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Vážení klienti, 

nové číslo Private Banking Times vám prinášame v čase, keď pandémia COVID-19 naberá na novej sile. Aj keď je možno skoro suma-
rizovať rok 2020, vieme už, že nebude zaradený k priemeru všedných rokov. Táto pandémia sa dotýka nás všetkých. Svet vynakladá 
obrovské objemy prostriedkov na boj s pandémiou a snaží sa zachovať ekonomickú stabilitu. Verím, že aj túto skúšku zvládneme. 

Karanténa a obmedzenia preverili správnosť, odolnosť a stabilitu obchodných stratégií. Komunikácia s klientom a doručovanie vyso-
kokvalitných služieb v čase pandémie boli jedným z dôležitých atribútov prekonania neočakávaných situácií. Som veľmi rád, že miera 
digitalizácie privátneho bankovníctva umožňuje poskytovanie profesionálnych služieb v najvyššej kvalