
MMaaagazzínn | LLLetooo | 2202221

B21010-35-TB-titulka-PB-times.indd   1B21010-35-TB-titulka-PB-times.indd   1 28/07/2021   17:4728/07/2021   17:47



PWPWMM WEWEALALTHTH
TETECHCH AAWAWARDRDSS

BestBestBestBest PriPriPriPrivatevatevatevate BanBanBanBankkkk
forforfor UseUseUse of Tof Tof Technechnechnologologologyyy

in Cin Cin CEEEEEE

20220211

EUEUROROMOMONENEYY
BestBestBestBest pripripriprip vatevatevatevate

bankbankbankinginging servservservicesicesices

20220200 20220211

BestBestBestBest PriPriPriPrivatevatevatevate
BankBankBank

EMEMEAEA
FIFINANANCNCEE

pb_inzercia_210x275_0721.indd   1pb_inzercia_210x275_0721.indd   1 22/07/2021   16:4622/07/2021   16:46



ob
sa

h
Príhovor 4

Komentár analytika
Príde po vírusových vlnách aj inflačná vlna? 5

TAM Times
Realitné fondy ponúkajú atraktívne investičné  
príležitosti aj pri nulových úrokoch 8

Investičný sprievodca
Wealth Management 10
Akcie 16
Dlhopisy 18
Podielové fondy 20
ETF (Exchange Traded Fund)  22
ESG – prečo investovať udržateľne? 24
Investičné certifikáty 28
Tatra Premium Deposit  30
Obchodovanie na komoditných trhoch 32
Svetové burzy 36
Corporate Actions 40

 

Inovácie
Možnosť kúpy zlata cez aplikáciu Tatra banka 42

Spoločenská rubrika
Značkové financovanie 43
Efektívne zásobovanie firiem z Ázie vrátane  
kontroly kvality priamo u ázijských dodávateľov 46

Umenie
Pestrá ponuka výstav a projektov  
v Slovenskej národnej galérii  49
Nerezignovať na tvorbu – to je krédo umelcov SND 52
So slnkom v hlase 56

Grafický návrh obálky 
bol vytvorený spol. MADE BY VACULIK



4 pr
íh

ov
or

Vážení klienti, 

témy zodpovedného a udržateľného podnikania sa stávajú 
stále výraznejšími. Nie je to však len trend a vo svojej pod-
state ani niečo nové. Je to len potvrdením, že je dôležité sa 
týmito témami zaoberať a stávajú sa „mainstreamom“. Áno, 
nie všetky krajiny a nie všetky firmy sa im venujú rovnako. 
Téma udržateľnosti je súčasťou identity značky Tatra, je teda 
prirodzenou súčasťou toho, čo robíme, a prejavuje sa dlho-
dobo a konzistentne nielen v oblasti inovatívnych produktov, 
ale aj v oblastiach vnútorného fungovania banky i aktivitách 
prekračujúcich hranice bankovníctva. 

Máme cit pre širokospektrálnu zodpovednosť a zmyslu- 
plnosť. Pochopili sme a cítime, že zmysel našej existencie 
musí presahovať biznisové aspekty nášho fungovania. Je 
veľa oblastí, ktoré by si zaslúžili pomoc. My však máme ambí-
ciu niečo reálne ovplyvniť, a preto sa dlhodobo cielene zame-
riavame na oblasť technológií, vzdelania a umenia. 

Teší ma, že Tatra banka potvrdila rolu lídra okrem iného aj  
v rámci environmentálnej zodpovednosti a poskytovania 
ESG produktov. Práve nedávno sme napríklad vydali zelené 
dlhopisy ako prvá banka nielen na Slovensku, ale aj v CEE. 
Emisiou zelených dlhopisov sme získali prostriedky vo výš-
ke 300 miliónov eur na financovanie projektov, ktoré budú 
priaznivo pôsobiť na životné prostredie. 

 

Prostredníctvom ESG investičných, ako aj úverových pro-
duktov a digitalizácie služieb napĺňame náš strategický zá-
mer prinášať inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj.  

Som veľmi rád, že vám môžeme prinášať excelentné služby 
najoceňovanejšieho privátneho bankovníctva na trhu a že-
lám vám veľa úspechov. 

S úctou

Michal Liday
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 
Tatra banky, a.s.
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Eurozóna má za sebou 
dlhé obdobie veľmi nízkej 
inflácie dokonca s krátkymi 
obdobiami hroziacimi 
defláciou. Za posledné 
desaťročie sa priemerná 
inflácia dostala hlboko pod 
2 %, ktoré má ECB „vytesané 
do kameňa“ ako svoj cieľ.

Zvykli sme si na to, že ceny tovarov a služieb sa len pomaly 
plazia okolo jedného percenta a rastú „len“ ceny nehnu-
teľností. Kríza vyvolaná koronavírusom a niektoré iné okol-
nosti však spôsobili, že minimálne na nejaké obdobie sa 
hodnota eura bude znižovať rýchlejšie, ako sme si za tých 
posledných desať rokov zvykli. Je hrozba vysokej inflácie 
naozaj taká naliehavá? Kde sa berie toľko obáv z rýchleho 
rastu cien, keď medziročná inflácia v EÚ dosiahla v máji 2 % 
a priemer za posledných 12 mesiacov je 0,5 % r/r?

Medzi hlavné príčiny zvýšených obáv sa určite radia nárast 
cien rôznych komodít, nárast prepravných nákladov alebo 

prudký nárast dopytu po niektorých komponentoch. Avšak 
väčšina spomenutých príčin sa týka najmä producentov, 
ktorým vzrástli náklady pri výrobe, a nie priamo spotrebi-
teľskej inflácie. Intuitívne by sme mohli čakať, že prenos do 
spotrebiteľských cien bude len otázkou času. No skúmanie 
vzťahu medzi nárastom indexu cien priemyselných výrob-
cov a indexu spotrebiteľských cien ukazuje, že sa navzájom 
ovplyvňujú len vo veľmi obmedzenej miere. Očakávame 
preto, že štatistické efekty, ktoré sa v období otvárania 
a zatvárania ekonomík prirodzene objavili, síce zvýšia 
tempo rastu cien v eurozóne na 1,7 % medziročne, 
no v ďalších rokoch sa vrátime k nižším hodnotám –  
1,4 %, resp. 1,5 %. 

Obavy z príchodu vysokej spotrebiteľskej inflácie však naj-
viac podporili nedávne čísla z USA. Od marca tam spotre-
bitelia zažívajú zrýchľovanie nárastu cenovej hladiny. V máji 
boli ceny medziročne vyššie o 5 %, čo sa úrovňou priblížilo 
k predkrízovému obdobiu z leta 2008. Podobnosť je čiastoč-
ne v tom, že do značnej miery sa za prudkým nárastom skrý-
vajú ceny za dopravu. Tam sa však podobnosť so situáciou 
končí. Nárast cien áut na sekundárnom trhu, ale aj ceny za 
pohonné látky sa v rovnakom období minulého roka, keď 
bola koronakríza vo svojom rozkvete, prepadli o viac ako 
10 %. Nízka porovnávacia báza je preto jednou z hlavných 
príčin vysokej úrovne spotrebiteľskej inflácie. Analytici sa 
zhodujú, že tieto faktory môžu mať len krátkodobý vplyv na 
nárast inflácie. Podobný odkaz posiela aj americký FED, 
ktorý po posledných číslach síce výrazne zvýšil prognózu 
inflácie na tento rok z 2,4 % na 3,4 %, ale do konca roka 
počíta s jej spomaľovaním. V budúcom roku by sa rast cien 
podľa jeho prognózy mal blížiť k 2 % medziročne. 

Text: Boris Fojtik
Komentár analytika pokrýva vývoj do 2. 7. 2021

Príde po 
vírusových vlnách 
aj inflačná vlna? 



Veľké očakávania sa spájali aj s tým, ako a či sa zmení 
vyčkávací mód FED-u a jeho prezidenta Powella. Tieto oča-
kávania sa naplnili len okrajovo a členovia FOMC (Federal 
Open Market Committee) zdôraznili krátkodobý charakter 
vyššieho rastu cien. Napriek tomu sa s postupujúcim očko-
vaním a so znižujúcou mierou neistoty v ekonomike začala 
diskusia o pláne znižovania tempa nákupu aktív zo stra-
ny FED-u. V súčasnosti je nákup aktív vo výške 120 mld. 
USD mesačne. No oznámenie o konkrétnych krokoch sa 
v najbližších mesiacoch očakávať určite nedá. V prípade 

predpokladaného vývoja základnej úrokovej sadzby FED-u 
sa očakávania členov FOMC posunuli do roku 2023, čo 
má predstavovať optimistickejšie očakávania týkajúce sa 
vývoja americkej ekonomiky. 

Na druhej strane oceána, kde sa inflácia len prvýkrát dot- 
kla cieľa centrálnej banky, nepadlo o sprísňovaní meno-
vej politiky ani slovko. Členovia Rady guvernérov ECB sa 
rozhodli pokračovať v súčasnom mixe opatrení. Najviac 
pozornosti púta tzv. PEPP (pandemic emergency pur-

Vývoj inflácie v USA a eurozóne

(v %)

Zdroj: Macrobond

USA, 
r/r

eurozóna,
r/r

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

-4

-2

0

2

4

6

K
om

en
tá

r 
an

al
yt

ik
a

6



chase programme), ktorého cieľom je podporiť menový 
transmisný mechanizmus v časoch, keď sú ekonomiky 
eurozóny ohrozené koronavírusom. Podľa kolegov z Raif-
feisen RESEARCH sa ECB začne zaoberať budúcnosťou 
tohto programu najskôr po lete, teda na septembrovom za-
sadnutí. Rozhodnutie o tom, či a ako bude tento program 
pokračovať po marci 2022, však pravdepodobne nepadne 
skôr ako na konci tohto roka. Očakávame, že ECB bude 
s programom ďalej pokračovať, kým sa ekonomiky nedo-
stanú do predkrízovej úrovne a zároveň predpokladáme, 
že sa program neskončí výrazne skôr ako program FED-u. 

Menová politika sa zatiaľ rozhodne nechystá zmier-
niť svoj uvoľnený charakter a nemálo jej sekunduje aj 
fiškálna politika. Neštandardné situácie vytvárajú neštan-
dardné a za normálnych okolnostní aj neželané riešenia. 
Tým je aj kombinácia masívnej menovej a fiškálnej expan-
zie. Deficit aj dlh oboch kľúčových svetových ekonomík sa 
počas minulého roka výrazne zvýšili a podobne tomu bude 
aj v tomto roku. Výpadok príjmov na jednej strane a podpor-
né programy na druhej strane spôsobili deficit 14 % HDP  
v Spojených štátoch amerických a 7 % HDP v krajinách  
Európskej únie v minulom roku. V roku 2021 americká vláda 
zadlžovanie spomalí na 10 % HDP, no krajiny EÚ podľa prog-
nózy komisie mierne pridajú – na 7,5 % HDP. 

USA aj EÚ prijali bezprecedentné stimuly na podporu svo-
jich ekonomík. Kým USA si zvolilo veľmi priamočiaru cestu 
prostredníctvom „rozdávania“ peňazí priamo domácnos-
tiam v objeme rovnajúcemu sa 9 % HDP počas jedného 
roka, EÚ zvolila konzervatívnejší prístup. Jeho cieľom je 
podpora dlhodobejšieho rastu Únie a jej transformácie na 
konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Balík pomoci je opro-
ti tomu z USA menší čo do rozsahu (dohromady 5 % HDP 
zložených z úverov a grantov) a zároveň je rozložený v čase 
medzi roky 2022 – 2026. 

Desať z desiatich ekonómov by potvrdilo, že priame 
peniaze domácnostiam majú silný potenciál zdvihnúť 
spotrebiteľskú infláciu. Preto by vývoj v USA nemal/ne-

musel byť až taký prekvapivý. Rovnako ako to, že v Euró-
pe nevnímame až také silné inflačné tlaky. Podobne číta 
situáciu aj trh a aj keď sa očakávania inflácie o päť rokov 
v horizonte nasledujúcich piatich rokov v posledných me-
siacoch zvýšili, stále sú to úrovne podobné tým z minulých 
rokov.

Pri riziku vysokej inflácie je dôležité ukotvenie inflačných 
očakávaní, alebo inak povedané – dôvera spoločnosti  
v systém a inštitúcie, ktoré sú desaťročia budované. „Ukot-
venie“ inflácie majú v popise svojej práce centrálne banky. 
Americký FED vzbudil v súčasnej situácii nervozitu pre 
vyššiu toleranciu k rýchlejšej inflácii v prospech ekonomic-
kého rastu v nemeckej Deutsche Bank. Nemeckí analytici, 
známi svojím opatrným postojom k inflácii, sa pozreli na 
potenciálne riziká vysokej inflácie a vedome kreovali sce-
nár s nízkou pravdepodobnosťou uskutočnenia. Okrem už 
spomínanej kombinácii výrazne expanzívnej fiškálnej a me-
novej politiky hovoria o zmene v politike FED-u a potenciál-
nych rizikách politického tlaku, aby sa jeho menová politi-
ka v nasledujúcich rokoch nesprísnila. Zvýšenie rastu cien 
po roku 2023 by podľa nich mohli podporiť aj faktory, ktoré 
mali dlhodobo dezinflačný efekt. Čína a ďalšie ekonomic-
ky dobiehajúce krajiny dopovali svet veľkým množstvom 
lacnej pracovnej sily. No tá bude v najbližších rokoch  
v lepšom prípade stagnovať, avšak jej priemerný vek bude 
rásť. Výsledkom toho môže byť väčší tlak na mzdy, a tým na 
rast cien produkcie. Analytici Deutsche Bank nespresňujú, 
čo si pod vyšším rastom cien po roku 2023 predstavujú. 
Viaceré z ich obáv môžu byť opodstatnené, no vo svojej 
analýze sa (pravdepodobne aj cielene) zameriavajú len na 
proinflačné riziká. 

Na druhej strane tu je stále prítomný a každým rokom 
zintenzívňujúcejší technologický pokrok a rast efektivity, 
ktoré pomáhali aj doteraz znižovať tlak na ceny výrobkov  
a do budúcna je vysoká pravdepodobnosť, že budú vedieť 
zmierniť aj tlak na rast cien služieb.
 
Autor je ekonomický analytik Tatra banky, a.s.

Trhové inflačné očakávania

(v %)

Zdroj: Reuters
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Úrokové sadzby sú na nulovej 
úrovni už pár rokov. Politika 
centrálnych bánk s cieľom 
podpory ekonomického 
oživenia za akúkoľvek cenu 
nastavila nové prostredie, ktoré 
neznamenalo dosahy len na 
bankový sektor a úverový trh, 
ale na celú reálnu ekonomiku 
a taktiež finančné trhy.

Extrémna likvidita na finančných trhoch posunula výnosy na 
nízkorizikových aktívach na záporné úrovne a prakticky vy-
mazala výnosy na veľkej časti dlhopisového trhu. 

Konzervatívni klienti a investori musia preto hľadať výnosy  
v alternatívnych a realitných aktívach. Tieto nielenže ponú-
kajú dlhodobý absolútny výnos, ale čoraz viac preberajú na 
seba rolu efektívneho diverzifikačného nástroja v prípade 
poklesov na akciovom trhu. Táto rola patrila tradične dlho-
pisovým inštrumentom, ale s nulovými, resp. so zápornými 
sadzbami ju postupne stratili. Jedným z najsilnejších bene-
fitov je však fakt, že realitné aktíva sú veľmi efektívny nástroj 
pri ochrane pred infláciou. V posledných rokoch bola inflá-
cia trochu zabudnutý fenomén, pohybovala sa na relatívne 
nižších úrovniach, a preto nepútala extra pozornosť finanč-
ných trhov. Táto situácia sa však začala pomerne rýchlo 
meniť a téma inflácie je už niekoľko mesiacov na stole.  
Investorom odporúčame ju neprehliadať a ani nepodceňo-
vať, pretože jednoznačne predstavuje z dlhodobejšieho po-
hľadu najväčšie riziko pre hodnotu úspor.

Realitné fondy 
ponúkajú 
atraktívne 
investičné 
príležitosti aj pri 
nulových úrokoch

Text: Martin Ďuriančík
Odborná revízia: Richard Zpěvák



Efektivita realitných investícií v boji s infláciou stojí na troch 
pilieroch. To, že nehnuteľnosti ponúkajú základný výnosový 
potenciál (tzv. rental income alebo výnos z nájomného) vyšší 
ako inflácia, je len jedna časť riešenia. K tomu sa pridáva 
silná korelácia hodnoty nehnuteľností s cenou pozemkov, 
stavebných materiálov a ceny práce. A celé to uzatvára 
zmluvný nástroj indexácie nájomného, ktorý v rámci ná-
jomných kontraktov na ročnej báze upravuje výnos fondu 
o reálne vykazovanú hodnotou inflácie.

Realitné fondy patria na Slovensku medzi najobľúbenejšie 
typy podielových fondov. Tých dôvodov je viacero. Obľú-
benosti pomáha napríklad „hmatateľnosť investície“. Na 
rozdiel od akcií či dlhopisov, ktoré môžu byť pre niektorých 
klientov pomerne abstraktné nástroje, je koncept investova-
nia do nehnuteľností prenajímaných bonitným nájomníkom 
ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný.
 
Investície do realitných fondov sú obľúbené aj preto, že 
realitné investície slúžia aj ako nástroj na zachovanie re-
álnej hodnoty v čase inflácie, najmä z dôvodu naviazania 
ceny nájmov z nehnuteľností v majetku vo fonde na inflá-
ciu. Realitné investície patria medzi alternatívne investície, 
ktoré nekopírujú vývoj akciových a dlhopisových trhov, tým 
predstavujú vhodný nástroj na rozloženie rizika investičné-
ho portfólia.

Veľkou výhodou realitných fondov je, že získavate podiel 
na portfóliu aj investovaním nižšej sumy, na rozdiel od kúpy 
samotných nehnuteľností, ktorých ceny sa pohybujú v de-
siatkach miliónov. Navyše sa nemusíte starať o zabezpečo-
vanie nájomníkov a prevádzkové otázky.
 
Investori často riešia otázku, či je lepšie investovať do realit-
ného fondu, alebo si kúpiť nehnuteľnosť. Okrem nižšej mi-
nimálnej investície hovorí v prospech realitného fondu aj di-
verzifikácia portfólia. Tá sa môže týkať typu prenajímaných 
priestorov (napr. kancelárie, obchodné priestory, výroba  
a logistika), lokality či orientácie na nájomcov z najrôz-
nejších odvetví hospodárstva. Správcovská spoločnosť 
sa stará o správu fondu vrátane manažovania nájomcov  
s ohľadom na udržiavanie čo najvyššej obsadenosti nehnu-
teľností vo fonde. Investícia do realitného fondu sa dá spra-
vidla zlikvidniť v priebehu pár mesiacov. 
 
V neprospech investičných nehnuteľností hovoria vysoká  
obstarávacia cena, horšia likvidita, daň pri predaji do 5 rokov 
či samotný manažment nájomcov. Investičné nehnuteľnos-

ti sa v poslednom období dostávali do pozornosti aj kvôli 
nízkym úrokovým sadzbám, keď výnos z prenájmu spravidla 
pokryje väčšinu splátky úveru, ak bol využitý na financovanie 
nákupu nehnuteľnosti. Na druhej strane si treba uvedomiť, 
že keď úrokové sadzby začnú rásť, významne to ovplyvní 
ekonomický rozmer takejto transakcie.
 
V každom prípade treba mať na pamäti, že realitné investície 
majú svoje špecifiká spojené najmä s veľmi nízkou likvidi-
tou nehnuteľností. Aj preto sa zvykne odporúčať, že realitné 
investície by nemali tvoriť v portfóliu klienta viac ako 20 %.

Podľa reportu World Wealth Report 2020 od spoločnosti 
Capgemini mal vlani priemerný európsky dolárový milionár 
v realitách približne 15 % svojich investičných aktív.

Zaujímavým spôsobom, ako sa dá investovať do realitných 
fondov pri dodržaní uvedeného pravidla, je investícia do 
multi-asset podielových fondov. Tie investujú do akcií, dlho-
pisov, realitných investícií či komodít. Na trhu sa nachádza-
jú zmiešané podielové fondy určené pre konzervatívnych 
investorov, ktoré investujú do realitného fondu 20 % svojho 
majetku. 

Zaradenie realít a realitných fondov do investičného port-
fólia medzi dlhopisy, akcie a alternatívne investície znižuje 
jeho volatilitu a dnes pri nulových úrokoch dokonca aj zvy-
šuje jeho výnos. Tento typ investície by mal byť preto neod-
deliteľnou súčasťou portfólia každého investora.

Pandemická situácia mala dosah na každý ekonomický 
segment a realitný trh sa jej, samozrejme, nevyhol. Krátko-
dobé vplyvy významne limitovali štátne modely subvencií, 
ktoré pokrývali situáciu najmä v negatívne zasiahnutom 
retailovom sektore. Naopak, veľmi pozitívne sa na pozadí 
rastúceho e-commerce vyvíjal logisticky sektor. V takomto 
období sa naplno ukázalo, aká dôležitá je sektorová diverzi-
fikácia realitného portfólia. 

Z dlhodobejšieho pohľadu však korona situácia urýchlila 
trendy, ktoré sme zaznamenávali už aj pred ňou – home 
office a práca na diaľku, streamovacie a cloudové služby, 
dátové centrá, dizajn kancelárií naviazaný na typ práce.

Podľa januárového prieskumu PWC plánuje 87 % manažé-
rov veľkých firiem prehodnotiť svoju stratégiu týkajúcu sa 
kancelárií v najbližšom roku a podobné percento preferuje 
hybridný model. Viac ako polovica uvažuje dokonca o na-
výšení priestorov z dôvodu zvýšenia sociálnych odstupov, 
61 % hovorí o konsolidácii svojich priestorov do jednej biz-
nisovej lokality. 

Zatiaľ sa ukazuje, že ako nový dlhodobý štandard pre office 
nájomníkov sa začína presadzovať hybridný model – flexi-
bilita práce na diaľku v kombinácii s novým dizajnom inte-
riéru zameraného na spoluprácu, komunikáciu a kreativitu. 
Úspora na výmere tak ponúka priestor na vyššiu kvalitu. 

Reálne stretnutia sú nenahraditeľné pre rozvoj spolupráce, 
budovanie tímu, kreatívne nápady a inovácie alebo riešenie 
náročnejších problémov. A, samozrejme, pre firemnú kultú-
ru, ktorá sa stáva hlavným diferenciátorom úspešnosti. Dnes 
totiž nie je vôbec problém skopírovať akýkoľvek biznisový 
model. Úspešné firmy preto definujú skôr ľudia a hodnoty 
firmy, a, samozrejme, dôležité rozhodnutia v správnom čase. 

Autor je riaditeľ Tatra Asset Management  
a DDS Tatra banky, a.s.
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(v %)

Zdroj: Capgemini WWR 2020

Jan – Feb 2020

Alternative Investments

Real Estate

Fixed Income

Cash & Cash Equivalents

Equity

30,1
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17,1
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Wealth Management zahŕňa paletu profesionálnych finanč-
ných služieb poskytovaných zvyčajne finančnými inštitúciami, 
ktoré slúžia na riešenie komplexných potrieb privátnych klien-
tov v oblasti správy ich majetku. Príkladom týchto služieb môžu 
byť poskytovanie investičného alebo právneho poradenstva, 
služba riadenia investičného portfólia, daňové poradenstvo či 
transfer majetku na ďalšie generácie a iné. 

Investičné poradenstvo
V prípade privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s., je služba 
Wealth Management orientovaná primárne na služby súvi-
siace s poskytovaním investičného poradenstva. Súčasťou 
poskytovania služby investičného poradenstva je v prvom  

Wealth 
Management

Text: Andrej Máte, Roland Meixner
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Proces investičného poradenstva.
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rade poznanie investičných cieľov klienta a výnosových 
očakávaní, analýza jeho investičného profilu vrátane pozna-
nia jeho subjektívnej rizikovej tolerancie, ako aj schopnosti 
znášať straty. Neoddeliteľnou súčasťou je analýza znalostí  
a skúseností klienta s jednotlivými finančnými nástrojmi, kto-
ré sú predmetom zamýšľanej investičnej stratégie. 

Z pohľadu klienta je dôležité, či je vzťah s finančnou inšti-
túciou zadefinovaný ako priebežný, alebo jednorazový.  
V prípade priebežného investičného poradenstva sú služby 
finančnej inštitúcie definované priebežne, t. j. klient môže 
očakávať priebežné impulzy zo strany svojho správcu ma-
jetku týkajúce sa napríklad prehodnocovania zloženia port-
fólia, prípadne pravidelnej analýzy jeho investičného profilu, 
aby mal istotu, že aktuálna stratégia je v súlade s investič-
ným profilom klienta. V prípade jednorazového investičného 
poradenstva sa analýza portfólia realizuje obvykle ad hoc, 
napríklad pri najbližšom stretnutí. Logicky sa Wealth Ma- 
nagement spája s priebežnou formou poradenstva, pretože 
impulzy na úpravy portfólia je dôležité sledovať priebežne, 
nielen ad hoc.

Angažovanosť klienta  
v investičných rozhodnutiach
Investičné poradenstvo je možné poskytovať s rôznou mie-
rou angažovanosti klienta, a to od minimálneho zakompono-
vania klienta do investičných rozhodnutí, keď sú investičné 
rozhodnutia delegované na portfólio manažérov až po vy-
sokú zaangažovanosť klienta pri jednotlivých investičných 
rozhodnutiach, keď je každá zamýšľaná transakcia konzulto-
vaná s klientom, resp. klient konzultuje ním zamýšľané trans-
akcie z pohľadu ich vhodnosti vzhľadom na parametre do-
hodnutej investičnej stratégie z pohľadu jej cieľovej úrovne 
rizika a výnosu. Schopnosť zakomponovania individuálnych 
preferencií klienta do tvorby investičnej stratégie môže zo-

hrávať prevažne zo strany sofistikovaných klientov dôležitú 
úlohu pri výbere správcu majetku – Wealth Managera.

Wealth Management  
v privátnom bankovníctve 
Tatra banky, a.s.
Práve rôzna ochota klientov participovať na investičných roz-
hodnutiach nás viedla k vytvoreniu unikátnej štruktúry našich 
ponúkaných služieb. V privátnom bankovníctve Tatra banky, 
a.s., sa snažíme vyhovieť obom skupinám klientov. Klientom, 
ktorí delegujú, ako aj klientom, ktorí majú chuť byť s nami pri 
„kormidle“.

Portfólio pre klientov,  
ktorí radi delegujú –  
Wealth Growth Portfolio
Základom stratégií v tejto kategórii sú „komplexné alebo finál-
ne“ riešenia, ktoré obsahujú profesionálne riadené a diverzi-
fikované investície, pričom ich je možné obstarať klientovi  
v jednom produkte kvôli jednoduchosti a operatíve. Stratégia 
je pevne definovaná, portfólio manažéri sa snažia neustále 
riadiť stratégiu v zmysle jej investičnej politiky. Od klienta sa 
nevyžadujú aktívne zásahy do riadenia stratégie, daňový režim 
je jednoduchý. Banka obvykle reportuje kľúčové investičné roz-
hodnutia, zloženie stratégie a vykonané zmeny na pravidelnej 
báze. Vzhľadom na charakter investičného nástroja, ktorým je 
obvykle podielový fond, je možné jednoducho investovať aj 
priebežne, prípadne automaticky formou tranžovania či pravi-
delného investičného sporenia. 
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Wealth Growth Portfolio – 
aktívne riadené stratégie
Stratégie sú riadené profesionálmi z Tatra Asset Managemen-
tu, lídra v oblasti správy majetku v strednej Európe s 23-ročnou 
históriou. 

Motorom našich aktívnych stratégií je kombinácia dvoch 
prístupov.
MultiAsset – stratégia zameraná na dosahovanie výnosu  
z viacerých tried aktív, vyberá najrýchlejšie rastúce aktíva, 
rovnomerne rozkladá trhové riziko a aktívne chráni pred po-
klesmi, zarába na rastových trendoch.
Equity Driven – stratégia zameraná na dosahovanie výno-
su na akciovom trhu, kde sa podiel akcií upravuje v závis-
losti od situácie na finančnom trhu, prináša potenciál do- 
siahnuť vysoký výnos v čase rastu akciového trhu a aktívne 
chráni  pred veľkými poklesmi v čase poklesu akciových tr-
hov.
Spoločenská zodpovednosť a ETF (Exchange Traded 
Fund) – stratégia, pri ktorej sa investície do dlhopisov  
a akcií realizujú prostredníctvom nízkonákladových ETF fon-
dov. Vďaka tomu fond získava vyšší výnosový potenciál s niž-
šími nákladmi. ETF fondy zároveň spĺňajú princípy spoločen-
skej zodpovednosti, tzv. ESG princípy (Enviroment = životné 
prostredie, Social = sociálna oblasť a Governance = zodpo-
vedné riadenie spoločnosti). Spoločnosti hlásiace sa k ESG 
princípom sa zameriavajú napríklad na transparentnosť, boj 
proti korupcii, minimalizujú environmentálne vplyvy, myslia na 
zdravie a bezpečnosť zamestnancov, firemnú filantropiu atď.

TATRA ASSET MANAGEMENT
•  líder v oblasti správy majetku v strednej Európe
•  23 rokov na trhu (vznik marec 1998)
•  2,4 mld. EUR (majetok pod správou)
•  123-tis. klientov
•  25 podielových fondov
•  23 % podiel na trhu podielových fondov
•  ocenenia EMEA Finance
 Best Asset Manager in Slovakia 2015 – 2018

Stratégie Private GrowthTB – reálna výkonnosť

(v %)

Pozn.: Graf zobrazuje reálnu výkonnosť jednotlivých podielových fondov od 14. 9. 2015.
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Wealth Growth Portfolio – 
aktívne riadené ESG stratégie
Pre klientov/investorov, ktorí sa zaujímajú o čoraz viac 
rezonujúci prístup k trvalo udržateľnému investovaniu, 
máme v ponuke pripravené aj tzv. ESG riešenia. Aktívne 
riadené podielové fondy z rodiny Sustainable riešení od 
spoločnosti Raiffeisen Capital Management, ktorá patrí 
medzi lídrov v strednej a vo východnej Európe a téme  
trvalej udržateľnosti sa venuje viac ako 10 rokov. Skratka 
ESG sa stala štandardom pri trvalo udržateľnom investo-
vaní. Analýza udržateľnosti zohľadňuje viac ako 100 kri-
térií z oblasti životného prostredia, spoločnosti a kultúry 
riadenia. Príkladom sú spoločnosti, ktoré vo svojej výrobe 
dbajú na nízku spotrebu vody, nízke emisie CO

2
 alebo zni-

žovanie objemu odpadu, spravodlivo pristupujú k svojim 
zamestnancom, dodávateľom, neinvestujú do zbrojárske-
ho priemyslu, jadrovej energetiky či firiem spojených s ko-
rupciou alebo detskou prácou. Proces trvalo udržateľného 
investovania uplatňovaný spoločnosťou Raiffeisen Capital 

Management získava každoročne niekoľko prestížnych 
ocenení.

Wealth Growth Portfolio – 
aktívne riadené stratégie 
založené na modelových 
portfóliách a spolupráci  
s Raiffeisen Research
Od júna vám prinášame riešenia, ktoré vznikli na základe spo-
lupráce Tatra banky, a.s., a našej materskej banky Raiffeisen 
Bank, konkrétne v spolupráci s Raiffeisen Research, ktorí pre 
našu novú rodinu fondov Wealth Growth Model FundsTB vy-
tvorili tri profily stratégií – conservative, balanced a dynamic 
– založených na taktickej alokácii modelových portfólií, ktoré 
ponúkame našim aktívnym klientom od roku 2018. Fondy 
spravuje Tatra Asset Management a stratégie realizuje vý-
hradne investíciami do ETF fondov s atraktívnym nákladovým 
profilom. Vybrané ETF fondy sú spravované spoločnosťou 
BlackRock. Ide o najväčšieho správcu aktív na svete s takmer 
9 biliónmi dolárov pod správou.

„Zabalenie“ modelových portfólií do jedného fondu predsta-
vuje jednoduchý spôsob, ako si obstarať komplexne riadenú 
investíciu v jednom produkte bez potreby aktívnej participácie 
klienta na kvartálnom rebalancingu stratégie.

 

Portfólio pre klientov,  
ktorí sa aktívne zapájajú – 
Wealth Model Portfolio
Modelové portfóliá predstavujú stratégie, ktoré investujú do 
vybraných tried aktív a pravidelne menia svoje zloženie – re-
balancujú v závislosti od výhľadu na vývoj jednotlivých trhov. 
V prípade modelových portfólií Tatra banky, a.s., sa o aktuál-
ne nastavenie stratégií – taktickú alokáciu – starajú kolego-
via z Raiffeisen Research prostredníctvom kvartálnych úprav 
našich troch stratégií odstupňovaných podľa ich výnosovo 
rizikového profilu.
      
Modelové portfóliá sú určené primárne pre aktívnejších klien-
tov, ktorí majú záujem podieľať sa na rozhodnutiach o zložení 
ich investičnej stratégie, pričom Tatra banka, a.s., im dáva 
možnosť využiť vlastné preferencie pri skladbe ich portfólia. 
Kvartálne reportujeme klientom optimálne zloženie každej 
stratégie, ktorú môžu klienti kopírovať a prípadne doplniť  
o svoje individuálne preferencie, napríklad ponechaním či 
zvýšením niektorej časti modelového portfólia.

Unikátnosť modelových portfólií spočíva v produktovej sklad-
be, ktorou je možné stratégiu realizovať, a to buď využitím: 
•  Best in Class fund selection, v rámci ktorej sú jednotli-

vé triedy aktív napĺňané výberom aktívne riadených fon-
dov zahraničných správcov, pričom ich selekciu pre Tatra  
banku, a.s., realizuje Raiffeisen Capital Management, 
alebo 

•  alternatívne využitím spolupráce so spoločnosťou iShares 
a využitím ich širokej palety pasívnych ETF fondov.

Wealth Growth Conservative Model FundTB

(v %)

Wealth Growth Balanced Model FundTB

(v %)

Wealth Growth Dynamic Model FundTB

(v %)

Pozn.: Graf zobrazuje aktuálnu taktickú alokáciu jednotlivých tried aktív podielových 
fondov podľa odporúčania Raiffeisen Research pre 2Q2021.
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Portfólio pre klientov,  
ktorí hľadajú štruktúrované  
a tematické investície  
– Wealth Opportunity 
Portfolio
Pre klientov, ktorí majú záujem o investovanie do investičných 
nástrojov, ktoré prinášajú netradičné výplatné profily, máme 
k dispozícii investície do rôznych typov investičných certifiká-
tov, ako aj tematických (napríklad realitných) investícií. Medzi 
obľúbené typy certifikátov patria bonusové a express certifi-
káty, ktoré klientom dokážu priniesť zaujímavý výnos pri čias-
točnej ochrane investovaného kapitálu, a to nielen v období 
rastúcich, stagnujúcich, ale aj mierne klesajúcich trhov. 

O ESG téme ako aj ETF fondoch sa dočítate aj v ďalších 
článkoch v tomto čísle časopisu.

Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 1 na str. 58.

Autori sú vedúci oddelenia investičných produktov a služieb, 
produktový manažér – senior.

Aktuálne zloženie vyváženej modelovej stratégie pre 
druhý kvartál 2021

(v %)

Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH

Aktuálna taktická alokácia pri nadvážení/podvážení 
voči strategickej alokácii

(v %)

Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú váhu v aktuálnej taktickej alokácii.
Stĺpce v grafe predstavujú odchýlku od strategickej alokácie.
Zdroj: RBI/Raiffeisen RESEARCH
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Platobné karty sme vďaka slovenským umelcom povýšili
na kúsok umenia, ktorý teraz môže mať každý z vás.

Predstavujeme vám našu galériu
súčasného slovenského umenia.
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(v %)

Zdroj: www.Callan.com

„Niekedy je ľahké zabudnúť 
na fakt, že akcie nie sú tiket 
do lotérie. Ide o čiastočné 
vlastníctvo spoločnosti.“

(Peter Lynch)

Tak, ako hovorí aj úvodný citát, akcia je cenný papier, ktorý 
stelesňuje majetkový podiel v akciovej spoločnosti. Akcionár 
má právo podieľať sa na zisku a riadení spoločnosti, ako 
aj na likvidačnom zostatku. Prvé akcie sú datované už do 
17. storočia. Spoločnosť Dutch East India, založená v roku 
1602, je považovaná za prvú, ktorá umožnila verejnosti in-
vestovať do svojho podnikania vďaka verejnej ponuke ak-
cií (IPO – Initial Public Offering). Tie boli obchodované na 
Amsterdamskej burze, ktorá je najstaršou, stále fungujúcou 
burzou na svete. Spoločnosť obchodovala s korením, najmä  
z východnej Indie, kde mala monopolné postavenie. Akcio-
nári financovali jednotlivé obchodné cesty a podstupovali 
veľké riziko, keďže veľa plavieb bolo nerentabilných alebo 
sa lode už nikdy nevrátili naspäť. Na druhej strane investori 
získavali dividendy, ktoré mohli dosahovať až 60 %. Neskôr 
spoločnosť začala prepravovať cibuľky tulipánov a obchodo-
vať s nimi, čo prispelo k prvej finančnej bubline a následne  
k prvej finančnej kríze na svete v roku 1637. 

Dôležitosť akcií v portfóliu sa každým rokom zvyšuje, čo zná-
zorňuje aj nasledujúci graf. Na základe údajov od poraden-
skej spoločnosti Callan môžeme vidieť, ako sa v priebehu 
posledných 30 rokov muselo zmeniť investičné portfólio, ak 
klient očakáva výnos na úrovni 7 % – 8 % ročne. Na prelo-
me 80. a 90. rokov minulého storočia stačilo investorovi mať 
takmer celý majetok v hotovosti na bežných a termínovaných 
účtoch, prípadne nízko rizikových dlhopisoch, aby získal svoj 
očakávaný výnos. O 15 rokov neskôr a pri snahe zachovať 
rovnaký rast portfólia sa muselo jeho riziko zvýšiť trojná-
sobne a hotovosť už neprinášala takmer žiadny významný  
výnos. Namiesto toho polovicu investícií už tvoria cenné pa-
piere s vyšším rizikom, teda najmä akcie veľkých a malých 
spoločností a firiem z rozvíjajúcich sa trhov. V súčasnosti 
pri veľmi nízkych, dokonca nulových úrokových sadzbách  
a snahe zachovať rovnaký výnos ako pred 30 rokmi je takmer 

celé portfólio vyskladané z rastových rizikových cenných pa-
pierov. Volatilita a z nej vyplývajúce riziko takéhoto portfólia je 
6-násobne väčšia v porovnaní s portfóliom z 90. rokov.

Napriek rôznym rizikám patria akcie dlhodobo k najziskovej-
ším aktívam na svete. Jedna z možností, ako aspoň čiastoč-
ne znížiť riziko pri obchodovaní s akciami, je dodržiavanie 
dlhšieho investičného horizontu. 

Akcie

Text: Richard Zpěvák

16

Rok 1990 

 25 % hotovosť

 75 % dlhopisy

Rok 2005 

 50 % dlhopisy

 26 % akcie veľkých spol.

 6 % akcie malých spol.

 18 % akcie z rozvíjajúcich sa trhov

Rok 2020 

 4 % dlhopisy

 34 % akcie veľkých spol.

 8 % akcie malých spol.

 24 % akcie z rozvíjajúcich sa trhov

 16 % začínajúce spol.

 14 % nehnuteľnosti
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Podľa analýz banky J. P. Morgan by jednoročná investícia do 
amerických akcií za posledných 70 rokov mohla priniesť zisk 
takmer 50 %, ale aj stratu takmer 40 %. V horizonte piatich 
rokov sa tento rozptyl znížil na možný zisk okolo 30 % verzus 
možná strata okolo 3 % a na ešte dlhšom horizonte je dosa-
hovaný takmer už len zisk. Druhý dôležitý fakt je rozloženie 
investície časovo, ako aj medzi niekoľko spoločností. Vďaka 
takejto diverzifikácii rizika sa zmenšuje šanca úpadku celého 
portfólia v dôsledku bankrotu jednej spoločnosti. Jeden z naj-
známejších indexov, ktorý združuje najlepšie, tzv. Blue Chips 
spoločnosti na danom trhu, je americký index S&P 500. Ten-
to index 500 najlepších amerických spoločností má od roku 
1957, odkedy funguje v takejto podobe a rozsahu, priemernú 
ročnú výkonnosť okolo 8 % aj po zohľadnení všetkých prepa-
dov na trhu. Podobné indexy sú dostupné aj v iných krajinách 
s rozvinutým finančným systémom a burzou, ako napríklad 
DAX 30 (Nemecko) CAC 40 (Francúzsko) alebo CSI 300 
(Čína). Taktiež existujú indexy zamerané na konkrétny trh ale-
bo sektor, ako sú Nasdaq 100 združujúci približne 100 naj-
väčších technologických spoločností alebo Russel 2000, kto-
rý sleduje výkonnosť 2-tisíc malých amerických spoločností. 

Nižšie na grafe je zobrazená výkonnosť troch spomenutých 
indexov za posledných 10 rokov, a to DAX 30 s kumulova-
nou výkonnosťou +120 %, S&P 500 s výkonnosťou 230 %  
a Nasdaq 100 s výkonnosťou 520 %.

Akcie môžeme rozdeľovať aj podľa ich citlivosti a korelácie  
s aktuálnym ekonomickým cyklom na:
1.  cyklické – tieto akcie výrazne korelujú s ekonomickým cyk-

lom a takmer kopírujú jednotlivé maximá a minimá. Mô-
žeme sem zaradiť spoločnosti z finančného sektora, real 
estate alebo automotive,

2.  senzitívne – tu sú zahrnuté spoločnosti s miernou kore-
láciou a ide najmä o energetický, telekomunikačný alebo 
technologický sektor,

3.  defenzívne – sem zaraďujeme akcie, ktoré sú anticyklic-
ké a ekonomický cyklus má teda minimálny alebo žiadny 
účinok. Patria sem spoločnosti zo zdravotníckeho sektora 
alebo spoločnosti vyrábajúce tovary bežnej spotreby. 

Ďalšie významné členenie akcií je na rastové a hodnotové. Za 
rastové akcie považujeme akcie spoločností, kde je zo stred-
nodobého alebo z dlhodobého hľadiska predpoklad, že pre-
konajú samotný trh. Sú to spoločnosti s veľkým potenciálom 

budúceho rastu a rýchleho vývoja. Pri hodnotových akciách 
sa pozerá na aktuálnu hodnotu spoločnosti a posudzuje sa, 
či je nastavená férovo, alebo je podhodnotená. Na základe 
tejto analýzy je potom možné anticipovať prípadný rast.

Investor okrem výnosu medzi nákupnou a predajnou cenou 
môže dostávať aj dividendy. To, či spoločnosť bude pravidel-
ne vyplácať vyššiu dividendu, alebo daný zisk použije do roz-
voja spoločnosti, si upravuje už každá spoločnosť samostat-
ne. Slúži na to aj tzv. dividendová politika. Výplata dividend 
nemusí prebiehať iba v čase, keď je firma zisková. Rozumnou 
politikou dokáže firma vyplácať dividendy aj v čase straty. Je 
to možné najmä vďaka vytváraniu nerozdeleného zisku počas 
konjunktúrnych rokov. Americké spoločnosti, ktorým sa darí 
zvyšovať svoje dividendy po dobu 25 rokov, nazývame divi-
dendoví aristokrati. V prípade európskych spoločností im na 
to stačí 10 rokov. Poväčšine ide o veľké a stabilné spoločnosti 
a tento status patrí len pár desiatkam firmám vo svete. Ak 
spoločnosť pravidelne zvyšuje dividendu dlhšie ako 50 rokov, 
nazýva sa dividendový kráľ a v súčasnosti existuje len 31 ta-
kýchto spoločností. 

Za posledných 125 rokov, ak by ste zainvestovali peniaze do 
akcií na začiatku roka, tak v 93 prípadoch by ste na konci 
toho istého roku boli v pluse a v 32 prípadoch v mínuse. Ak-
cie majú svoje opodstatnenie takmer v každom investičnom 
portfóliu, ale je dôležité mať nastavenú investičnú stratégiu, 
horizont a diverzifikovať riziko. Či ste rastový, alebo hodno-
tový investor, stále treba myslieť na fakt, že nejde o ruletu, 
ale stávate sa spolumajiteľom určitej idey presadzovanej cez 
spoločnosť. 

Keď budete k investovaniu pristupovať v takomto duchu, je 
veľká pravdepodobnosť, že budete na trhoch úspešní. 

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.teletrader.com

www.suredividend.com

What Was the First Company to Issue Stock? (investopedia.com) 

Investors Need to Take on More Risk to Meet Return Targets: Callan

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový | LS Analytics (ls-analy-

tics.eu)

Divedendoví aristokrati – Dividendové Akcie (dividendoveakcie.sk)

 

(v %)

Zdroj: www.Teletrader.com
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Základné pojmy pri dlhopisoch:
Emitent – firma, ktorá vydáva cenný papier, garant vyplate-
nia istiny dlhu pri maturite.
Primárna ponuka – prvé umiestnenie dlhopisu medzi in-
vestormi, ktoré aranžuje prevažne banka alebo obchodník 
s cennými papiermi.
Nominálna hodnota – hodnota dlžobného úpisu pri pri-
márnej ponuke.
Kupón – finančná odmena za požičanie – úrok pre majiteľa 
dlhopisu, určuje sa ako percento z nominálnej hodnoty dlho-
pisu, vypláca ho emitent.
Likvidita – schopnosť výmeny dlhopisu na peňažné pros-
triedky, prevažne ich predčasným predajom pred splatnos-
ťou.

Dlhopis je cenný papier, nákupom ktorého sa stáva majiteľ 
dlhopisu veriteľom (požičiava) a emitent dlžníkom. Zvyčajne 
je na určitú dobu a odmenou majiteľovi za držbu dlhopisu 
je kupón. 

Za posledných 15 rokov sa pre slovenského investora na 
tomto poli veľa zmenilo. Prešlo sa od štátnych dlhopisov  
v SKK alebo v EUR, hypotekárne záložné listy komerčných 

bánk cez podnikové dlhopisy s emitentom zahraničnou 
dcérskou firmou, prípadne podriadené dlhy až po mezaní-
nové financovanie. Dlhopisový trh sa stáva aj pre slovenské-
ho investora sofistikovanejší, rôznorodejší a takisto aj menej 
prehľadný. 

Tento článok vnímame ako návod do kritického mysle-
nia, ktoré pokladáme za dôležitý atribút pri rozhodovaní  
o umiestnení, resp. požičaní peňazí.

Magický  trojuholník  (výnos, riziko, likvidita)
 

Pochopenie magického trojuholníka a neexistenciu „super 
investície“, t. j. vysoko výnosový dlhopis, s nízkym rizikom  
a možnosťou kedykoľvek odpredať na trhu počas splatnos-
ti, pokladáme za alfu a omegu pri investovaní do dlhopisov.

Prvé pravidlo, ako správne investovať do dlhopisov, je  
porovnanie rôznych dlhopisov cez tzv. magický inves-
tičný trojuholník, a to tak, aby kombinácia troch paramet-
rov mala pre nás najväčšie rácio. V zmysle, či nám daný dl-
hopis v porovnaní s rovnakým alebo porovnateľným rizikom 
a porovnateľnou likviditou dáva naozaj zaujímavý výnos.

Text: Miroslav Dobšovič
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Dlhopisy

LikviditaRiziko

Výnos
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Medzi hlavné všeobecné znaky dlhopisov patria:
1.  pravidelný výnos, kupón,
2.  obvykle investovanie na určitú dobu a dlhšie ako 1 rok,
3.  „garancia“ splatnosti dlžnej sumy – emitentom.
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Netreba zabúdať na hlavné výhody emitenta vydávať dlhopi-
sy, ktoré idú ruka v ruke s motívom emitenta, prečo sa snaží 
vydať a umiestniť dlhopisy. Motív a dôvody, ako rozmýšľa 
emitent, by sa mali tiež brať do úvahy.

Výnos 

Výnos – obvykle najľahšie porovnanie dlhopisov, resp. často 
sa aj marketingovo zneužíva pri primárnom úpise dlhopisu 
dávaním do popredia výšky kupónu.

Vzhľadom na už spomenuté výhody pre emitenta by sme 
si ako investori mali dať odpovede na tieto otázky súvisiace  
s výnosom: Prečo spoločnosť nepožiada banku o úver, ktorý 
by mal byť obvykle lacnejší? Ide o to, že banka nedá takú 
splatnosť dlhu? Alebo by banka dala násobne drahší úver, 
prípadne by neposkytla ani pôžičku?

Riziko 

Je to riziko splácania dlhu, a to jednak kupónov počas 
splatnosti a jednak istiny dlhu pri splatnosti. Posudzovanie 
rizika môže byť pre „neprofesionálneho investora“ zložité  
a niekedy so strany emitenta zavádzajúce, a tým pre investo-
ra neprehľadné. V zahraničí sa na posudzovanie rizika po-
užívajú ratingové agentúry, ktoré hodnotia bonitu dlžníkov. 
Ide o finančne náročnú službu. Preto aj v našich pomeroch 
nebýva vždy efektívne pre emitenta zabezpečiť takýto ra-
ting, a to aj vzhľadom na veľkosť emisií. Niekedy môže ísť aj  
o úmyselné nepožiadanie o rating, pretože potom je porov-
nateľnosť rizika pre investora o to jednoduchšia.  Pozornosť 
by sme chceli upriamiť takisto aj na vytváranie rôznych 
zahraničných firiem ako emitentov dlhopisov či na emisie 
nie so SK ISINOM (kód krajiny vydania cenného papiera),  
a pýtať sa: Kto je emitent, kto je reálny dlžník? Je to dcérska 
firma? Prečo? Aký je dôvod? Kde je založená tá firma? Ak 

mimo SR, tak prečo? Prečo je cenný papier vydaný v inej 
krajine a ponúkaný na Slovensku? Poskytla by banka v ta-
kejto vlastníckej štruktúre vôbec úver? 

Likvidita
Veľmi často investormi podceňovaná schopnosť zmeny cen-
ných papierov na peniaze. Tu sa treba pýtať:
Viem počas platnosti predať dlhopis na kapitálovom trhu? 
Je oň vôbec záujem? Aký veľký? Ak mi emitent garantuje 
odkúpenie, resp. likviditu, za akú cenu a čo v prípade, že 
bude mať finančné problémy, budem sa toho vedieť zbaviť 
na nejakom inom trhu?

Porovnanie a zamyslenie sa nad týmito kľúčovými pojmami 
cez tieto atribúty dlhopisového investovania je základom 
úspešného výberu.

Samozrejme, čo sa týka dlhopisového sveta, na výber je veľa 
druhov, ktoré sa navzájom líšia, prípadne kombinujú, preto 
vám prinášame krátky prehľad. 

Štátne dlhopisy – ide o emisie štátnych dlhopisov, cez kto-
ré si požičiavajú štáty, zvyčajne sú najbezpečnejšie.
Korporátne dlhopisy – podnikové dlhopisy, emitentom sú 
obvykle väčšie korporácie.
Zero bondy – dlhopisy s nulovým kupónom, výnos je daný 
zmenou ceny dlhopisu, pri primárnej emisii je stanovená 
cena pod 100 % a pri splatnosti je 100 %, používa sa aj  
z daňových dôvodov. 
Dlhopisy s fixným kupónom – dlhopisy s určeným fixným, 
nemeniacim sa kupónom v percentách.
Dlhopisy s pohyblivým kupónom – dlhopis, kde kupón 
nie je pevne definovaný. Je určený ako pevná percentu-
álna marža, napr. inflácia +2 % alebo EURIBOR +2 %, t. j.  
v priebehu životnosti sa kupón mení v závislosti od výberu 
podkladového percenta.
Hypotekárne záložné listy – vydávajú ich banky, resp. spo-
riteľne s oprávnením od centrálnej banky a sú kryté hypote-
kárnym úverovým kmeňom banky.
Podriadený dlhopis – rizikovejší ako „klasický senior 
bond“, ak je na emitenta podaný návrh na konkurz, tak kon-
kurzný súd bude požadovať, aby spoločnosť splatila svoje 
záväzky, t. j. prioritu okrem štátu bude mať senior bond (ne-
podriadený) a až následne, ak zvýši majetok, tak záväzky 
vyplývajúce z emisie podriadených dlhopisov.
Senior dlhopis – menej rizikový ako podriadený dlhopis,  
z hľadiska prioritizácie pri konkurze je „prvý“.
High yield dlhopisy – dlhopisy s vyšším výnosom, ide  
o rizikové dlhopisy pod investičným ratingom. 

Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov I. Tatra banky, 
a.s.

Hlavné výhody emisie dlhopisov pre emitenta:
a)  dlhopis ako pôžička je zvyčajne pre emitenta lacnejší 

ako úver v banke,
b)  možnosť pre emitenta získať vyšší úver ako v banke,
c)  majitelia dlhopisov nie sú akcionári, resp. majitelia fi-

riem a z toho pramenia menšie kompetencie na zís-
kavanie informácií, resp. nemožnosť podieľania sa na 
riadení firmy,

d)  dlhodobosť úveru – banky všeobecne preferujú kratšie 
splatnosti pri podnikových úveroch.
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„Peniaze rastú na strome 
trpezlivosti.“

(Japonské príslovie)

V súčasnosti na nás z každej strany útočia reklamy typu: „In-
vestovanie do podielových fondov je ten najlepší a najzaují-
mavejší spôsob zhodnotenia vašich peňazí.“

Čo sú teda podielové fondy a prečo by sme mali do nich 
investovať?

Pár viet k histórii podielových fondov

Už v roku 1774, počas finančnej recesie, holandský obchod-
ník Adriaan van Ketwich založil vôbec prvý investičný fond, 
a to tým spôsobom, že vyzbieral peniaze od väčšieho počtu 
ľudí. Tie potom investoval a rozložil medzi európske krajiny  
a americké kolónie, a tým sa snažil znížiť investičné riziko naj-
mä pre malých investorov. Adriaanov fond existoval do roku 
1824, podielové fondy sa odvtedy stali neodmysliteľným po-
mocníkom, ako zachovať kúpnu silu peňazí a budovať si tak 
väčší finančný majetok. 

V aktuálnej podobe sa podielové fondy objavili na ame-
rickom trhu už v 30. rokoch minulého storočia. Pred-
stavovali určitý kompromis pre investorov, ktorí boli 
nespokojní s nie veľmi zaujímavým investovaním do 
štandardných bankových vkladov, ale na druhej strane 
sa však báli investovať do rizikovejších možností, ako 
napríklad priamo do cenných papierov.

Veľa ľudí nechce investovať, pretože nevedia a nerozumejú 
tomu, čo sú podielové fondy. 

Podielové fondy predstavujú rozumný kompromis medzi kon-
zervatívnejšími produktmi s nízkym rizikom a nižším výnosom 
(napr. termínované vklady) a samostatným obchodovaním 
priamo s cennými papiermi (napr. akcie). Podielové fondy sú 
vhodné pre všetky typy investorov. 

Ich cieľom je dosiahnuť postupný rast majetku a zvyšova-
nie životnej úrovne. Princíp sa od počiatku nezmenil a je 
jednoduchý. Skupina klientov vloží svoje peniaze do fondu, 
ktoré následne investujú profesionáli na finančných trhoch.

Podielový fond totiž spája množstvo jednotlivých investorov, 
čím vytvára vyššiu kúpnu silu a kapitál. Každý podielový 
fond je vytvorený z peňažných prostriedkov jednotliv-
cov – investorov. Investori vložia do daného fondu svoje 
prostriedky a spoločne tak môžu investovať do akcií firiem, 
štátnych dlhopisov a prakticky všetkého, na čo sa daný fond 
zameriava. 

Výhodou spoločného alebo kolektívneho investovania je, 
že vďaka spojenému kapitálu si investor môže vybrať in-
vestovanie do takých investícií, ku ktorým by nemal prístup  
a možnosť investovať, ale aj investovanie do najväčších a naj-
prosperujúcejších firiem sveta, štátnych dlhopisov, komodít  
a iných finančných nástrojov. O správu fondu sa pritom stara-
jú skúsení profesionáli.

Text: Katarína Galúsová
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Podielové fondy

Výhody podielových fondov
• Možnosť dosahovať atraktívne výnosy.
•  Prítomnosť na globálnych finančných trhoch.
  Podielové fondy umožňujú byť účastníkom globálneho 

finančného trhu s investíciami do akcií, dlhopisov, nehnu-
teľností, komodít a iných finančných nástrojov.

• Likvidita investície – okamžitá dostupnosť.
•  Nákladová efektívnosť – nižšie poplatky ako pri indi-

viduálnom investovaní.
• Transparentnosť.
  Informácie o investíciách sú zverejňované v pravidelných 

mesačných reportoch podielových fondov. 
• Aktívna správa.
  Aktívne riadenie umožňuje investičným špecialistom pri-

spôsobovať zloženie fondu aktuálnej situácii na trhu.
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Ako nevýhodu veľa investorov vidí fakt, že úrok v podielo-
vých fondoch nie je fixný, a teda investor nikdy nevie, 
aké zhodnotenie dosiahne. Pri nesprávnom načasovaní  
a nesprávnom výbere sa môže stať aj to, že realizuje stratu. 
Nedostatok skúseností či informácií môže byť základom ne-
správneho rozhodnutia. 

Pri investovaní do podielových fondov tak ide o regulovaný 
trh. Investovanie do podielových fondov je činnosť, ktorá 
podlieha zákonu o kolektívnom investovaní. Podľa zákona 
je podielový fond spoločný majetok podielnikov. Úlohou 
správcovskej spoločnosti je tento majetok zhromažďovať, 
starať sa oň, vydávať podielové listy a dozerať na obchodova-
nie s nimi. Investovať takýmto spôsobom môžu ako fyzické, 
tak aj právnické osoby bez rozdielu.

Správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe 
povolenia vydaného priamo Národnou bankou Slovenska 
(NBS). Zo zákona musí táto spoločnosť konať v najlepšom 
záujme podielnikov a uprednostniť ich aj pred vlastnými záuj-
mami. Správcovské spoločnosti sú teda priamo regulované 
a dozor nad nimi vykonáva priamo NBS. 

Základné rozdelenie podielových fondov:
1. Uzavretý podielový fond.
2. Otvorený podielový fond.

V prípade uzavretého fondu musí správca zabezpečiť jeho 
obchodovateľnosť na verejnom trhu a právo predložiť podie-

lový list na vyplatenie má podielnik až po uplynutí doby, na 
ktorú bol fond založený. Otvorený podielový fond ponúka 
podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať 
o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu. Pre zrejmé výhody 
otvorených podielových fondov smeruje väčšina investícií 
práve do týchto typov fondov.

Fondy však delíme podľa rôznych faktorov. Asi najčastejšie 
sa stretávame s členením podľa toho, kam sa prostriedky 
investujú:
• fondy peňažného trhu,
• dlhopisové fondy,
• akciové fondy,
• zmiešané fondy,
• fondy fondov,
•  ETF (Exchange Traded Fund) – verejne obchodovaný 

fond.

Na Slovensku sa opäť vracia dôvera v podielové fondy. Veľa 
investorov vidí práve v investovaní do podielových fondov 
možnosť, ako čo najlepšie zhodnotiť finančné prostriedky. 

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

Zdroje:

https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/

https://www.financnymagazin.sk

Slovenská asociácia správcovských spoločností (ass.sk)

Čisté predaje podielových  
a investičných fondov v SR

(v mil. eur)

Zdroj: https://ass.sk

Čistá hodnota aktív v podielových  
a investičných fondoch v SR

(v mil. eur)

Zdroj: https://ass.sk

0

50

100

150

-18,52

133,64

36,75

90,68

100,01

94,59

XI XII I II III IV
9 000

9 500

10 500

10 000

11 000

10 013

10 213 10 268
10 404

10 658
10 810

XI XII I II III IV

In
ve

st
ič

ný
 s

pr
ie

vo
dc

a



ETF alebo Exchange Traded 
Fund je v preklade verejne 
obchodovateľný fond. 
Znamená to, že ETF fondy 
sú obchodované na burze 
rovnako tak ako akciové tituly. 

Investori majú možnosť zadávať pokyny v reálnom čase  
a za nimi vybranú trhovú alebo limitnú cenu nakupovať akcie 
daného investičného riešenia. Ak by sme ETF riešenia porov-
nali s ich variantom, a to podielovými fondmi (Mutual Funds), 
sú ETF riešenia viac likvidné ako podielové fondy. Musíme 
však povedať, že pre väčšinu investorov, ktorí investujú dl-
hodobo, je táto výhoda zanedbateľná, a preto nehovoríme 
o rozdielovom faktore, o ktorom by mal investor uvažovať pri 
investovaní do ETF či podielových fondov (obidva varianty 
majú svoje miesto v investičnom portfóliu).

Vznik ETF fondov bol spätý s myšlienkou indexového inves-
tovania (investovanie, ktorého účelom je kopírovanie koša 
vybraných akcií alebo iných aktív). Prvým krokom bol vznik 
indexových podielových fondov pre inštitucionálnych in-
vestorov v roku 1973. John Bogle, legenda medzi investormi 
do podielových fondov, v roku 1975 založil verejný indexový 
podielový fond (pôvodný názov bol The Vanguard 500), ktorý 
kopíroval vývoj amerického indexu S&P 500. Tento podielový 
fond existuje dodnes a aktuálna výška majetku v danom fon-
de predstavuje zhruba 731 miliárd USD. V roku 1993 vznikol 

prvý ETF fond, ktorého úlohou bolo kopírovať vývoj indexu 
S&P 500 (jeho presný názov je SPDR S&P 500 a výška aktív 
je 357 miliárd USD).

Ak sa pozrieme na vývoj hodnoty aktív, ktoré sú investované 
do ETF fondov po celom svete (graf ďalej), môžeme vidieť 
postupný nárast z niečo vyše 200 miliárd USD v roku 2003 
na takmer 8 biliónov (8-tisíc miliárd) USD v roku 2020. Ak by 
sme sa pýtali, prečo sú ETF riešenia populárne, zodpovedali 
by sme si niekoľkými výhodami, ktoré tieto riešenia poskytujú 
individuálnym, ako aj inštitucionálnym investorom.
 
Jasnými výhodami ETF riešení sú najmä nízke prevádzko-
vé náklady a ich vysoká účinnosť (efektivita v investovaní). 
Likvidita prostriedkov zainvestovaných v ETF riešeniach je 
tvorená dopytom a ponukou na burze, na ktorej sa dané 
ETF riešenia obchodujú (rovnaké burzy ako pri obchodovaní  
s akciovými titulmi). Nízke prevádzkové náklady, vysoká efek-
tivita a likvidita sú dopĺňané daňovou efektivitou (či už z po-
hľadu zahraničného investora, ale aj slovenského investora). 
Pri investovaní do ETF riešenia, ktoré kopíruje akciový index, 
môžeme medzi výhody ETF riešení zaradiť aj diverzifikáciu. 
Práve pre tieto výhody sa ETF riešenia vezú na vlne popu-
larity nielen medzi individuálnymi investormi, ale aj medzi 
dôchodkovými správcovskými spoločnosťami či veľkými in-
štitucionálnymi investormi.

Medzi aktuálne nevýhody ETF riešení patria najmä vysoká 
početnosť vzniku nových ETF fondov, ktoré sa zameriavajú 
často na aktuálne trendy v investovaní (kryptomeny alebo 
zameranie na úzku skupinu či jedno podkladové aktívum  
a pod.). Práve takéto novovznikajúce ETF riešenia často 
neposkytujú likviditu svojim investorom. Znamená to, že  
v momente, keď sa investor rozhodne predať svoju investíciu  
a zadá pokyn na burze, nemusí byť jeho pokyn na odpredaj 

ETF
(Exchange Traded Fund) 

Text: Ján Vangor
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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realizovaný – nenájde sa protistrana (naopak pri ETF rieše-
niach, ktoré sú obchodované denne vo vysokých objemoch, 
napr. už zmieňovaný ETF fond z roku 1993 – SPDR S&P 
500, ktorý kopíruje index S&P 500, takéto problémy svojim 
investorom nespôsobuje). 

Ako sme už uviedli, po vzniku ETF fondov, ktoré sa primárne 
zameriavali na kopírovanie (trackovanie) hlavných akciových 
indexov, začali vznikať rôzne iné ETF fondy s rôznymi pod-
kladovými aktívami. Medzi najčastejšie delenie ETF fondov 
patrí delenie na pasívne a aktívne. Pasívne sú také fondy, 
ktoré kopírujú vývoj hlavných indexov. Aktívne sú, naopak, 
charakteristické početnejšími operáciami  vnútri fondu, za čo 
si aj portfólio manažéri vypýtajú vyššie percento za správu 
investícií. Keďže sa vo svete postupne začalo na burzách ob-
chodovať so všemožnými aktívami, ovplyvnilo to aj vznik no-
vých typov ETF fondov, ako sú napr. dlhopisové, komoditné, 
menové, inverzné či sektorové fondy. Najväčší a najznámejší 
správcovia aktív v ETF fondoch sú BlackRock (Ishares), The 
Vanguard Group, State Street Corporation a Invesco.

Privátne bankovníctvo Tatra banky je nielen vo svojom regió-
ne, ale aj celosvetovo vnímané podľa najrôznejších rebríčkov 
ako Mercedes v správe aktív, ako aj v prinášaní nových tren-
dov v investovaní pre svojich klientov. V roku 2021 sa nám 
podarilo priniesť pre našich klientov ako prvým na Slovensko 
novú spoluprácu s najväčším správcom aktív v ETF rieše-
niach vo svete, so spoločnosťou BlackRock (Ishares). Tento 
krok znamená len potvrdenie nášho smerovania ako inovatív-
neho správcu aktív a partnera pre našich klientov.

Tak ako pri akejkoľvek inej činnosti platí rovnako aj pri inves-
tovaní do ETF riešení princíp zdravého sedliackeho rozumu, 
resp. v investovaní pojem diverzifikácia portfólia. ETF rieše-
nia majú miesto v portfóliu každého investora, avšak je po-
trebné vyberať tie, ktoré sú vhodne diverzifikované, disponu-
jú vysokou likviditou a majú za sebou dlhší časový horizont. 
Ak vás táto téma zaujala a radi by ste sa o ETF riešeniach 
dozvedeli viac, prípadne by ste si takéto riešenie vedeli pred-

staviť vo vašom portfóliu (podobne ako najznámejší investori 
typu John Bogle alebo Warren Buffett), zavolajte svojmu pri-
vátnemu bankárovi, ktorý vám k tejto téme predstaví investič-
né riešenie podľa vášho rizikového profilu.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.statista.com/statistics/224579/worldwide-etf-assets-under-mana-

gement-since-1997/

https://investor.vanguard.com/mutual-funds/profile/overview/vfiax 

https://about.vanguard.com/who-we-are/a-remarkable-history/founder-Jack-

-Bogle-tribute/ 

https://www.morningstar.com/articles/390749/a-brief-history-of-indexing 

https://www.visualcapitalist.com/the-26-year-history-of-etfs-in-one-infographic/

https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/what-are-etfs

Výška aktív v ETF riešeniach od roku 2003 do roku 2020

(v mld. USD)

Zdroj: Statista.com
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Mnohí ľudia, ktorým sa darí, 
žijú čoraz uvedomelejšie 
a zodpovednejšie voči 
životnému prostrediu  
a spoločnosti. Triedia odpad, 
šetria energiou, vedome 
nakupujú ekologické 
produkty a pýtajú sa 
na podmienky výroby 
tovaru, ktorý spotrebúvajú. 
Vedome sa rozhodujú pre 
udržateľný životný štýl. Téma 
udržateľnosti je už niekoľko 
rokov dôležitým argumentom 
aj v oblasti finančných 
investícií. 

Udržateľné investície sa v súčasnosti tešia medzi investor-
mi obrovskej popularite. Objem spoločensky zodpovedných 
investícií sa v posledných rokoch znásobil. Čo však vlastne 
znamená udržateľné investovanie? Udržateľné investovanie 
znamená, že sa zohľadňujú nielen čisto finančné aspekty, ale 
aj environmentálne, sociálne a spoločenské aspekty. 

Udržateľné investície – 
vyhýbanie sa, podpora, vplyv
Prístup spoločnosti Raiffeisen Capital Management1 k udr-
žateľnosti sa riadi prísnou investičnou stratégiou. Vytvorenie 
udržateľných štruktúr sa zvyčajne neuskutoční zo dňa na 
deň, ale podlieha procesu vývoja. Táto skutočnosť sa zohľad-
ňuje aj v spoločnostiach, do ktorých sa investuje. Čierno-
-biely pohľad – s výnimkou jasne definovaných vylučovacích 
kritérií – nemusí mať zmysel, ak sa chceme v tejto téme po-
sunúť vpred. Raiffeisen Capital Management preto uplatňuje 
prístup k udržateľnosti založený na troch úrovniach – vyhýba-
nie sa, podpora a ovplyvňovanie. Na jednej strane ide o vyhý-
banie sa, a teda neinvestovanie do konkrétnych podnikových 
oblastí alebo postupov, čím sa preukazuje zodpovednosť. 
Okrem toho svoju úlohu spoločnosť vidí aj pri presadzovaní 
a podpore udržateľnosti. Uplatňuje sa tu jasný prístup „best 
in class“ (najlepší vo svojej triede). Prostredníctvom nepretr-
žitého dialógu so spoločnosťami a angažovanosťou sa v tejto 
téme darí Raiffeisen Capital Management vplývať na spoloč-
nosti. Vzájomná interakcia týchto troch úrovní je dynamickým 
procesom a odráža sa v kvalite udržateľnosti výrobkov.

ESG - prečo 
investovať 
udržateľne?

Text: Martina Rigatti
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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1.
AVOIDANCE

and
show

responsibility

2.
SUPPORT

and
empower

sustainability

3.
INFLUENCE

and
have impact through

dialogue and
engagement

BEST IN CLASS

thematic investing

impact investment

ENGAGEMENT

voting corpporate dialogue

individual collaboration
platforms

NEGATIVE CRITERIA

absolute relative

value-based norm-based

screening
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Investičný proces: analýza  
a hodnotenie
Pri samotnej správe udržateľných fondov sú spoločnosti 
predmetom jednak finančnej analýzy, ako aj analýzy udrža-
teľnosti. Investuje sa len v krajinách alebo spoločnostiach, 
ktoré spĺňajú prísne finančné kritériá a kritériá udržateľnosti. 
Ako prvé sa uplatnia vylučovacie kritériá. Po nich nasleduje 
trojdimenzionálne ESG hodnotenie udržateľnosti: E (envi-

ronment), životné prostredie, kde sa pozerá na produkciu 
emisií CO

2
, recykláciu odpadu aj výrobkov, spotrebu vody  

a energie. Sociálny aspekt, S (social) sa zameriava na pra-
covné podmienky, podmienky v dodávateľskom reťazci, ľud-
ské práva, bezpečnosť výrobkov. A napokon G (governan-
ce), riadenie spoločnosti, kde sa preverujú nezávislosť od 
kontrolných orgánov, spravodlivý odmeňovací systém, ko-
rupcia a podobne. Výsledkom je Raiffeisen Capital Manage-
ment ESG skóre, ktoré určuje kvalitu spoločnosti z pohľadu 
udržateľnosti. Obraz o spoločnosti dopĺňajú externé analýzy 
so zameraním sa na kvalitný a kvalitatívny rast spoločností 
(analýza potenciálnej pridanej hodnoty pre spoločnosť a iné 
faktory).

Do portfólia sa dostanú len tí 
najlepší
Aby bol emitent zaradený do portfólia, musí mať veľmi dobré 
hodnotenie z finančného hľadiska a aj z hľadiska udržateľ-
nosti. Zlepšenie alebo zhoršenie hodnotenia udržateľnosti 
spoločnosti sa zohľadňuje pri jej nákupe alebo predaji. Pri-
daný výnos by mal pochádzať zo samotnej selekcie udržateľ-
ných spoločností,  z dobrých finančných výsledkov pri vyso-
kej úrovni ESG, ako aj z vyššej váhy dávanej spoločnostiam  
s nadpriemerným ESG hodnotením. 

INVESTIČNÉ UNIVERZUM

NEGATÍVNE KRITÉRIÁ

DETAILNÁ ANALÝZA
•udržateľnosti

•finančná
analýza

PORTFÓLIO

ANGAŽOVANIE
SA

HLASOVANIE

Raiffeisen
ESG skóre
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Dosiahnuť vplyv
Raiffeisen Capital Management ako aktívna a udržateľná 
správcovská spoločnosť, ktorá preberá zodpovednosť, chce 
svojimi investíciami na kapitálovom trhu nielen generovať vý-
nosy, ale aj prinášať pozitívne zmeny a dosahovať vplyv.

Porovnanie spoločností vo fonde2 s celým trhom

Zverejnený prospekt, ako aj kľúčové informácie pre investo-
rov pre udržateľné fondy spoločnosti Raiffeisen Kapitalanla-
ge GmbH sú k dispozícii na stránke www.rcm-international.
com v anglickom jazyku (prípadne aj v nemeckom jazyku) 
alebo v inom národnom jazyku. Fondy Raiffeisen-Nach- 
haltigkeit-Aktien a Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum vy-
kazujú zvýšenú volatilitu, čo znamená, že ceny podielových 
listov sa môžu počas krátkych časových období pohybovať 
výrazne vyššie alebo nižšie a nie je možné vylúčiť stratu ka-
pitálu. Investície do fondov podliehajú riziku kolísania cien 
a kapitálových strát. Zdroj: Raiffeisen KAG, vlastné výpočty, 
údaje k 30. júnu 2020.

Pre investorov je často ťažké zistiť, ktoré z fondov označova-
ných ako udržateľné sú skutočne spravované podľa udržateľ-
ných sociálnych, ekologických a etických kritérií. Renomova-
né certifikáty a známky kvality majú preto v tomto segmente 
mimoriadny význam a ponúkajú orientáciu, ako napríklad ra-
kúska environmentálna značka pre finančné produkty alebo 
pečať FNG Fóra pre udržateľné investície.

Ekvivalentné výnosy
Praktické skúsenosti ukazujú, že pri udržateľnej a zodpo-
vednej správe fondov je možné dosiahnuť rovnaké výnosy. 
Pre investorov je dôležité, že dobrý výnos aj dobré svedo-
mie môžu stáť rovnocenne vedľa seba.  Udržateľné investície 
však rovnako ako neudržateľné investície podliehajú výky-
vom kapitálových trhov a ani tu nemožno vylúčiť kapitálové 
straty.

Autor je produktový manažér senior Raiffeisen Capital Mana- 
gement.

1  Raiffeisen Capital Management je zastrešujúca značka pre Raiffeisen Ka-

pitalanlage GmbH, Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH a Raiffeisen 

Salzburg Invest GmbH.

2  Platí pre nasledujúce fondy or segment: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, 

Raiffeisen-Nachhaltigkei-Mix segment akcie, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So-

lide segment akcie, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum segment akcie.  

Toto je marketingová komunikácia spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, 

Mooslackengasse 12, 1190 Viedeň. Obsah tohto dokumentu nepredstavuje 

ponuku, odporúčanie na nákup alebo predaj ani investičnú analýzu. Stav: máj 

2021.

Zdroj: Raiffeisen KAG

40 % menej 
CO2 emisií

17 % menej 
pracovných 
úrazov

84 % menej  
odpadu

74 % menej  
spotreby 
vody
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investovanie
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Inovatívne riešenia overené 
časom
Certifikáty, teda štruktúrované dlhopisy, predstavujú inova-
tívnu alternatívu oproti štandardným investičným nástrojom. 
Ponuka certifikátov je naozaj široká a vie uspokojiť výnosové 
očakávania všetkých typov investorov – od konzervatívnejších 
vďaka investičným produktom, ktorých cieľom môže byť maxi-
malizácia bezpečnosti alebo dosiahnutie optimálneho pome-
ru rizika a výnosu, až po najdynamickejšie vďaka pákovým 
produktom, ktoré sú zamerané na maximalizáciu výnosu.

Certifikáty od Raiffeisen Centrobank AG (RCB) sú neodmys-
liteľnou súčasťou klientskych portfólií v privátnom bankovníc-
tve Tatra banky už od roku 2006. Správne nastavenie para-
metrov produktu a trhovej stratégie môže viesť k dosiahnutiu 
požadovaného cieľa. Preto RCB v spolupráci s Tatra bankou 
pravidelne emituje dômyselne vybrané investičné produk-
ty, ktoré majú za cieľ v prostredí nízkych úrokových sadzieb  
a neistého vývoja na akciových trhoch priniesť investorom 
očakávaný výnos vo všetkých fázach trhu.

Najobľúbenejšie investičné 
produkty od RCB sú 
bonusové a expresné 
certifikáty
Bonusové certifikáty dávajú investorom možnosť získať vo-
pred stanovený „bonusový“ výnos a súčasne chránia investo-
vaný majetok až k úrovni ochrannej bariéry. Znamená to, že 
investor získa výnos v prípade, že sa sledované podkladové 
aktívum bude nachádzať vždy počas trvania certifikátu nad 
úrovňou bariéry. V porovnaní s priamou investíciou, naprí-
klad do akcií, predstavujú bonusové certifikáty nižšie riziko  
a dávajú možnosť investorom zarábať nielen na rastúcich, ale 
dokonca aj stagnujúcich či klesajúcich trhoch. O úspechu ex-
kluzívnych bonusových certifikátov hovoria aj samotné čísla –  
100 % úspešnosť všetkých 47 splatených bonusových certifi-
kátov s atraktívnym výnosom. Úspešnosť 100 %  znamená, že 
ani jeden certifikát nedosiahol alebo nenarušil počas trvania 
do splatnosti úroveň bariéry a bol splatený s maximálnym vý-

Text: Michal Polin
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Investičné 
certifikáty
Výhody a riziká investičných 
produktov od Raiffeisen 
Centrobank
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nosom. Tabuľka 1 zobrazuje výkonnosť na mieru šitých bo-
nusových certifikátov pre privátne bankovníctvo Tatra banky.

Tabuľka 1: Prehľad výkonnosti splatených bonusových 
certifikátov 

Mena
Celkový 

priemerný výnos 
Priemerný p. a. 

výnos 

EUR 25,73 % 5,62 % p. a.

USD 33,20 % 6,10 % p. a.

PLN 28,31 % 7,44 % p. a.

CZK 23,33 % 4,28 % p. a.

Stav k 1. 5. 2021, pozorovanie od 1. 1. 2012, zdroj: www.rcb.at

Expresné certifikáty poskytujú príležitosť dosiahnuť za-
ujímavý výnos s možnosťou predčasného splatenia už od 
prvého roku trvania, ak sa hodnota sledovaného podklado-
vého aktíva (zvyčajne akciového indexu) bude nachádzať  
v rozhodný deň na tzv. úrovni predčasného splatenia. Úroveň 
predčasného splatenia býva zvyčajne nastavená na počiatoč-
nej úrovni podkladového indexu na začiatku trvania certifikátu  
a v závislosti od nastavenia produktu môže dokonca postu-
pom času klesať. Výhodou expresných certifikátov v porov-
naní s priamou investíciou do podkladového aktíva je vopred 
stanovený, ročne rastúci výnos, nižšie riziko vďaka dodatoč-
nému ochrannému mechanizmu – bariére a taktiež možnosť 
každoročného predčasného splatenia pred konečným dňom 
splatnosti. Inteligentné nastavenie slovenských emisií expres-
ných certifikátov zabezpečilo okrem atraktívneho výnosu aj 
100 % úspešnosť všetkých 19 predčasne splatených expres-
ných certifikátov. Tabuľka 2 zobrazuje priemerný ročný výnos 
a priemerné trvanie na mieru šitých expresných certifikátov 
pre privátne bankovníctvo Tatra banky.

Tabuľka 2: Prehľad výkonnosti splatených expresných 
certifikátov 

Mena
Priemerný 

ročný výnos 
Priemerné 

trvanie investície

EUR 6,59 % 1,20 roku

USD 8,70 % 1,40 roku

PLN 8,63 % 1,33 roku

CZK 7,50 % 1 rok

Stav k 1. 5. 2021, pozorovanie od 1. 1.2012, zdroj: www.rcb.at

Jedinečné výhody investičných certifikátov oproti bežným 
investíciám sú jedným z dôvodov nesmiernej obľúbenosti me-
dzi klientmi privátneho bankovníctva Tatra banky. Za hlavné 
výhody môžeme považovať:
•  jednoduchosť – hlavnou výhodou certifikátov je jedno-

duchosť, pretože podmienky výplaty a možné výplatné 
scenáre sú vopred známe,

•  transparentnosť – certifikáty umožňujú kedykoľvek sle-
dovať ich výkonnosť a cenu v reálnom čase, keďže sú 
obchodovateľné na známych európskych burzách,

•  likvidita – certifikáty možno predať kedykoľvek počas 
ich trvania,

•  nízke náklady – certifikáty neobsahujú žiadne správ-
covské poplatky,

•  flexibilita – zostrojenie na mieru šitého certifikátu je 
možné zrealizovať do niekoľkých dní,

•  príležitosť pre všetky trhové očakávania – v závislosti 
od parametrov má investor s certifikátmi možnosť do-
siahnuť výnos pri bočne sa pohybujúcich, stagnujúcich 
a dokonca aj klesajúcich trhoch, 

•  optimálny pomer rizika a výnosu – na mieru šité inves-
tičné certifikáty pre privátne bankovníctvo Tatra banky 
môžu predstavovať v porovnaní s priamou investíciou do 
podkladového aktíva bezpečnejšiu a výnosovo atraktív-
nejšiu investíciu v prostredí nízkych úrokových sadzieb a 
neistého vývoja na akciových trhoch.

Investičný certifikát, tak ako každá investícia, obsahuje aj 
svoje riziká, s ktorými by mal byť investor oboznámený pred 
realizáciou svojej investície. Ide najmä o:
•  riziko emitenta/účasť veriteľa („bail-in“) – certifikáty 

nie sú kryté systémom ochrany vkladov, akékoľvek plat-
by za štruktúrované cenné papiere počas trvania alebo 
na konci trvania závisia od solventnosti emitenta, teda 
RCB,

•  trhové riziko pri narušení ochrannej bariéry – v prípa-
de narušenia bariéry je investor vystavený plnému trho-
vému riziku a splatenie certifikátu pri splatnosti sa môže 
uskutočniť na základe reálnej výkonnosti podkladového 
aktíva,

•  obmedzenie maximálneho výnosu – v prípade, ak má 
certifikát obmedzený alebo vopred stanovený výnos, in-
vestor sa nepodieľa na prípadnom náraste podkladové-
ho aktíva nad túto úroveň.

Autor je Chairman of the Management Board, Raiffeisen 
Centrobank AG Slovak branch.
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Aktuálne obdobie nízkych úrokových sadzieb núti mnohých 
investorov vyhľadávať alternatívne spôsoby zhodnocovania 
voľných prostriedkov. Jednu skupinu možností tvoria aj tzv. 
štruktúrované depozitné produkty, ktorých má Tatra banka 
v ponuke hneď niekoľko. Ich základ vždy tvorí štandardný 
vklad kombinovaný s finančným derivátom, vďaka ktorému 
dokáže vklad ponúknuť nadpriemerné zhodnotenie. V na-
sledujúcom článku prinášame bližší opis jedného z nich –  
Tatra Premium Deposit. Jeho fungovanie vám objasníme aj 
na konkrétnom príklade.

Tatra Premium Deposit (ďalej len TPD) je depozitný produkt 
s garantovaným úrokovým výnosom, ktorý ponúka nadprie-
merné zhodnotenie finančných prostriedkov (v porovnaní s 
bežným termínovaným vkladom s rovnakým obdobím viaza-
nosti). Vyššie úročenie získava klient výmenou za to, že v deň 
splatnosti vkladu mu banka v prípade splnenia vopred sta-
novených trhových podmienok môže jeho istinu vrátiť v inej 
(vopred dohodnutej) mene, než bola mena vkladu. Výhodou 
produktu je vysoká variabilita splatností a menových párov, 
vďaka ktorým klient dokáže nájsť pre seba najprijateľnejší 
pomer rizika a výnosu a v prípade konverzie na konci vkla-
du môže pokračovať s novým vkladom, tentoraz v opačnej 
mene.

Text: Peter Miliczky, Dana Mohňanská
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Tatra 
Premium 
Deposit 

Produkt je určený  
pre klientov, ktorí:
•  majú k dispozícii voľné zdroje aj na dlhšie obdobie, pri-

čom požadujú vyšší úrokový výnos než pri bežných termí-
novaných vkladoch,

  Názor na vývoj menového kurzu:
  nízka volatilita

•  akceptujú výmenu svojich voľných zdrojov na inú menu 
pri kurze, ktorý si v čase dohodovania obchodu určia,

   Možnosť dosiahnuť  
 nadpriemerné zhodnotenie

•  sú ochotní v prípade konverzie istiny na konci vkladu poč-
kať na pre nich potrebnú úroveň trhového kurzu.

   Akceptovanie možnosti konverzie  
 do inej meny za podmienok,  
 ktoré si nastaví klient
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Princíp fungovania TPD 
V deň dohodnutia obchodu TPD si klient uloží svoje pros-
triedky (prevažne EUR) na ním preferované obdobie, pričom 
si zvolí vedľajšiu menu (napr. USD, PLN, HUF, NOK…), roz-
hodný kurz (ktorým sa istina vkladu môže skonvertovať do 
vedľajšej meny v deň maturity vkladu) a dohodne s bankou 
tomu prislúchajúci garantovaný úrokový výnos.

V deň splatnosti bude vklad vyplatený v hlavnej mene, v kto-
rej klient ukladal svoje voľné zdroje, ak bude v rozhodný deň, 
t. j. dva pracovné dni pred splatnosťou vkladu trhový kurz prí-
slušného menového páru pod hranicou rozhodného kurzu. 
Ak bude aktuálny trhový kurz na úrovni alebo nad úrovňou 
rozhodného kurzu, klient dostane svoj vklad vyplatený vo 
vedľajšej mene (napr. USD, PLN, HUF…). Úrokový výnos však 
bude v oboch prípadoch vyplatený v mene vkladu.

Presne opačná situácia nastane pri vklade do TPD vo vedľaj-
šej mene (napr. USD, PLN, HUF…). Ak bude v rozhodný deň 
trhový kurz príslušného menového páru nad hranicou rozhod-
ného kurzu, vklad bude vyplatený v pôvodnej mene vkladu. 
Ak bude aktuálny trhový kurz na úrovni alebo pod úrovňou 
rozhodného kurzu, klient dostane svoj vklad vyplatený v EUR. 
Úrokový výnos bude v oboch prípadoch vyplatený v mene 
vkladu.

Vklad TPD nie je možné predčasne ukončiť a úrokový výnos 
sa vyplatí znížený o zrážkovú daň vo výške 19 %.

Modelové príklady výsledného 
výplatného profilu TPD 

Príklad vkladu do TPD v mene EUR 
Istina vkladu bude bankou klientovi v deň splatnosti vkladu 
(o 1 mesiac) vyplatená v závislosti od trhového kurzu EUR/

USD v rozhodný deň podľa nasledujúcich trhových scená-
rov:
•  ak bude trhový kurz EUR/USD v rozhodný deň o 10.00 

New York Time pod úrovňou 1,2250, banka vyplatí klien-
tovi v deň splatnosti istinu vkladu v pôvodnej mene, t. j.  
v EUR, 

•  ak bude trhový kurz EUR/USD v rozhodný deň o 10.00 
New York Time na úrovni 1,2250 alebo vyššej, banka 
vyplatí klientovi v deň splatnosti istinu vkladu v USD po 
prepočítaní rozhodným kurzom 1,2250 USD za 1 EUR. 

Úrokový výnos bude bez ohľadu na formu výplaty istiny vy-
platený v EUR a v garantovanej výške 3,50 % p. a.
 
Príklad vkladu do TPD v mene USD
Istina vkladu bude bankou klientovi v deň splatnosti vkladu 
(o 1 mesiac) vyplatená v závislosti od trhového kurzu EUR/
USD v rozhodný deň podľa nasledujúcich trhových scenárov:
•  ak bude trhový kurz EUR/USD v rozhodný deň o 10.00 

New York Time nad úrovňou 1,2220, banka vyplatí klien-
tovi v deň splatnosti istinu vkladu v pôvodnej mene, t. j.  
v USD,

•  ak bude trhový kurz EUR/USD v rozhodný deň o 10.00 
New York Time na úrovni 1,2220 alebo nižšej, banka vy-
platí klientovi v deň splatnosti istinu vkladu v EUR po pre-
počítaní rozhodným kurzom 1,2220 USD za 1 EUR.

Úrokový výnos bude bez ohľadu na formu výplaty istiny vy-
platený v USD a v garantovanej výške 3,50 % p. a.

Privátne bankovníctvo Tatra banky vám vklad Tatra Premium 
Deposit prináša v spolupráci s odborom Capital Markets kaž-
dý týždeň v pravidelných aukciách, ale aj ako individuálny 
produkt šitý na mieru. 

V prípade bližších otázok či záujmu o TPD kontaktujte svojho 
privátneho bankára.

Autori sú privátny bankár – profesionál Tatra banky, a.s.,  
a klientsky díler Tatra banky, a.s.

Príklad vkladu do TPD v mene EUR

Mena vkladu: EUR
Alternatívna mena: USD
Maturita vkladu: 1 mesiac
Garantovaný úrokový výnos:    3,50 % p. a.
Rozhodný kurz: 1,2250 USD za 1 EUR
(aktuálny trhový kurz 1,2230 USD za 1 EUR) 

Obr. Výplatný profil Tatra Premium Deposit v EUR

(* Strata, ktorá by nastala v prípade, že sa klient rozhodne konvertovaný vklad 

zameniť naspäť do pôvodnej meny aktuálnym trhovým kurzom.)   

Príklad vkladu do TPD v mene USD

Mena vkladu: USD
Alternatívna mena: EUR
Maturita vkladu: 1 mesiac
Garantovaný úrokový výnos: 3,50 % p. a.
Rozhodný kurz: 1,2220 USD za 1 EUR
(aktuálny trhový kurz 1,2230 USD za 1 EUR) 

Obr. Výplatný profil Tatra Premium Deposit v USD

(* Strata, ktorá by nastala v prípade, že sa klient rozhodne konvertovaný vklad 

zameniť naspäť do pôvodnej meny aktuálnym trhovým kurzom.)
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* Strata

Vklad bude vyplatený v USD
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(Rozhodný kurz)

 3,50 % p. a.

Trhový kurz
EUR/USD

Vklad bude vyplatený v EUR

Výnos

* Strata

Vklad bude konvertovaný do USD

 3,50 % p. a.

1,2250
(Rozhodný kurz)

Trhový kurz
EUR/USD



Komodity ako prostriedok 
výmeny sa prvýkrát objavili 
už tisícročia pred naším 
letopočtom. Hlavným 
motívom vzniku komoditného 
trhu bolo rozšírenie 
výmenného obchodu a s tým 
spojené pevné stanovenie 
hodnoty tovarov.  

Keďže vplyv počasia, dopytu a ponuky po komodite a po-
dobné faktory spôsobovali zmätok v tvorbe cien, obchod-
níci hľadali spôsoby, ako udržiavať cenu komodít stabilnú. 
Takto došlo k vzniku takzvaných futures kontraktov, teda 
termínovaných obchodov, ktoré majú presne stanovené 
množstvo, kvalitu, splatnosť a určujú termín fyzického do-
dania komodity. Podľa historikov sa prvé termínované ob-
chody začali realizovať v 17. storočí v Japonsku. Následne 
koncom 19. storočia vznikla v Chicagu prvá a najznámej-

šia komoditná burza Chicago Board of Trade, čím došlo  
k zjednodušeniu a štandardizovaniu celého procesu náku-
pu a predaja komodít. 

Obchodovanie s komoditami 
je síce dostupné, ale nie 
jednoduché
Zatiaľ čo prvé termínované obchody s komoditami sa týkali 
predovšetkým farmárov a predajcov, k dnešným obchodní-
kom s komoditami môžete pokojne patriť aj vy. V súčasnos-
ti existujú komoditné burzy vo viac ako 30 krajinách sveta  
a desať najaktívnejších z nich vykonáva ročne viac ako mi-
liardu obchodov. Na začiatku 21. storočia sa niekoľko trhov 
spojilo a vytvorilo tzv. super burzy, ktoré ponúkajú širší výber 
kontraktov a pomáhajú stanoviť globálnu cenu komodity, 
štandardne v amerických dolároch. 

Obchodovanie komodít je vo všeobecnosti dostupné, ale 
určite ho nemôžeme považovať za jednoduché. Ako už 
bolo spomenuté, väčšina komodít, okrem zlata a striebra, 
sa obchoduje vo forme futures kontraktov, čo znamená, že 
ak sa kontrakt neodpredá pred splatnosťou, komodita bude 
doručená na vopred stanovené miesto v presne stanovený 
čas. Práve neustále nákupy a odpredaje kontraktov môžu 

Text: Zuzana Čopíková
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Obchodovanie 
na komoditných 
trhoch
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obchodníkom spôsobiť aj stratu. Ako príklad môžeme uviesť 
májové kontrakty s ropou v roku 2020 so zápornou cenou 
-37,60 USD za barel. Samotná cena ropy nebola záporná, 
ale hodnota kontraktov áno. 

Investovanie do čierneho zlata
Ropa, často nazývaná aj čierne zlato, má na komoditnom 
trhu významné zastúpenie. Dlhé roky je prepojená s geo-
politikou, hospodárstvom, počasím a ďalšími dôležitými fak-
tormi, v dôsledku čoho môže byť jej cena prudko volatilná 
smerom nahor, ale aj smerom nadol. Rozlišujeme Brent 
Crude Oil a West Texas Intermediate (WTI). Prvá spo-
menutá predstavuje približne dve tretiny svetovej produkcie 
ropy a považuje sa za najčastejšie obchodovanú komoditu 
vo svete. Ide o zmes rôznych druhov ropy ťažených prevaž-
ne v oblasti Severného mora. Investori ju poznajú ako ťažkú  
a kyslú ropu, práve pre obsah síry. Druhou najčastejšie ob-
chodovanou je WTI ropa, ktorá je známa ako ľahká a sladká. 
Patrí medzi hlavnú komoditu obchodovanú na Chicagskej 
komoditnej burze (Chicago Mercantile Exchange). Celosve-
tová ponuka ropy je do značnej miery ovplyvnená Organi-
záciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá pravidelne 
stanovuje výrobné kvóty pre svoje členské krajiny s cieľom 
ovplyvňovať globálnu cenu ropy. 
 

Zemný plyn: Dôležitý zdroj 
globálnej energie 

V poradí treťou najčastejšie obchodovanou komoditou je 
zemný plyn, ktorý je dôležitým zdrojom globálnej energie. 
Aj keď zemný plyn bol známy už v starovekých civilizáci-
ách, významnejšie sa začal využívať až počas priemyselnej 

revolúcie, keď ho Briti začali získavať z uhlia a používať na 
osvetlenie ulíc a domovov. V súčasnosti sa získava ťažením 
spod zemského povrchu a aj keď patrí medzi neobnoviteľné 
zdroje energie, považuje sa za jedno z najčistejších fosílnych 
palív na svete. Existujú dva základné druhy, a to bridlicový 
a uhlíkový zemný plyn, pričom najväčším svetovým produ-
centom sú Spojené štáty americké. Podľa odhadov by mali 
súčasné ekonomicky využiteľné zásoby zemného plynu pri 
aktuálnej miere spotreby vydržať najbližších 250 rokov. Aj  
z tohto dôvodu sa považuje za strategickú investíciu. Dôvo-
dom je aj to, že dopyt je aktuálne silný a stabilný a keďže zo 
strany substitútov tejto komodity nie je vyvíjaný veľký nátlak, 
je jeho ponuka predvídateľná. Rozdielom oproti rope je, že  
v krajinách najväčších producentov nedochádza k význam-
nému geopolitickému napätiu.

Brent Crude Oil

(v USD/Bbl)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil 
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Zlato ako uchovávateľ 
hodnoty
Ďalšiu priečku vo svetovom rebríčku obchodovaných ko-
modít zastáva zlato, ktoré sa už vo všeobecnosti považuje 
za uchovávateľa hodnoty. Okrem toho, že svojmu majiteľovi 
pridáva postavenie v spoločnosti, považuje sa za dlhodobý 
doplnok investičného portfólia. Základné investičné straté-
gie hovoria, že investor by mal mať do 10 % z hodnoty svojho 
majetku uložených práve v tomto drahom kove. V súčasnosti 
je možné zlato obchodovať ako fyzickú komoditu alebo vo 
forme tzv. zlatých cenných papierov. Výber typu investície 
závisí od toho, či investor využíva zlato ako zabezpečenie 
portfólia, alebo chce profitovať na cenových výkyvoch. Na 
cenu zlata vplýva mnoho faktorov, okrem iných aj objem vy-
ťaženého zlata. V posledných rokoch je ťažba zlata čoraz 
náročnejšia a ak by sme sa mali riadiť citátom Davida Ri-
carda „výmenná hodnota všetkých komodít stúpa so zvyšu-
júcou sa náročnosťou ich produkcie“, mohli by sme očaká-
vať, že cena zlata by mala kontinuálne rásť. Vo veľmi dlhom 
časovom horizonte to považujeme za pravdivý výrok, avšak 
v kratšom období (ako je zobrazené na uvedenom grafe) 
môže prekonanie predošlého historického maxima trvať aj 
niekoľko rokov. Z historického hľadiska môžeme povedať, že 
zlato prejavilo svoju hodnotu najmä v krízových časoch, keď 
dochádzalo ku kolapsom svetovej ekonomiky. Práve kvôli 
diverzifikácii rizika sa považuje za dôležitú súčasť portfólia 
každého investora.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.universalclass.com/articles/business/investments/understanding-

-the-history-of-commodities-markets-and-futures-market.htm

https://index.sme.sk/c/22387643/trh-s-ropou-sa-zblaznil-predava-sa-za-zapor-

ne-ceny.html

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/most-traded-

-commodities

https://tickertape.tdameritrade.com/trading/trading-crude-oil-futures-commodi-

ty-markets-17824

https://commodity.com/energy/natural-gas/

https://goldprice.org/

https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil

https://www.managementstudyguide.com/investing-in-natural-gas.htm

Vývoj ceny zlata za posledné roky

(v USD/kg)                                                                                                                                                                                                                                                      (v USD/unca)

Zdroj: https://goldprice.org/
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Umenie. Vzdelanie. Technológie.

Tri svety. Jedna banka.

www.tatrabanka.sk

Posúvame hranice bankovníctva, kde umenie,
vzdelanie a technológie spoluvytvárajú
novú inteligentnú budúcnosť.
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„Burza cenných papierov je 
nástroj na prevod peňazí od 
netrpezlivých k trpezlivým.“

(Warren Buffett)

História
Aj keď je Newyorská burza cenných papierov nepochybne 
najsilnejšou burzou na svete, nebola to prvá burza, ktorá 
ovplyvnila trhy. Tak kedy, kde a ako sa to všetko začalo?

V 14. storočí benátski obchodníci vyplnili dôležité medzery, 
ktoré zanechávali veľké banky. Poskytovatelia pôžičiek (veri-
telia) začali predávať emisie dlhov iným veriteľom a takto za-
čali obchodovať s dlhmi navzájom. Veriteľ s vysoko rizikovou 
pôžičkou s vysokým úrokom ju mohol vymeniť za inú pôžič-
ku s iným poskytovateľom pôžičky. Títo veritelia kupovali aj 
emisie vládneho dlhu. Keď prirodzený vývoj ich podnikania 
pokračoval, veritelia začali predávať emisie dlhov aj prvým 
individuálnym investorom. Benátčania boli lídrami v tejto ob-
lasti a prvými, ktorí začali obchodovať s cennými papiermi 
od iných vlád a stretávali sa s klientmi, podobne ako dnes 
sprostredkovatelia.

Belgicko sa chválilo prvou burzou cenných papierov „Sans 
the Stock“ už v roku 1531 v Antverpách. Sprostredkovate-
lia a veritelia sa tam stretávali, aby sa zaoberali emisiami 
vládnych, podnikových a dokonca aj individuálnych dlhov. 
Vzhľadom na to, že do 15. storočia neexistovali žiadne 
skutočné akcie, obchodovala burza výlučne so zmenkami  
a s dlhopismi.

V 17. storočí boli námorné plavby, ktoré dovážali tovar z vý-
chodu, mimoriadne riskantné pre slabú navigáciu, zlé poča-
sie alebo prepady barbarskými pirátmi. Aby sa znížilo riziko 
straty lode s prepravovaným majetkom, hľadali vlastníci lodí 

investorov, ktorí by poskytli peniaze na plavbu, výmenou za 
podiel z výnosu úspešnej plavby. Vznikali tak prvé spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, ktoré často trvali iba jednu 
plavbu. Investori diverzifikovali svoje riziko investovaním do 
niekoľkých rôznych spoločností súčasne, čím vytvárali šan-
ce proti tým, ktoré sa končili katastrofou. Tieto spoločnosti 
zmenili spôsob podnikania a vydali akcie, ktoré vyplácali 
dividendy z výnosov zo všetkých plavieb. Boli to prvé mo-
derné akciové spoločnosti. Vzhľadom na to, že akcie týchto 
spoločností boli vydané v papierovej podobe, mohli investori 
predávať tieto papiere iným investorom. Bohužiaľ, vtedy nee-
xistovala žiadna burza, a preto v Anglicku väčšina maklérov 
a investorov podnikala v rôznych kaviarňach v okolí Londýna. 
Emisie dlhov alebo akcie na predaj boli spísané a zverejnené 
na dverách kaviarní alebo posielané poštou ako informačný 
leták. 

Prvé moderné obchodovanie s akciami vzniklo v Amsterda-
me, keď prvou verejne obchodovanou spoločnosťou bola 
Dutch East India company. Následne v roku 1611 bola za-
ložená Amsterdamská burza cenných papierov a veľa rokov 
bolo jedinou obchodnou činnosťou na burze obchodovanie 
práve s akciami spoločnosti Dutch East India company.

Prvá Londýnska burza cenných papierov bola oficiálne zalo-
žená v roku 1773 a Amerika sa do hry o akciový trh dostala 
až koncom 18. storočia. Vtedy malá skupinka obchodníkov 
uzavrela v roku 1792 dohodu Buttonwood Tree Agreement. 
Táto skupina obchodníkov sa stretávala každý deň, aby 
nakupovala alebo predávala akcie a dlhopisy, ktoré sa sta-
li základom toho, čo dnes poznáme ako Newyorská burza 
cenných papierov (ďalej len NYSE). Zatiaľ čo Londýnska bur-
za cenných papierov bola spútaná zákonom obmedzujúcim 
obchod s akciami, NYSE sa od svojho vzniku zaoberala ob-
chodom s akciami. NYSE však nebola prvou burzou v USA. 
Táto pocta patrí Philadelphskej burze cenných papierov, kto-
rá bola založená v roku 1790, ale NYSE sa rýchlo stala naj-
mocnejšou. Umiestnenie burzy na Wall Street viedlo viac ako 
čokoľvek iné k dominancii, ktorú NYSE rýchlo dosiahla. Bolo 
to v centre všetkého podnikania a obchodu prichádzajúce-
ho a odchádzajúceho z USA. Wall Street bola aj domovská 

Svetové burzy

Text: Lukáš Holboj
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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základňa väčšiny bánk a veľkých korporácií. NYSE v nasle-
dujúcich dvoch storočiach čelila veľmi malej konkurencii. Jej 
medzinárodná prestíž rástla spolu s rýchlo sa rozvíjajúcou 
americkou ekonomikou a čoskoro sa stala najdôležitejšou 
burzou na svete.

Definícia burzy 

Burza cenných papierov je súčasťou organizovaného kapi-
tálového trhu a je definovaná ako miesto, kde sa obchoduje 
s cennými papiermi podľa platných pravidiel a burzových 
predpisov. Tento organizovaný trh je pod štátnym alebo me-
dzinárodným dohľadom a jeho podmienky sú štandardizova-
né. Burza cenných papierov funguje na základe členského 
princípu a medzi jej členov patria subjekty, ktoré majú šta-
tút obchodníka s cennými papiermi alebo sú správcovskou 
spoločnosťou. Môžu to byť domáci aj zahraniční obchodníci. 
Burzu nájdete zapísanú v obchodnom registri ako právnickú 
osobu. Spravidla existuje centrálne umiestnenie burzy, ale 
dnes sa obchodné transakcie uskutočňujú výlučne elektro-
nicky, čo im dáva výhody vyššej rýchlosti, zníženia nákladov 
na transakcie a naraz spája veľa účastníkov trhu z celého 
sveta.

Na burze sa najčastejšie obchoduje s akciami, dlhopismi, 
podielovými listami, ale aj inými finančnými nástrojmi, kto-
ré už vo fyzickej podobe takmer neexistujú. Okrem toho sú 
súčasťou burzy aj termínované finančné burzy, na ktorých 
sa realizujú termínované finančné obchody a opčné burzy 
obchodujúce s opciami. 

Aby bolo možné obchodovať s cenným papierom na určitej 
burze cenných papierov, musí tam byť zaradený do zoznamu 

cenných papierov. Tým, že firma vstúpi na burzu a svoje ak-
cie predá budúcim akcionárom, získa finančné prostriedky, 
ktoré môže ďalej investovať do svojho rozvoja a rastu, čím 
ich akcie a iné cenné papiere môžu ďalej stúpať na hodnote. 
Vstupom na burzu sa rozumie počiatočná verejná ponuka 
(IPO), ktorá sa uskutočňuje na primárnom trhu a následné 
obchodovanie sa uskutočňuje na sekundárnom trhu. Ponu-
ka a dopyt na akciových trhoch sú riadené rôznymi faktormi, 
ktoré rovnako ako na všetkých voľných trhoch ovplyvňujú 
cenu akcií.

Obvykle neexistuje povinnosť vydávať akcie prostredníctvom 
samotnej burzy cenných papierov, ani sa s nimi nemusí ná-
sledne obchodovať na burze. Takéto obchodovanie môže 
prebiehať aj mimo burzy (OTC). Toto je obvyklý spôsob ob-
chodovania s derivátmi a dlhopismi. Výraz OTC trh pochádza 
z anglického Over-The-Counter, čo môžeme preložiť ako mi-
mopriehradkový. OTC trh je mimoburzový decentralizovaný 
trh, ktorý je typicky tvorený jedným či niekoľkými veľkými 
hráčmi. Na rozdiel od burzy, kde trhovú cenu tvoria svojimi 
objednávkami všetci účastníci trhu, pri OTC trhu ide väčši-
nou o dominanciu jedného tvorcu trhu (market-makera). Mar-
ket-maker zbiera nákupné a predajné objednávky od veľké-
ho množstva svojich protistrán či klientov a následne podľa 
nich tvorí vlastnú cenu.

Burzové, ako aj mimoburzové produkty majú svoje výhody, 
ako aj nevýhody. Za najväčšiu výhodu burzových produktov 
sa považuje transparentnosť. To znamená, že všetky objed-
návky a ich realizácie sú burzou zverejnené, a preto každý 
vie, kedy a na akej cene boli obchody vykonané.

Výhodou OTC produktov je zase možnosť market-makera 
ponúkať svojim klientom lepšie ako burzové podmienky. 
Market-maker má zo svojho štatútu tvorcu trhu veľkú výhodu, 

Otváracie hodiny najčastejšie využívaných búrz našimi klientmi

Burza Otvorené* Zatvorené**

Deutche Börse Xetra 9.00 17.30

Börse Frankfurt 8.00 20.00

New York Stock Exchange 15.30 22.00

NASDAQ Stock Exchange 15.30 22.00

Wiener boerse 9.00 17.30

Euronext 9.00 17.30

London Stock Exchange 9.00 17.30

Honk Kong Stock Exchange 2.30 9.00

Shanghai Stock Exchange 2.30 8.00

Japan Exchange Group 1.00 7.00

Toronto Stock Exchange 15.30 22.00

* V období posunu na letný/zimný čas sa časy otvorenia a zatvorenia môžu líšíť o 1 hodinu.
** Burzy cenných papierov sú zatvorené počas štátnych sviatkov v danej krajine.
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a preto môže klientom ponúknuť lepšie podmienky, ako na-
príklad nižšie poplatky, menšiu veľkosť kontraktov či niekedy 
aj lepšiu likviditu.

Burzy cenných papierov 
svetového formátu
Newyorská burza cenných papierov, ktorá je známa aj ako 
Wall Street, je takzvaným hlavným mestom financií v USA. Je 
najväčšou burzou cenných papierov na svete, a tak ovplyv-
ňuje svetovú ekonomiku a hlavné svetové trhy.

Druhú priečku medzi burzami si pevne drží NASDAQ, ktorá 
tiež sídli v New Yorku. Bola prvou burzou, ktorá zaviedla elek-
tronické obchodovanie s cennými papiermi.

Najdôležitejšou burzou Európy je Londýnska burza cenných 
papierov. Založili ju v roku 1801. Ako ďalšia veľmi dôležitá 
burza Európy je burza cenných papierov v Amsterdame. 

Významná je aj Nemecká burza, ktorá sa nachádza vo Frank-
furte nad Mohanom. Toto mesto je dôležité aj z pohľadu 
histórie obchodovania s cennými papiermi. V roku 1585 sa 
práve tu skupina obchodníkov dohodla na ustanovení pevnej 
meny pre cenné papiere.

Obchoduje sa, samozrejme, aj v Ázii. V prvej päťke sa nachá-
dzajú Hongkongská burza, Šanghajská burza a Japonská 
burza cenných papierov.

Burzu s cennými papiermi máme aj na Slovensku. Bola zalo-
žená v roku 1991 a nájdete ju v Bratislave.

Autor je produktový manažér Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/nova-web-stranka.html

http://akademia.trimbroker.com/clanky/Burza-a-OTC-trh

https://www.investopedia.com/articles/07/stock-exchange-history.asp

https://www.sofi.com/learn/content/history-of-the-stock-market/

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics

Poradie búrz cenných papierov z pohľadu trhovej kapitalizácie v roku 2020 (v mld. USD)

Poradie
Burza

cenných
papierov

MIC kód Región Umiestnenie
burzy

Trhová
kapitalizácia 

burzy

Mesačný
objem

obchodov

1. New York Stock Exchange XNYS  United States New York City 25 620 1 452 000
2. Nasdaq XNAS  United States New York City 19 510 1 262 000
3. Hong Kong Stock Exchange XHKG  Hong Kong Hong Kong 6 760 182 000
4. Shanghai Stock Exchange XSHG  China Shanghai 6 560 536 000
5. Japan Exchange Group XJPX  Japan Tokyo, Osaka 6 540 481 000

6. Euronext

XAMS
XBRU
XMSM

XLIS
XMIL

XOSL
XPAR

 European Union

Amsterdam
Brussels

Dublin
Lisbon

Milan
Oslo
Paris

5 080 174 000

7. Shenzhen Stock Exchange XSHE  China Shenzhen 4 830 763 000
8. London Stock Exchange XLON  United Kingdom London 3 830 219 000
9. Bombay Stock Exchange XBOM  India Mumbai 3000  - 
10. National Stock Exchange XNSE  India Mumbai 2950  - 
11. Toronto Stock Exchange XTSE  Canada Toronto 2 620 97 000
12. Tadawul XSAU  Saudi Arabia Riyadh 2430  - 
13. Deutsche Börse XFRA  Germany Frankfurt 2 110 140 000

14. Korea Exchange XKOS  South Korea Seoul
Busan 2 070 277 000

15. Nasdaq Nordic Exchanges

XCSE
XSTO
XHEL
XTAL
XRIS
XLIT
XICE

Denmark
Sweden
Finland
Estonia

Latvia
Lithuania

Iceland

Copenhagen
Stockholm

Helsinki
Tallinn

Riga
Vilnius

Iceland

1 950 72 000

16. SIX Swiss Exchange XSWX   Switzerland Zurich 1 750 77 000
17. Taiwan Stock Exchange XTAI  Taiwan Taipei 1 590 75 000
18. Australian Securities Exchange XASX  Australia Sydney 1540  - 
19. JSE XJSE  South Africa Johannesburg 1 130 29 000

Zdroj: https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics
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Bližšie informácie vám poskytne p. Martina 
Tel.: +421 902 933 041 | Mail: info@ultracare.sk

UltraCare, Ivanská cesta 43, 821 04 Bratislava 
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Okrem štandardných typov 
transakcií, akými sú nákup 
alebo predaj cenných papie- 
rov, môžu pozíciu na investič- 
nom účte ovplyvniť aj ďalšie 
typy transakcií známe ako 
korporátne udalosti (v anglič- 
tine Corporate Actions). 

V zásade môžeme hovoriť o dvoch základných druhoch 
korporátnych udalostí – povinných a dobrovoľných, pričom  
v každej z týchto kategórií ešte existujú rôzne podtypy.

Zjednodušene sa dá povedať, že rozdiel medzi nimi spočíva 
v tom, či majiteľ cenného papiera môže ovplyvniť ich výsle-
dok, a teda či má pohyb na svojom investičnom účte pod 
plnou kontrolou, alebo sa len pasívne prizerá a čaká, pokiaľ 
mu jeho banka transakciu zúčtuje.

Vo všeobecnosti by malo platiť že všetky korporátne udalos-
ti by mali mať neutrálny dosah na majetok vlastníka inves-
tičného účtu, no nemusí to platiť vždy. Problém môže nastať 
najmä pri zaokrúhľovaní nových pozícií, prípadne môže byť 
vyrovnanie transakcie zaťažené daňami alebo poplatkami. 

Vráťme sa však k základnému rozdeleniu korporátnych 
udalostí. Medzi povinné korporátne udalosti môžeme zara-
diť Stock split, Merger (Takeover), Spin-off alebo kon-
verziu. Ako vyplýva zo samotného názvu tejto kategórie, 
ide o transakcie, ktoré sú realizované na základe rozhod-
nutia najvyššieho riadiaceho orgánu spoločnosti emitenta 
(ktorým môže byť valné zhromaždenie, prípadne dozorná 
rada) a majiteľ cenného papiera zvyčajne o ich zrealizovaní 
nerozhoduje. 

Do kategórie dobrovoľných korporátnych udalostí zasa 
patria Tender offer, Dividend option alebo vydanie pred-
kupných práv. V tomto prípade je plne na rozhodnutí ma-
jiteľa cenných papierov, či ponúknutú možnosť uskutočniť 
niečo so svojimi cennými papiermi využije, alebo nie.

Stock split (rozštiepenie) – na realizáciu môže mať spoloč-
nosť viacero dôvodov – napríklad, ak chce získať nových in-
vestorov, avšak má pocit, že trhová hodnota jej akcií je príliš 
vysoká. Vtedy môže spoločnosť pristúpiť k deleniu svojich 

Corporate
Actions

Text: Peter Uhrin
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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akcií ako určitej stávke na to, že nižšia trhová cena akcie 
môže zvýšiť jej atraktivitu pre investorov. V minulom roku  
k podobnému kroku pristúpili spoločnosti Tesla alebo 
Apple, ktoré svoje akcie delili v pomere 1 : 5, resp. 1 : 4. 
Investori za svoju jednu pôvodnú akciu spoločnosti Tesla 
dostali 5 nových akcií. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tým-
to krokom investor, ktorý držal pôvodnú akciu, rozprávkovo 
zbohatol. Nie je tomu však tak, lebo zároveň sa rovnakým 
pomerom znížil podiel novej akcie na vlastnom imaní spo-
ločnosti. Trhová hodnota akcie päťnásobne klesla a okam-
žitý efekt bol nulový. 

Spin off (odštiepenie) – dochádza k nemu zvyčajne vte-
dy, ak chce spoločnosť zo svojho biznisu vyčleniť časť, na 
ktorú sa chce osobitne zamerať, prideliť jej samostatný 
manažérsky tím a vedenie. Toto by nebolo možné, ak by 
spoločnosť zostala fungovať pod existujúcou organizač-
nou štruktúrou, a preto radšej danú divíziu vyčlení do sa-
mostatnej spoločnosti, ktorá sa odčlení od pôvodného cel-
ku. Investor tak k svojej pôvodnej akcii dostáva v určitom 
pomere aj akciu odčlenenej spoločnosti, pričom tieto akcie 
sa už následne vyvíjajú a na burze obchodujú samostat-
ne. Ako príklad možno uviesť spoločnosť Hewlett Packard, 
ktorá sa v roku 2015 úspešne rozdelila na 2 samostatné 
spoločnosti rozčlenením svojho biznisu na časť zameranú 
na počítače a multifunkčné zariadenia (spoločnosť pokra-
čovala pod názvom HP Inc.) a časť zameranú na servis-
né činnosti, cloud konzulting, dátový manažment a vývoj 
aplikácií (spoločnosť funguje pod názvom Hewlett Packard 
Enterprise).
 
Merger, Takeover (prevzatie a akvizície) – ide o spojenie 
dvoch alebo viacerých spoločností, pričom výsledkom 
môže byť vytvorenie úplne novej spoločnosti (keď obidve 
zlučované spoločnosti v podstate zaniknú) alebo jedna spo-
ločnosť označená ako nástupnícka pohltí tú druhú, ktorá 
následne zaniká. Dôvodov na uskutočnenie takéhoto kroku 
môže byť viacero. Najčastejším dôvodom je snaha zvýšiť 
prostredníctvom akvizície trhový podiel, a tým aj trhovú ka-
pitalizáciu oboch spoločností. Toto sa však nemusí podariť 
vždy. Takýmto príkladom je aj prevzatie H. J. Heinz spoloč-
nosťou Kraft Foods v roku 2015, ktorú Warren Buffet označil 

za jednu zo svojich najväčších investičných chýb. Kombino-
vaná trhová kapitalizácia spojenej spoločnosti Kraft Heinz 
je teraz približne dvojtretinová oproti stavu, keď k spojeniu 
došlo (aktuálne najväčším akcionárom v spojenej spoloč-
nosti je Berkshire Hathaway Inc.).

Vydanie predkupných práv – jednou z možností, ako fi-
nancovať rozvoj ďalšieho biznisu spoločnosti, je zvyšovanie 
vlastného kapitálu formu vydania nových akcií. Vo väčšine 
prípadov majú existujúci akcionári predkupné právo na 
novo vydávané akcie a je iba na nich, či ho využijú, alebo 
nie. Ich rozhodovanie je o to jednoduchšie, ak sa spoloč-
nosť rozhodne ponúknuť im určitú zľavu, resp. prémiu oproti 
hodnote už vydaných akcií, ktoré sa obchodujú na sekun-
dárnom trhu. Vo väčšine prípadov bývajú tieto predkupné 
práva verejne obchodovateľné a záleží iba na investorovi, 
či si chce udržať svoj podiel na majetku spoločnosti a zain-
vestovať nové prostriedky prostredníctvom uplatnenia svo-
jich predkupných práv. V opačnom prípade, ak už investor  
v ďalší rast hodnoty akcií firmy neverí, resp. nechce zvyšo-
vať svoj podiel, má možnosť svoje predkupné práva pros-
tredníctvom burzy predať. 

Výplata dividend – pod pojmom výplata dividendy si kaž-
dý pravdepodobne predstaví výplatu v hotovosti, ktorú spo-
ločnosť robí buď na pravidelnej, alebo nepravidelnej báze. 
Dividendy sa rozdeľujú už zo zdaneného korporátneho zis-
ku a v prípade, že sa vyplácajú v hotovosti, predstavujú pre 
spoločnosť odlev likvidity. Toto však nemusí byť vždy želaný 
stav, a preto môže spoločnosť vyplácať dividendy aj vo for-
me svojich akcií. Investor tak namiesto hotovosti dostane  
v určitom pomere vydané nové akcie spoločnosti, ktoré mu 
vo forme ďalších dividend alebo celkového rastu trhovej 
hodnoty jeho pozície môžu priniesť dodatočný zisk. Nie 
všetci investori sú rovnakí a nedá sa ani jednoznačne po-
vedať, či je výhodnejšie dať si dividendy vyplatiť v hotovosti, 
alebo vo forme akcií. Preto niektoré, najmä britské spoloč-
nosti dávajú investorom možnosť zvoliť si pri každej výplate 
formu vyplácanej dividendy (táto možnosť je nazývaná aj 
ako Dividend option). 

Autor je Custody špecialista – senior Tatra banky, a.s.
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„Gold advances to three-
-month high...“

(Bloomberg update on May 18, 2021)

Zlato nás sprevádza od nepamäti. V podobe platidla zo sta-
rovekých časov, ako súčasť stavieb a umeleckých diel či ar-
tefaktov starého sveta. K jeho vlastnosti uchovávať hodnotu 
vďaka jeho vzácnosti sa vracia človek alebo ľudstvo pravidel-
ne. Mohli by sme použiť aj označenie spojené s iným kovom 
– železná rezerva – napriek tomu, že všetci vieme, že je zlatá.

V našom novom digitálnom svete, kde sme všetci prvými oby-
vateľmi, sa so správami o zlate, podobnými tej ako v úvode 
článku, stretávame s ešte vyššou intenzitou. 

Vďaka interakcii s viac ako 30 miliardami pripojených zariade-
ní sa dostávame so zlatom do kontaktu reálne dennodenne, 
a to len jemným ťuknutím pri aktualizácii správ na obrazovke. 
Zariadení, ktoré sa často označujú aj ako smart, má byť podľa 
jednej zo štúdií v roku 2035 až 70 miliárd. Všetky obsahujú  
v rôznom množstve aj zlato. 

Informácie, ktoré v súčasnosti dostávame za 24 hodín, by 
pri pokračovaní s premostením na dávne doby boli porov-
nateľné s množstvom informácií, ktoré zozbieral za celý svoj 
život človek v stredoveku. Ako hovoria slová klasika, pokrok 
nezastavíme. 

Môžeme si však starostlivo vyberať, ktoré z jeho výdobytkov 
využijeme a budú nám nápomocné v dennej rutine s cieľom 
dosiahnuť jednu z najviac cenených vecí – úsporu času. 

Klientom privátneho bankovníctva Tatra banky sme v tomto 
roku priniesli ďalšiu z avizovaných inovácií pri postupnej di-
gitalizácii komunikácie na privátnom bankovníctve. 

Nákup zlata cez mobilnú aplikáciu TB – cesta pod záložkou 
Privátne bankovníctvo v mobilnej aplikácii TB sa odomkne 
len klientom s aktualizovanou zmluvou. 

V úvode roku prebehla masívna novácia zmlúv klientov pri-
vátneho bankovníctva a každý z takto aktualizovaných klien-

tov si podpisom rámcovej zmluvy o privátnom bankovníctve 
otvoril cestu pre pribúdajúce riešenia v oblasti digitalizácie 
komunikačných kanálov. Aj samotnú nováciu zmluvy môžu 
klienti robiť s pomocou dvoch krokov v mobilnej aplikácii 
TB. 

Výber spôsobu realizácie rozhodnutia o nákupe zlata zostáva 
potom v rukách klienta. 

Nákup zlata na osobnom stretnutí s privátnym bankárom  
a interakcia s klientskym dílerom z Capital markets – doku-
mentácia doriešená bez nutnosti minúť papier s pomocou 
elektronických dokumentov a podpisov v digitálnom prostredí. 

Nákup zlata s privátnym bankárom cez telefón bez potreby 
papierových zmlúv a dokončením za pomoci elektronických 
dokumentov a konfirmácií k obchodu.

Nákup zlata potvrdením žiadosti v mobilnej aplikácii TB v zá-
ložke Privátne bankovníctvo. Pripravené zo strany privátneho 
bankára a s minimom časových nákladov zo strany klien-
ta. Všetky podklady nesie v sebe už aktualizovaná zmluva  
o rámcovej spolupráci na privátnom bankovníctve, integrova-
né obchodné podmienky sú premietnuté v podobe výslednej 
žiadosti na potvrdenie v prostredí mobilného zariadenia – te-
lefónu alebo tabletu. 

Zážitok z fyzického prevzatia vzácnej komodity v množstve 
a hmotnosti podľa preferencie klienta zostáva, samozrejme, 
stále na osobnom stretnutí. Preberacie dokumenty je možné 
opäť podpísať v kontexte udržateľnosti elektronicky alebo sta-
rosvetsky na papier.

Cesta spätného odpredaja zlata nadobudnutého výlučne len 
cez privátne bankovníctvo Tatra banky je rovnako digitalizo-
vaná. 

Veríme, že sa táto možnosť pridá do zoznamu zjednoduše-
ní, ktoré budeme pre našich klientov pripravovať aj naďalej 
v súlade s víziou Tatra banky prinášať výnimočné klientske 
zážitky.

Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov II. 
Tatra banky, a.s.

Možnosť kúpy zlata 
cez aplikáciu 
Tatra banka

Text: Tomáš Čulen
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Silné synergie vedia priniesť 
zaujímavé príležitosti a nie  
je to inak ani v prípade  
Tatra Leasingu a spolupráce 
s Jaguar Land Rover.

Náš príbeh s Jaguar Land Rover sa stal skutočnosťou v aprí-
li 2020, keď sme podpísali exkluzívnu zmluvu o spolupráci. 
Pred podpísaním zmluvy prebehlo viacero stretnutí, na kto-
rých sme sa bližšie spoznali a vytvorili skvelý pracovný tím. 

Tatra Leasing je dcérska spoločnosť Tatra banky s 29-roč-
nými skúsenosťami na lízingovom trhu. Sme univerzálna 
lízingová spoločnosť, ktorá poskytuje financovanie vozidiel, 
dopravnej techniky, strojov , technológií a nehnuteľností. Na-
ším cieľom je pomáhať, tvoriť a rozvíjať podnikanie klientov 
prostredníctvom poskytovania financovania a stať sa tak pr-
vou voľbou pri rozhodovaní o lízingu. Naši pracovníci robia 
všetko pre to, aby spolupráca s našou spoločnosťou bola 
príjemným zážitkom pre každého nášho klienta.

Jaguar Land Rover je spoločnosť, ktorá mení budúcnosť 
moderného luxusu pomocou dizajnu prostredníctvom 
dvoch svojich osobitých britských značiek. Ich aktuálny sor-
timent modelov obsahuje plne elektrické, plug-in hybridné  
a polohybridné vozidlá, ako aj najnovšie vznetové a zážihové 
motory. Po špičkových vozidlách značky Jaguar a Land Ro-
ver je vo svete vysoký dopyt. Vo fiškálnom roku 2020/2021 

predali 439 588 vozidiel v 123 krajinách. Náš partner je sve-
tovým lídrom v oblasti luxusných SUV prostredníctvom troch 
rodín modelov Range Rover, Discovery a Defender. Jaguar 
je vôbec prvou značkou, ktorá ponúka plne elektrické luxus-
né SUV – Jaguar I-PACE.  

Tam, kde sa zrodí dobrý tím, výsledky nedajú na seba dlho 
čakať. Tatra Leasing v spolupráci so značkou Jaguar Land 
Rover pripravili pre segment podnikateľov špeciálny produkt 
Business Premium. 

Luxusné vozidlo značky Land Rover a Jaguar si klienti môžu 
užívať pri extrémne nízkych splátkach vďaka 14 % zľave  
z cenníkovej ceny vozidla a nulovému navýšeniu. To všetko 
bez dodatočných poplatkov.

Cena vozidla je rozložená do akontácie, 35 mesačných splá-
tok a do 36 poslednej navýšenej splátky, ktorá sa pohybuje 
od 25 % do 33 % z ceny vozidla. Po uplynutí nastavenej leho-
ty splácania si klienti môžu vybrať tri možnosti ukončenia:
–  poslednú splátku si klient môže rozložiť na 24 rovno-

merných splátok,
–  vozidlo môže klient vrátiť dílerovi a vybrať si novší mo-

del, na ktorý radi poskytneme financovanie,
–  klient si odkúpi vozidlo uhradením poslednej navýše-

nej splátky.

Produkt Business Premium je revolučným produktom, ktorý 
prináša komfort a luxus zároveň. Pridajte sa i vy k niekoľkým 
tisícom našich spokojných zákazníkov. Viac informácií náj-
dete na našej stránke www.tatraleasing.sk.

Autorka je vedúca oddelenia kooperačných obchodov 
Tatra banky, a.s.

Značkové 
financovanie

Text: Denisa Jablonická



Investícia do drahocenných kameňov 
dnes patrí k tým najbezpečnejším  
a môže sa mnohonásobne vrátiť.  
Čo by sme mali o diamantoch vedieť, 
než si nejaký kúpime?

Čo sú  
investičné šperky  
a diamanty

Prírodné farebné kamene

žltý zelený oranžový hnedý ružový

Červený šedý ČIerny modrý PurPurový

druhy brusu

PrInCess ovÁl markíza hruška

smaraGdokrúhly brIlIantsrdCe

Investícia do diamantov predstavuje bezpečný spôsob  
uloženia peňazí. Za posledné tri roky ich hodnota  
vzrástla o dvadsať percent a očakáva sa ďalší rast.  
Najväčší dopyt po diamantoch je v súčasnej dobe  
v Číne a Indii, kde ľudia rýchlo bohatnú a diamanty  
sú väčšinou ich vôbec prvá investícia. Vedia totiž, že  
drahé kamene sú vyťažiteľné, a preto ich cena ne-
ustále rastie - omnoho viac než bankové percento.  
Nepredstavujme si ale investíciu do diamantov iba 
rádovo v desiatkach miliónoch, rozhodnúť sa pre ne  
môže každý, kto chce s istotou uložiť svoje peniaze.  
Experti doporučujú „zabezpečiť“ v drahých kameňoch  
desať až dvadsať percent majetku. Je taktiež dôležité  
si uvedomiť, že diamanty sú ľahko prenosnou formou  
bohatstva, naviac zmerateľnou a predajnou po celom  
svete. Môžeme sa na ne pozerať ako na medzinárodne  
uznávanú alternatívnu menu, ktorá má kdekoľvek na  
svete rovnakú hodnotu. 

Prečo sa investuje
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Predovšetkým bezpečne! Je potrebné si vybrať prestížneho a spoľahlivého predajcu s dobrou povesťou, ktorý je  
schopný doložiť pôvod a predovšetkým poriadnu riadnu certifikáciu diamantov. Tou najpresnejšou je tá od  
Amerického inštitútu pre drahé kamene (GIA). Rozhodne nikdy nenakupujte u náhodných predajcov. Napríklad 
na dovolenkách alebo v arabských územiach, kde sa často necháme omámiť až niekoľkonásobne nižšou cenou,  
ktorá samozrejme má mnohé riziká, ako sú napríklad nelegálny pôvod či nepatričné zafarbenie. Riziko podvodov  
s certifikátmi sa zvyšuje tiež s rastúcim predajom drahokamov cez internet. Aby sa dalo o diamantoch uvažovať 
ako o investícii, musia mať čo najlepšie parametre, tzv. 4C – čistotu, váhu, farbu a brus. Ďalšími ukazovateľmi, kto-
ré ovplyvňujú cenu diamantov sú proporcie, spracovanie, fluorescencia, symetria, typ certifikátu a pôvod kameňa.  
Najvzácnejšie sú tie biele, s nádychom do žlta alebo do hneda ich cena klesá. Obrovskú hodnotu majú ale naopak  
diamanty prírodne zafarbené do ružova, modra, červena či zelena. Dôležitý je samozrejme taktiež perfektný brus. 
Čo sa týka tvaru, majú najväčší investičný potenciál diamanty guľaté, ktorých cena rastie preukázateľne rýchlejšie. 

ako nakupovať investičné šperky a diamanty

hodnotenIe dIamantov – 4C

vÁha
hmotnosť diamantov sa vyjadruje v karátoch 1 ct = 0.2 gramu

ČIstota
diamant sa nazýva bezchybný, ak po preskúmaní skúseným odborníkom neobsahuje pri desaťnásobnom zväčšení pod lupou  
žiadne vnútorné nečistoty, tzv. inklúzie. Ďalšie stupne čistoty sú určené veľkosťou, polohou, jasom a počtom interných prvkov.  

externé charakteristiky a štrukturálne javy sa môžu zmieniť medzi identifikačnými znakmi alebo v komentároch.  
najnižšie stupne kvality na stupnici (označené písmenom I ako included) označujú chyby, ktoré môže skúsený znalec vidieť voľným okom. 

InvestIČné šPerky a dIamanty 

Ing. michaela Polačková, Private Client services, tel.: +421 911 275 059, e-mail: michaela.polackova@alo.sk

www.alo.sk

ČeskÁ klenotníCka sPoloČnosť alo dIamonds je na trhu už od roku 1995. šPerky alo dIamonds vznIkajú v Prahe v jednom z najväČšíCh kreatívnyCh  

atelIérov v strednej euróPe. sPolu s InvestíCIou získate aj dIzajnový šPerk s PrvotrIednym sPraCovaním. alo dIamonds, 25 rokov skúseností a kvalIty. 

farba
farba sa hodnotí porovnávaním so vzorovými kameňmi pod štandardizovaným umelým svetlom, ktoré je rovnaké jako denné svetlo na severnej pologuli.

prvotriedne 
biely +

prvotriedne 
biely

veľmi  
biely +

veľmi  
biely

biely ľahko tónovaný 
biely

tónovaný biely ľahko nažltlý – takmer žltý
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Viac ako 60 % tovarov, ktoré 
v Európe bežne nakupujeme, 
pochádza z Ázie. Najväčším 
exportérom Ázie je Čína. 
Japonsko a Južná Kórea, 
ktoré sú popri Číne tradičnými 
ázijskými exportérmi, majú 
čoraz väčšiu konkurenciu od 
krajín juhovýchodnej a južnej 
Ázie. Do popredia sa čoraz 
viac tlačia Vietnam, India  
a ďalšie krajiny. 

Vietnam má od minulého roku s Európskou úniou podpísanú 
obchodnú dohodu, ktorá odstraňuje väčšinu ciel. Ratanový ná-
bytok si pre vaše podnikanie môžete kvôli zmienenej dohode  
z Vietnamu doviezť bez nutnosti platenia cla. Pri veľkodistribúcii 
tak vďaka dohode ušetríte niekoľko tisíc eur.  

Prevádzkujete maloobchod alebo veľkoobchod a chcete 
získať cenovú výhodu oproti konkurencii?
Nenakupujte od európskych distribútorov, ktorí už tovar nakúpili 
v Číne alebo iných ázijských krajinách, ale priamo od výrobcov 
tovaru v Ázii. Ušetríte tak značné finančné prostriedky a získate 
aj rýchlosť. O trendoch a nových produktoch budete tiež mať 
možnosť byť informovaní ako prví a tým získať výhodu oproti 
konkurencii. Naša firma Infinity Standard má priame kontakty 
na ázijských výrobcov širokého spektra tovarov a strojov. Vy si 
vyberiete tovar a my za vás zariadime všetko ostatné s tým, že 
vám už preclený tovar dovezieme priamo do vášho skladu.  

Nakupujete už v Číne alebo Ázii? Ste si istí, že nakupujete 
za najlepšie ceny, aké je možné dosiahnuť? Máte dosta-
točne rozdelené riziko medzi rôznymi dodávateľmi?
Čínsky dodávateľ alebo ázijský dodávateľ, s ktorým spolupra-
cujete už niekoľko rokov, vám nemusí dávať najlepšie možné 
ceny. Nedajte sa oklamať rúškom dlhodobej spolupráce. Ob-
chodným partnerom treba veriť, ale je na mieste ich aj preve-
rovať. 

Efektívne 
zásobovanie firiem 
z Ázie vrátane 
kontroly kvality 
priamo u ázijských 
dodávateľov
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Výroba a zásobovanie v Ázii sú dynamické. Firmy neustále 
vznikajú a zanikajú. Etablované firmy sa stávajú menej konku-
rencieschopné oproti novým firmám, ktoré efektívnejšie reagu-
jú na súčasné podmienky. Preto je potrebné pri nakupovaní 
tovaru v Číne a Ázii monitorovať trh a získavať prehľad o aktuál-
nych možnostiach a cenách dodávok od nových dodávateľov. 
Monitoring ázijského trhu a prieskum nákupných alebo odby-
tových možností pre vás radi zariadia naši experti na obchodo-
vanie s Čínou a Áziou. 

Kontaktujú vás ázijské spoločnosti s ponukou spolupráce 
a nie ste si istí, či ide o reálny záujem o spoluprácu, alebo 
podvod?
Potenciálnych dodávateľov vám overíme. Takmer každý ázijský 
obchodník sa tvári ako výrobca. Kopírovanie propagačných 
materiálov iných firiem a vydávanie ich za svoje je také „ázij-
ské“. Nemožno však povedať, že všetky firmy v Ázii sú nečest-
né. Pomôžeme vám odlíšiť výrobcov od obchodných spoloč-
ností a získať prístup k etablovaným ázijským dodávateľom, 
ktorí vám budú vedieť garantovať kvalitu produktov aj dodacie 
lehoty. 

Dávate si vyrábať tovar v Číne alebo iných ázijských kra-
jinách a vidíte rozdiely v kvalite medzi jednotlivými ob-
jednávkami? Kontrolu kvality tovaru, výrobných kompo-
nentov alebo strojov vám zabezpečíme priamo u vašich 
ázijských výrobcov. 

Naša firma Infinity Standard má v Ázii množstvo vyškolených 
kontrolórov, ktorí skontrolujú váš tovar, stroje, výrobné tech-
nológie alebo komponenty presne podľa vašich požiadaviek. 
Už sa vám nestane, že budete s napätím čakať, kým dorazí 
kontajner z Číny, Vietnamu, Indie alebo ďalších ázijských krajín, 
aby ste vedeli určiť, koľko percent z tovaru je predajných alebo 
funkčných. S Infinity Standard máte istotu, že dostanete to, za 
čo ste si zaplatili. 

Ak sa nezaujímate o dovoz, ale máte produkty, ktoré by 
ste chceli exportovať do Číny alebo ďalších ázijských kra-
jín, Infinity Standard je tu tiež pre vás. 
Naše skúsenosti z obchodovania s ázijskými krajinami a sieť 
kontaktov využívame aj na zabezpečenie odbytu slovenských 
a českých produktov na čínskom trhu a ďalších ázijských tr-
hoch. Odberateľov v Ázii vám radi nájdeme presne podľa va-
šich výrobných a exportných možností. 

O nás: Infinity Standard, a.s., je podnikom zahraničného ob-
chodu 21. storočia zameraným na prinášanie efektívnych záso-
bovacích a výrobných riešení pre našich európskych klientov 
vo forme zabezpečovania kvalitných výrobných vstupov, tova-
rov, výrobných zariadení a technológií pre klientov a zabezpe-
čovania odbytových možností pre európske produkty v Ázii. 

www.infinitystandard.sk, +421 948 369 124
MICHAELA@INFINITYSTANDARD.SK
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Tento rok si v SNG opäť 
prídu na svoje milovníci 
starého umenia, ako  
aj priaznivci súčasných 
autorov. Naživo v galérii, 
ale aj v online priestore 
vám ponúkame širokú 
škálu výstav a projektov. 
Pozrite sa na výber toho 
najzaujímavejšieho v SNG 
v Bratislave a v pezinskom 
Schaubmarovom mlyne. 

Labyrint Erika Bindera 
Od konca februára tohto roku môžete v SNG „zablúdiť“ vo 
výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera, ktorá nadväzuje na 

Pestrá ponuka 
výstav a projektov 
v Slovenskej 
národnej galérii 

Text: Klára Hudáková

Výstavu Erika Bindera nájdete na 3. poschodí Esterházyho paláca, o poschodie 

nižšie môžete navštíviť výstavný projekt 7x7. Sedem slobodných úvah o umení. 

(Foto: Martin Deko, SNG/Šimon Lupták, SNG)
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projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. 
Erik Binder sa pohybuje prakticky vo všetkých médiách od 
kresby, maľby, grafiky cez objekty, inštalácie až po performan-
ciu a prácu s hudbou, so zvukom a s poéziou. Ako bytostný 
rozprávač rozpráva prostredníctvom hovorených, písaných či 
repovaných slov, skrz svoje obrazy a aj celú výstavu, ktorá je 
komplexným a všestranným vyjadrovacím prostriedkom. Au-
tor vykladaním príbehov vytvára a upevňuje identitu samého 
seba, ale aj širšieho spoločenstva. Vo svojom príbehu prepája 
osobnú mytológiu, otázky umenia, národné i svetové dejiny  
a univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše, ktorá musí prejsť 
dlhú cestu plnú prekážok, aby sa v novej kvalite vrátila na za-
čiatok.
  

7x7 – z online priestoru  
do galérie
Andy Warholl, Laco Teren, Emília Rigová, Mária Bartuszová, 
Pavol Breier st., Giovanni da Udine či Majster Mikuláš z Le-
voče na jednom mieste? Na výstave s názvom 7x7. Sedem 
slobodných úvah o umení, ktorá je kolektívnym dielom kurá-
torov SNG, nájdete diela spomínaných autorov, ale aj mno-
hých ďalších. Výstavný projekt vychádza z úspešného cyklu 
tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami 
diel „7 vecí o...“ na online platforme Slovenská náhradná ga-
léria, ktorá vznikla počas pandémie ako alternatíva k fyzickej 
návšteve galérie. Sedem vybratých kolekcií známych z inter-
netu rekonštruujeme naživo prostredníctvom originálov, do-

minantne zo zbierok SNG. V jednotlivých výstavných miest-
nostiach máte možnosť vidieť diela komentujúce rôzne témy, 
ako napríklad Iba oči, O zdravotníkoch medzi umelcami,  
O jedle v galérii, Zlato & umenie, O uzdravujúcej sile prírody 
a ďalšie. Sedem mikrovýstav reaguje na rozmach online kul-
túry počas karanténnych opatrení pre pandémiu COVID-19 
a poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej 
práce, zároveň však obsahovo do veľkej miery reflektuje ak-
tuálny stav inštitúcie a spoločnosti. Články „7 vecí o…“ spoje-
né s výstavou si môžete prečítať na medium.com/sng-online 
v časti Výstava Sedmičky. 

Akcia ZET – umenovedná 
výprava za dôležitými témami
Od novembra 2020 do júla tohto roku maľoval v átriu Ester-
házyho paláca v Bratislave výtvarník Marcel Mališ autorskú 
repliku strateného propagandistického diela socialistického 
realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu gene-
ralissimovi Stalinovi. Galéria sa stala jeho pracovňou a svoj 
nový monumentálny obraz (8,7 × 8 m) s pozmeneným názvom 
VďakyZdanie československého ľudu tvoril počas niekoľkých 
mesiacov takmer každý deň pred zrakmi návštevníkov. Dielo 
bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimen-
tálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýš-
ľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným 
spôsobom počas niekoľkých mesiacov otvárame množstvo 
rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. 
Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu 
venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budova-
niu kultu osobnosti či téme strachu, vzťahu originálu a kópie, 
problematike autorstva, monumentálnej tvorbe, umeniu na 
zákazku, mecenášstvu či vnímaniu a chápaniu problematic-
kých úsekov našich dejín. 

Namiesto klasických podujatí sme pre tieto témy pripravili 
akúsi dramaturgiu informácií a obsahov, ktoré vytvárame aj 
vďaka novým partnerstvám. Vznikli tak krátke videá, diskusie, 
cyklus deviatich podcastov o zaujímavých medziodborových 
témach v spolupráci s Denníkom SME a historickým pod-
castom Dejiny, séria krátkych minifilmových inscenácií SND  
v SNG v spolupráci so Slovenským národným divadlom, v kto-
rých časti textov inscenácií činohry Slovenského národného 
divadla postavy hier konfrontujú s obrazom nadrozmerného 

Monumentálne dielo Marcela Mališa, ktoré vytvoril v rámci projektu Akcia ZET, 

bude v átriu Esterházyho paláca visieť do konca roka. (Foto: Juraj Starovecký, 

SNG). Sériu krátkych minifilmových inscenácií SND v SNG ako súčasť 

sprievodných obsahov k Akcii ZET si pozriete na YouTube kanáli SNG. 
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Stalina priamo v galérii, ale aj metodické materiály a worksho-
py s umelcami a odborníkmi pre pedagógov a ich žiakov  
v spolupráci s Ústavom pro studium totalitních režimů v Prahe. 

To všetko nájdete na akciazet.sng.sk. Akcia ZET bola pripra-
vená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revo-
lution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave. 

Súčasné spoločenské témy 
Vo výklade
Mesiace zatvorenej galérie nás v SNG priviedli k nápadu 
využiť jedno z okien kaviarne Berlinka a ponúknuť našim 
pravidelným návštevníkom, ale aj náhodným okoloidúcim 
umenie priamo na ulici. Nový výstavný cyklus Vo výklade 
každý druhý mesiac vo verejnom priestore predstavuje diela 

vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasné-
ho spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme 
oživili spoločnú realizáciu Petra Bartoša a Júliusa Kollera 
Výklad (Anti-galéria), ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela 
vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici  
v Bratislave. Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií sme 
tento projekt odštartovali symbolicky dielom Petra Barto-
ša Dráma bratislavského podhradia (2020). Autor sa dlhé 
roky zaoberá problémom devastácie vzácneho historické-
ho, mestského a prírodného územia, ktoré sa nachádza  
v našom neďalekom susedstve a v súčasnosti podlieha radi-
kálnym zmenám. A aké dielo máme vystavené práve teraz? 
Navštívte www.sng.sk – sekciu Výstavy a príďte nahliadnuť 
do okna Esterházyho paláca! 

Časová kapsula Romana 
Ondaka v Schaubmarovom 
mlyne
Ak budete mať chuť na výlet, zastavte sa v Schaubmarovom 
mlyne v Pezinku, kde nájdete inštaláciu Time Capsule/Časo-
vá kapsula svetoznámeho slovenského umelca Romana On-
daka. Dielo nadobudla SNG koncom roka 2020 vďaka daru 
od Tatra banky. 

Vznik pôsobivej kapsuly, inštalovanej v priestoroch stodoly, 
inšpirovala udalosť v bani na ťažbu medi a zlata Mina San 
José v blízkosti mesta Copiapó v Čile. Výbuch v bani zapríčinil 
5. augusta 2010 jej zasypanie a jedna z dvoch skupín baní-
kov zostala uväznená v hĺbke 700 metrov. Kým sa podarilo 
uskutočniť dostatočne hlboký vrt, boli baníci odkázaní na tvr-
dú disciplínu. Neskôr 22. augusta sa ich preprava na zemský 
povrch podarila práve vďaka záchrannej kapsule. 

„Reagoval som na skutočný príbeh banského nešťastia. Fas-
cinoval ma priebeh záchrany, v ktorej sa spojili významné sve-
tové vedecké a technické osobnosti, silové zložky čilského 
štátu aj americká NASA. Spolu vyvinuli spôsob, ako baníkov 
dostať zo zavalenej bane zdravých. Vnímal som aj politický 
kontext celej udalosti a uvedomil som si napríklad aj to, že 
týchto 33 ľudských životov sa podarilo zachrániť práve vďaka 
záujmu médií, ktorý čilská vláda využila na svoju propagáciu. 
Cítil som obrovský rešpekt voči baníkom, ktorí dokázali vo 
fyzickom aj v duševnom zdraví spolu prežiť takú dlhú dobu 
v hĺbke a tme malého banského krytu,“ vysvetľuje Roman 
Ondak. „Nešlo mi však len o rozprávanie ich príbehu, ale  
o zachytenie, transfer a uchovanie istého časopriestorového 
úseku. Preto som repliku sondy Fenix 2, pomaľovanej farba-
mi a motívmi čilskej národnej vlajky, nazval Časová kapsula. 
Sonda má tvar rakety, ale je jej opakom – je schránkou pre 
jedného človeka, zostupujúcou pod povrch zeme. Chcel som 
divákom priblížiť niečo veľmi vzdialené a fyzicky zhmotniť to, 
čo poznali len sprostredkovane,“ dodáva Ondak.

Viac informácií o výstavách a dátumoch ich trvania náj-
dete na www.sng.sk, videá približujúce všetky projekty 
si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli/ SNGobraz-
zvuk. 

Ak chcete zostať v obraze o tom, čo sa práve deje v SNG, 
prihláste sa na odber nášho newslettra v dolnej časti 
nášho webu.

Autorka je PR manažérka SNG.

Umenie si v SNG môžete užiť aj priamo z ulice vďaka novému výstavnému 

formátu Vo výklade. Ak máte chuť za umením vycestovať, nezabudnite navštíviť 

Schaubmarov mlyn v Pezinku a inštaláciu Time Capsule Romana Ondaka. (Foto: 

Juraj Starovecký, SNG) 



Počas dlhých mesiacov uplynulého obdobia, keď sa jubilejná 
stá sezóna SND prakticky skončila slávnostným galakoncer-
tom 1. marca 2020, všetci umelci i zamestnanci SND dúfali, že 
čím skôr nadíde čas opätovného intenzívneho stretávania sa 
s divákmi naživo.

Dodržiavajúc všetky protipandemické nariadenia a opatrenia 
sa všetky tri umelecké súbory SND snažili nerezignovať na 
tvorbu. Presvedčili sme sa, ako ľuďom chýba kultúra a umenie, 
ako túžia dotknúť sa múz – hoci aj v online priestore. Vysielali 
sme tak mnoho inscenácií a niektoré sme streamovali naživo. 
SND realizovalo aj vôbec prvú online premiéru, a to hru Sova 
z pera českej spisovateľky, dramatičky a speváčky Natalie Ko-
cab. Do SND prichádzali vrelé ohlasy zblízka i zďaleka, dokon-
ca spoza oceána.

Len čo sa v rôznych intervaloch situácia zlepšila, aj v SND sme 
sa tešili zo stretnutia v hľadiskách divadla a umelci radi zdieľali 
svoje pocity – aj cez rúško bolo cítiť smiech pri komédii či na-
päté ticho vo vypätých dramatických situáciách...

Chýbate nám, hlásal 
transparent na budove divadla 
A pretože nám diváci chýbajú, začíname 102. divadelnú se-
zónu SND netradične – už v auguste. „Bez divákov sme boli  
v Činohre SND od 17. 12. 2020 do 14. 5. 2021. To je temer 
päť mesiacov, polovica sezóny. Zdá sa nám, že je spoločen-
sky a kultúrne zodpovedné napĺňať, čo je naším zmyslom, 
teda hrať a tvoriť. Preto sme sa rozhodli využiť aj leto na mož-
nosť kontaktu s divákmi a na začiatok skúšok novej inscená-
cie. Chceme dať divákom zážitok z intenzívnych a zo silných 
inscenácií a pripraviť sa zodpovedne na jeseň,“ hovorí Miriam 
Kičiňová, riaditeľka Činohry SND. 

V auguste odohrá činohra našej prvej scény 11 predstavení. 
Budú to veľké opusy, novinky v repertoári aj repertoárové stá-
lice. Bonusom na všetkých predstaveniach sú anglické titulky, 
pretože aj na činoherných predstaveniach by sme radi privítali 
cudzincov, ktorí v Bratislave žijú, či zahraničných hostí.

Text: Izabela Pažítková

Nerezignovať na 
tvorbu – to je krédo 
umelcov SND

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana), Milan Ondrík v hlavnej úlohe, foto Robert Tappert
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Čo si môžete v auguste pozrieť? Adaptácia Tolstého románu 
Vojna a mier patrí k tým veľkolepým inscenačným mozaikám, 
ktoré sme už dlhší čas neuvádzali. Život človeka na pozadí 
veľkých dejinných udalostí stvárňuje režisér Marián Amsler 
mimoriadne sugestívne v protikladoch davových a intímnych 
scén využívajúc aj metódu live cinema. Ďalším veľkým opu-
som sú Ruské denníky. Autor dramatizácie memoárov Ale 
Rachmanovovej a režisér inscenácie Roman Polák vytvoril 
autentický obraz rodiny počas revolúcie a občianskej vojny  
v Rusku. Divákov citlivo zasiahnu aj scény odhaľujúce poryvy 
ľudskej duše v desivom turbulentnom čase. V obidvoch insce-
náciách sa predstaví plejáda skvelých členov Činohry SND. 

Do činoherného repertoáru pribudli v poslednom období dve 
komorné inscenácie. V Modrom salóne je to spomínaná hra 
Sova – výnimočný text, hodnotila na tlačovej besede režisérka 
inscenácie Valeria Schulczová hru Natalie Kocab. Dve posta-
vy, babku a vnučku, emotívne stvárňujú Božidara Turzonovová 
a Barbora Andrešičová v príbehu plnom ľudskosti a hľadania 
hodnôt, porozumenia a prekonávania bariér nekomunikatív-
nosti. 

Život plný hrozieb i celkom obyčajný život o neporozumení, 
v konečnom dôsledku však o priateľstve, taký je briskný text 
hry britskej autorky Caryl Churchillovej so slovenským názvom 
Čaj a apokalypsa. Štyri skvelé herečky – Emília Vášáryová, 
Božidara Turzonovová, Kamila Magálová a Anna Javorková 
diskutujú o všetkom a o ničom, o tom, čo život prináša.

V auguste nezabudneme ani na tých divákov, ktorí by si opäť 
alebo, naopak, po prvý raz radi pozreli činoherné repertoá-
rové stálice – tituly Popol a vášeň, herecký koncert Martina 
Hubu a Dušana Jamricha v dramatizácii románu významného 
maďarského spisovateľa Sándora Máraia Sviece dohárajú 
alebo komédiu Tak sa na mňa prilepila. V SND tak môže-
te stráviť horúce letné večery na divadelných predstaveniach  
v klimatizovaných sálach. Samozrejme, uvedené tituly ostá-
vajú v repertoári počas celej sezóny, rovnako ako nové tituly, 
ktoré do repertoáru pribudli v uplynulom období, keď sa pan-
demická situácia zlepšila.

Klenoty slovenskej a českej 
realistickej drámy
Činohra SND sa uvedením jednoaktoviek Tajovského Hriech 
a Preissovej Její pastorkyňa, ktoré mali premiéru v septem-
bri 2020, vrátila k svojim začiatkom – do prvej sezóny SND. 
Její pastorkyňa mala v Janáčkovej opernej verzii premiéru na 
doskách našej prvej scény v apríli 1920. Premiéra Tajovského 
Hriechu nasledovala o mesiac neskôr, v máji, a bola vôbec 
prvou činohernou premiérou odohranou v slovenčine, kým 
dovtedy sa hrávalo po česky. Silné príbehy, ktoré predstavu-
jú vo svojich národných dramatikách vrcholné diela realizmu, 
majú veľa spoločného. 

„Hoci obe hry vzbudili v čase svojho vzniku škandál pre zna-
ky naturalizmu, ktoré v sebe nesú, a drastické situácie, ktoré 
zobrazujú, obe hry sú aj o nezlomnej sile žiť napriek ťažkým 
ranám osudu. Tajovského Hriech sa síce končí problematic-
kým zmierením, ale zmierením a hlavné postavy Její pastor-
kyne v sebe nakoniec nájdu silu prevziať zodpovednosť za 
svoje činy a hádam sa aj kedysi v budúcnosti dopracovať  
k zmiereniu,“ uviedol v divadelnom časopise Portál dramaturg 
Daniel Majling.

Mladý režisér Tomáš Bachynec, ktorý diela naštudoval, má na 
svojom konte niekoľko zaujímavých réžií klasiky či súčasných 
textov. Spojenie obidvoch hier do jedného inscenačného tva-
ru sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom divákov i kritiky.

„Je to trochu experiment. Kým u Preissovej sa dá vybadať až 
akýsi antický pôdorys drámy s fatálnym koncom, Tajovský na-
priek náročnosti témy stavia Hriech tak, že miestami môže pri-
pomenúť aj situačnú komiku... Rád hľadám v našich klasikách 
kľúč k nášmu súčasnému mysleniu a konaniu. Chcem kon-
frontovať naše súčasné myslenie s naším myslením počas so-
cializmu, Slovenského štátu, prvej republiky, monarchie atď.,“ 
takto vyjadril svoje zámery režisér v Portáli. 

Činohra SND uvádza jednoaktovky v Štúdiu na inšpirujúcej 
scéne Barbory Šajgalíkovej a ponúkla účinkovanie dvom za-
ujímavým dámam v hlavných úlohách – Dane Košickej a Vici 
Kerekes, s ktorou sa stretávame predovšetkým na filmovom 
plátne a na divadelné dosky sa vracia po pätnástich rokoch. 

Hriech, Tomáš Maštalír, Vica Kerekes, foto Braňo Konečný 

Její pastorkyňa, Daniel Fischer, Anežka Petrová, Dana Košická, foto Braňo Konečný

Kubo, Milan Ondrík, Jana Kovalčiková, foto Braňo Konečný
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Kubo trochu inak
Hollého Kuba poznáme predovšetkým z televíznej obrazovky, 
kde túto postavu neopakovateľne stvárnil Jozef Kroner v réžii 
Martina Ťapáka. Kubo v SND je iný.

Premiéra tejto populárnej veselohry, ktorá – prekvapujúco – 
na scéne Činohry SND nebola doposiaľ nikdy na programe, 
bola naplánovaná v jubilejnej 100. sezóne. Pre rešpektovanie 
protipandemických opatrení sa odohrala až v septembri 2020 
v réžii Lukáša Brutovského. V SND pred niekoľkými rokmi 
uviedol úspešnú inscenáciu Karvašovej hry Polnočná omša  
a aj tentoraz sa vrátil k slovenskej klasike a ponúkol nové číta-
nie Hollého a Kubovho príbehu. 

V bulletine v rozhovore k inscenácii o hľadaní kľúča k interpre-
tácii klasiky očami súčasníka okrem iného povedal: „Vychá-
dzali sme (dramaturgicky) z toho, že Kuba – napriek tomu, že 
je to notoricky známy titul – v SND ešte nikto neinscenoval. 
A (koncepčne) z toho, že sa chceme pokúsiť interpretovať 
príbeh Kuba ako príbeh ,nebezpečnej obete‘, ako hru o svete 
hrubých cynikov, ktorí nedokázali odhadnúť dôsledky svojho 
konania. Od začiatku som preto chcel obsadenie stavať oko-
lo Milana Ondríka, od toho sme sa odrazili.“

Dokáže nás divadlo očistiť?
Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a di-
vadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlast-
ných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. 

V hre sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, 
partnerkami a so spolupracovníkmi a problémy umeleckej 
práce pri tvorbe divadelného diela – takto promuje SND túto 
silnú inscenáciu hry, ktorú napísal a režíruje Roman Polák. 
Tvorcovia a napokon aj diváci si po jej pozretí môžu položiť 
otázku – dokáže nás divadlo očistiť?

„Boli sedemdesiate roky, Bergman všade letel a jeho filmy 
znamenali pre mňa veľké zážitky. Neviem si spomenúť, ktorý 
jeho film som videl úplne prvý, ale mám dojem, že to boli Še-
poty a výkriky. Moja nová inscenácia sa začína odvíjať z roz-
hovoru so Smrťou z filmu Siedma pečať... Toto bolo vlastne 
východisko, aby som vedel napísať svoj scenár v strihoch,“ 
povedal na tlačovej besede Roman Polák. 

S myšlienkou preniesť na divadelné dosky tému podstaty 
tvorby a komunikovať ju prostredníctvom života a diela Ing-
mara Bergmana, sa Roman Polák zaoberal tri roky.

Jeden z najväčších režisérov 20. storočia Ingmar Bergman 
žil s démonmi, hral šach so smrťou, túžil po láske, ale svo-
je city reflektoval predovšetkým vo svojej tvorbe. Jeho filmy 
považovali za temné a nezrozumiteľné – o láske, samote, 
o vzťahu s Bohom, snažil sa odhaliť záhady ženskej duše. 
Nakrútil ich vyše 40, k najznámejším patria Siedma pečať, 
psychologická dráma Persona, Šepoty a výkriky či rodinná 
sága Fanny a Alexander, ktorej divadelnú podobu ste mohli 
vidieť aj v SND. Legendárny tvorca Bergman zomrel vo veku 
nedožitých 90 rokov, získal Zlatú palmu v Cannes i americ-
kého Oscara. Silný príbeh (nielen) jeho života prináša silná, 
emotívna inscenácia Romana Poláka, v ktorej v hlavnej úlohe 
exceluje Milan Ondrík.

Aida, monumentálna freska aj 
intímny romantický príbeh
Traduje sa, že Verdiho operou Aida sa otváral Suezský 
prieplav. Pôvodne sa tak malo stať, pravdou však je, že pri tej-
to slávnostnej príležitosti zaznela síce Verdiho opera, ale bol to 
Rigoletto. Aidu skomponoval Giuseppe Verdi na objednávku, 
ktorá prišla z Káhiry a jej premiéra mala byť skutočne súčasťou 
slávnostného ceremoniálu. 

Premiéra však bola v opernom divadle v Káhire až na Šted-
rý večer 24. decembra v roku 1871 kvôli rôznych peripetiám 
sprevádzaných aj nepriazňou osudu – napríklad vrátane blo-
kády kostýmov v Paríži počas prusko-francúzskej vojny.

Aida, foto Zdenko Hanout

Scény zo života režiséra  (Ingmara Bergmana), Martin Huba v úlohe Starého režisé-

ra, v popredí, foto Robert Tappert
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Charakter opery však nestratil nič na výnimočnosti a sláv-
nostnom lesku. Základom je libreto Antonia Ghislanzoniho, 
ktorý spracoval námet archeológa Augusta Mariettea. Bolo 
to v čase, keď exotika, v tomto prípade starovekého Egypta, 
kde sa dej opery odohráva, bola pre Európu mimoriadne prí-
ťažlivá. Monumentálna freska z čias faraónov je aj o intímnom 
príbehu lásky etiópskej princeznej Aidy a egyptského vojvod-
cu Radamesa. Pravdivé ľudské city a vášne sú zarámované 
do mohutných zborových scén zvýrazňujúcich slávu Egypta 
a veľkosť technického pokroku pri stavbe Suezského priepla-
vu. Pred očami divákov sa odohrávajú masové štátne a vo-
jenské ceremónie so zbormi a s baletnými scénami, ktoré sú 
v kontraste s tragickým príbehom lásky.

Verdiho dielo so strhujúcou hudbou malo európsku premiéru 
v milánskej La Scale vo februári 1872 a odvtedy je pravidel-
ným hosťom na všetkých významných svetových scénach. 

Prvé predstavenie Aidy priamo pod pyramídami v Egyp-
te bolo v roku 1912. V súčasnosti sa dielo často inscenuje  
s využitím modernej svetelnej techniky, laserov a iných svetel-
ných efektov. Aida sa často uvádza aj na festivale v Arene vo 
Verone s najväčšími opernými hviezdami, na predstaveniach 
nechýbajú ako atrakcia ani živé zvieratá, napríklad slony.

V SND videli diváci operu Aida prvýkrát v roku 1923. Pre 
milovníkov opery ako zaujímavosť uvádzame, že dve reprí-
zy Aidy dirigoval taliansky skladateľ Pietro Mascagni, a to  
30. marca 1925 a 20. novembra 1927, ktorý v SND dirigoval 
aj svoju operu Sedliacka česť. 

Pred aktuálnou inscenáciou bola posledná premiéra tohto 
veľkolepého Verdiho opusu v roku 1998 v historickej budo-
ve SND. V počte repríz prekonala magickú stovku, posledná 
122. repríza bola 17. júna 2015 už v novej budove divadla.

Režisérom nového naštudovania je Pavol Smolík a z hudob-
nej stránky dirigent Jaroslav Kyzlink. Scénograf Marek Hollý 
a kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová poskytujú príťaž-
livý, štylizovaný vizuálny obraz krajiny na Níle.

Predstaveniami opery Aida začína novú sezónu v septembri 
Opera SND. 

Popoluška, čarovný 
rozprávkový príbeh 
Emócia, krehkosť, noblesa – za umeleckým zážitkom baletné-
ho večera sú ukryté disciplína, tvrdý tréning tanečníkov, syste-
matickosť, predovšetkým však láska k tancu, umeniu bez slov, 
a predsa takému výrečnému. 

Na november chystá Balet SND premiéru kultového diela Po-
poluška na hudbu Sergeja Prokofieva. Skladateľ, povzbude-
ný vrelým prijatím svojho baletu Romeo a Júlia, sa rozhodol 
zhudobniť čarovný rozprávkový príbeh Popolušky od fran-
cúzskeho spisovateľa Charlesa Perraulta. Prokofiev kompo-
noval hudbu počas vojny, napriek tomu je svieža, melodická, 
optimistická, prináša v hudbe i v tanci aj motívy plné komiky  
a uvoľnenia.

Popoluška je náročné baletné dielo, vyžaduje veľkú koncen-
tráciu a energiu – je výzvou pre sólistov i celý súbor, pretože 
sa zakladá nielen na brilantnej technike, ale aj na hereckých 
dispozíciách tanečníkov.

Balet Popoluška bol v novembri 1945 prvou povojnovou pre-
miérou vo Veľkom divadle v Moskve. V Balete SND malo toto 
dielo premiéru v máji 1951, teda len šesť rokov po svetovej 
premiére, a to v choreografii a réžii Stanislava Remara. Hlavnú 
postavu stvárnili v alternáciách tri dámy – Augusta Starosto-
vá-Herényiová, Tamara Isičenko a Alica Flachová-Pastorová. 
Augusta Starostová-Herényiová, prvá slovenská primabalerína 
a pedagogička, oslávila v máji 91. narodeniny. 

V roku 1978 uviedol Prokofievov balet prvý slovenský chore-
ograf Jozef Zajko, pre svoju popularitu a atraktivitu sa udržal  
v repertoári takmer päť sezón. 

Choreografiu pripravovanej premiéry má Michael Corder, 
svetoznámy britský choreograf, dlhoročný prvý sólista súboru 
Royal Ballet v Londýne. Naštudoval vyše šesťdesiat choreo-
grafických diel a spolupracoval so súbormi po celom svete. 
Popolušku vytvoril pôvodne pre Anglický národný balet v roku 
2008. Za tento titul, rovnako ako za choreografie Rhyme Nor 
Reason a L'Invitation au voyage získal Olivier Award. Popoluš-
ka bola ocenená ako najlepšia produkcia súčasného baletu.

Dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová hovorí, že „insce-
nácia Michaela Cordera s množstvom postáv, tancov, epizód 
na námety jednej z najznámejších rozprávok prináša svet plný 
fantázie, farieb a kúziel, v ktorom sa prelína reálny svet s ve-
smírnym na pozadí striedania sa ročných období. Autorom 
výtvarnej koncepcie výpravnej produkcie, ktorá, veríme, očarí 
deti aj dospelých, je významný britský scénograf Mark Bailey. 
V Balete SND už spolupracoval ako scénograf aj kostýmový 
výtvarník na dvoch úspešných produkciách s Danielom de 
Andreade – Nižinskij, boh tanca a Tulák Chaplin.“

Dramaturgické plány na novú, 102. divadelnú sezónu SND 
sú pripravené. Veríme, že situácia bude priaznivá, naklonená 
umeniu a kultúre tak, aby ich generálny riaditeľ SND Matej 
Drlička mohol so svojím tímom prezentovať na začiatku sep-
tembra. V SND sa tešíme na vzájomnú energiu, ktorá pulzuje 
medzi javiskom a hľadiskom, na inšpirujúce večery s múzami.

Pripravila Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.

Vizuál k inscenácii Michaela Cordera Popoluška vznikal v Pisztoriho paláci v Brati-

slave. Autorom fotografie je úspešný slovenský fotograf Jakub Gulyás. Na zábere 

je Popoluškou charizmatická prvá sólistka Baletu SND Tatum Shoptaugh.



„Peter Dvorský je veľký človek. Lebo vo všetkom, čo robil, bol 
nielen jeho fenomenálny hlas, ale aj duša,“ zaznelo v jednom 
z laudácií na adresu umelca od Otta Schenka, významného 
rakúskeho herca, divadelného a operného režiséra.

Peter Dvorský účinkoval v SND už počas štúdia – od septem-
bra 1972 a od septembra nasledujúceho roka sa stal sólis-
tom Opery SND. Hneď v prvých sezónach naštudoval skvelé 
úlohy – Lenskij v Čajkovského opere Eugen Onegin, vojvoda  
z Mantovy vo Verdiho Rigolettovi, Faust v rovnomennej Gouno-
dovej opere, Alfred Germont vo Verdiho La traviate či Rodolfo  
v Pucciniho Bohéme. V tom období absolvoval aj študijný po-
byt v milánskej La Scale. Na jednej z lekcií kurzistov sa vtedy 
zúčastnil aj Luciano Pavarotti a po tom, čo si vypočul Dvorské-
ho, vyhlásil: „Myslím, že môžem pokojne odísť, nový Pavarotti 
nastupuje na scénu.“ Bolo to v sezóne 1975 – 1976.

Hoci sa trvalé angažmán Petra Dvorského v Opere SND skon-
čilo v roku 1996 kvôli množstvu ponúk v zahraničí, na našej 
prvej opernej scéne spieval ešte nasledujúce desaťročie. Po-
slednú premiéru absolvoval v roku 2005. V nasledujúcom ob-
dobí sa stal riaditeľom Opery Štátneho divadla Košice (2006 
– 2010) a Opery SND (2010 – 2012) a zviditeľnil Slovensko  
a jeho kultúru aj počas svojej diplomatickej misie – ako riaditeľ 
Slovenského inštitútu v Ríme.

Peter Dvorský patril k najužšej špičke svetových tenoristov. Už 
ako veľmi mladý a nasledujúce dlhé obdobie zažíval povestnú 
atmosféru a búrlivé ovácie v tých najprestížnejších operných 
domoch – od Metropolitnej opery v New Yorku, milánskeho 
Teatro alla Scala, londýnskej Covent Garden, Veľkého divadla 
v Moskve až po Štátnu operu vo Viedni, ktorej náročné publi-
kum si získal už ako 26-ročný.

So slnkom
v hlase 

Text: Izabela Pažítková

Peter Dvorský, Luciano Pavarotti
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Spieval s najslávnejšími opernými a koncertnými sólistami, 
pod taktovkou dirigentských hviezd a uznávaných svetových 
režisérov. A z priateľstva k Petrovi Dvorskému prijali mnohé 
osobnosti pozvanie aj do SND. Spomeňme aspoň veľkú 
dámu, sopranistku Mirellu Freni, jedného z najväčších bary-
tonistov Piera Capucilliho či legendárnu Montserrat Caballé.

Z množstva vyznamenaní ťažko vybrať tie najdôležitejšie – 
vysoká pocta Kammersänger (1986, Viedeň), Cena ministra 
kultúry SR za postavu Ondreja v Suchoňovej opere Krútňava 
v SND (1999), štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy ude-
ľované prezidentom SR (2013) či Cena Enrica Carusa (2013, 
Miláno).
 
Pred každým vystúpením mal rešpekt. Ani jednu z tých desia-
tok postáv, v ktorých „vypaľoval“ s ľahkosťou vysoké C, ne-
podcenil. Rešpekt mal napríklad aj pred postavou rytiera des 
Grieux v Pucciniho opere Manon Lescaut. Stalo sa, že keď 
mu vo Viedni bola partnerkou v úlohe Manon Mirella Freni, 
zažili po predstavení 48 opôn, to znamená, že sa nadšenému 
publiku prišli pokloniť 48-krát. Je to vôbec možné? 

Keď mal štyridsať, účinkoval Peter Dvorský na otváracom 
predstavení divadelnej sezóny v Metropolitnej opere. Niekoľko 
fanúšikov priletelo do New Yorku z Bratislavy a tak sa napokon 
narodeniny oslavovali akoby v „domácom“ prostredí.

V čase, keď koncerty hviezd na štadiónoch neboli ani zďa-
leka samozrejmosťou, vypredal Peter Dvorský Športovú halu 
na bratislavských Pasienkoch svojím operným koncertom po 
prvý raz v roku 1987. Pamätníci si určite spomínajú, ako celý 
„divácky kotol“ priam vrel vzrušením. Publikum burácalo po 
každom jeho vystúpení a po árii Nessun dorma z Pucciniho 
opery Turandot potlesk nebral konca-kraja. Vyvrcholil po zná-
mej piesni Najkrajší kút...

Petra Dvorského charakterizujú jeho ľudskosť, veľké a žičlivé 
srdce, pokora a korektnosť, ktorou si získaval pozornosť a pria-
zeň; emócie rozdával plným priehrštím nielen z javiska, ale aj 
pri dobročinných a charitatívnych aktivitách.

Neraz sa zdôveril, že operný spev je preňho rehoľa. Umelecká 
kariéra Petra Dvorského je neuveriteľná, predstavil sa na vyše 
60 scénach v 25 krajinách celého sveta – operné scény vo 
Viedni a v Miláne boli jeho najmilšími, a tiež špeciálne domov-
ské SND.

Počas bohatej kariéry si však umelec našiel čas aj na relax – 
vtedy nepočúval operu, skôr napríklad džez, taký typický čer-
nošský. Má rád prírodu a je gurmánom. Predovšetkým však 
má rád krajinu, ktorá je jeho domovom.

V deň, keď sa neopakovateľný slovenský umelec so slnkom  
v hlase a s neuveriteľnou svetovou kariérou dožíva významné-
ho životného jubilea, usporadúva Opera SND slávnostný gala-
večer. Stane sa tak 25. septembra 2021 za účasti významných 
osobností, ktoré mu s vďakou pozdvihnú čašu na zdravie.

Pripravila Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.

Adriana Lecouvreur, Mirella Freni, Peter Dvorský

Peter Dvorský s Božidarou Turzonovovou a Gabrielou Beňačkovou
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Všeobecné upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto do-
kumente (ďalej len „Informácie“) nie je návrhom, verejným návrhom na 
uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznáme-
ním, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením 
verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou ale-
bo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných 
právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Infor-
mácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú 
odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra 
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 
686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, 
a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivos-
ťou, a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré 
použila 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 stanoviská 
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 uvedeným 
v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s príslušný-
mi 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 
nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákon-
mi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. 
Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je po-
volené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len 
v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov. Banka v súvislosti s jej investičnými 
službami, investičnými činnosťami a vedľajšími službami podľa ustanove-
ní Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov môže v prípade niektorých pre-
zentovaných finančných nástrojov prijímať peňažné a menšie nepeňažné 
plnenia s cieľom zvýšiť a zlepšiť kvalitu svojich služieb pre klientov, pričom 
tieto peňažné a menšie nepeňažné plnenia pochádzajú od emitentov pre-
zentovaných finančných nástrojov alebo iných tretích osôb a nebránia 
Tatra banke, a.s. konať v súlade so zásadami poctivého obchodného sty-
ku, s odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov. Autori článkov 
môžu byť resp. sú odmeňovaní podľa predaja prezentovaných finančných 
nástrojov alebo podľa poskytnutia prezentovaných investičných služieb, 
investičných činností alebo vedľajších služieb. Spôsob odmeňovania za-
mestnancov Tatra banky, a. s. a Tatra Asset Management, správ. spol., a. 
s. nebráni konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, s 
odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov.

Upozornenie 1: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko 
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície 
do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a 
podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Štatút, predajný 
prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov podielové-
ho fondu sú verejne dostup-né na stránke príslušného podielového fon-
du resp. jeho správcu. Dokument s kľúčovými informáciami, obsahujúci 
poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami, nákladmi a poplatkami 
spojenými s investíciami v príslušnom podielo-vom fonde, je dostupný 
v slovenskom jazyku. Zloženie modelového portfólia podľa jednotlivých 
tried aktív a taktická alokácia uvedené v tomto článku vychádzajú z úda-
jov poskytnutých zo strany Raiffeisen RESEARCH, ktorá je organizačným 
útvarom v Raiffeisen Bank International AG, so sídlom: Am Stadtpark 9, 
1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej v rakúskom Obchodnom re-
gistri, vložka FN 122119 m (ďalej len „RBI“), ktorá je bankou (úverovou 
inštitúciou) zriadenou podľa §1 rakúskeho zákona o bankách. S investí-
ciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je 
zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informá-
cie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra 
banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a 
nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 
100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu 
byť  investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akcio-
vých a iných otvorených podielových fondov. Oficiálne názvy podielových 
fondov sú Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Wealth Growth Con-
servative Model Fund o.p.f., Tatra Asset Management,  správ. spol., a. s., 
Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f. a Tatra Asset Management, 
správ. spol., a. s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f., Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., Private Growth o.p.f., Tatra Asset Manage-
ment, správ. spol., a. s., Private Growth 1 o.p.f. a Tatra Asset Management, 
správ. spol., a. s., Private Growth 2 o.p.f.. Podielové fondy vytvorila a spra-
vuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom 
nám. 3, 811 06 Bratislava. Skratka ETF predstavuje všeobecne zaužívané 
označenie pre Exchange Traded Funds, fondy, ktoré zlučujú investície 
od viacerých investorov na trhu a sú prijaté na obchodovanie na bur-
ze. ETF fondy sú denne obchodované na burze podobne ako napríklad 
akcie. S investíciou do ETF fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos 
nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do ETF fondu, ako 
aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť 
celú investovanú sumu. Predajný prospekt a dokument s kľúčovými in-
formáciami pre investorov ETF fondu sú verejne dostupné na stránke 
príslušného ETF fondu resp. jeho správcu. Dokument s kľúčovými in-

formáciami, obsahujúci poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami, 
nákladmi a poplatkami spojenými s investíciami v príslušnom ETF fonde, 
je dostupný v slovenskom jazyku. Odporúčané riešenia a alokácia do 
konkrétnych ETF fondov v rámci modelového portfólia, na ktoré sa článok 
na strane 14 odvoláva, sú na základe údajov poskytnutých zo strany Tat-
ra bankou, a.s. ETF fondy riadi spoločnosť iShares, dcérska spoločnosť 
BlackRock, správcom týchto ETF fondov je spoločnosť BlackRock Asset 
Management Ireland Limited. Ďalšie informácie o iShares ETF fondoch 
sú dostupné bezplatne na internetovej stránke príslušného ETF fondu 
na adrese www.ishares.com. iShares® a BlackRock® sú registrované ob-
chodné známky spoločnosti BlackRock, Inc. a jej dcérskych spoločností 
(“BlackRock”) a používajú sa na základe licencie. BlackRock neposky-
tuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vhodnosti investovania do 
akéhokoľvek produktu alebo použitia akejkoľvek služby ponúkanej Tatra 
bankou, a.s.. Spoločnosť BlackRock nenesie žiadnu zodpovednosť v sú-
vislosti s riadením, marketingom, obchodovaním alebo predajom akých-
koľvek produktov alebo služieb ponúkaných Tatra bankou, a.s.

Upozornenie 2: S investíciou do investičných certifikátov alebo ob-
dobných cenných papierov vydaných v zahraničí je spojené aj riziko a 
doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do 
investičného certifikátu alebo obdobných cenných papierov vydaných v 
zahraničí ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a investor môže utr-
pieť stratu najviac do výšky svojej investície. Dokumenty emitenta investič-
ných certifikátov najmä dokument s Kľúčovými informáciami a/alebo Ko-
nečné podmienky a/alebo Základný prospekt resp. obdobné dokumenty 
vydávané emitentom v zahraničí obsahujúce poučenia a upozornenia v 
súvislosti s rizikami, nákladmi a poplatkami spojenými s investíciami sú 
uverejnené na webovej stránke príslušného emitenta.

Upozornenie 3: Tatra banka nezodpovedá za obsah prevzatý od tretích 
strán, t.j. články a inzercia publikované v časti Spoločenská rubrika a 
Umenie. 
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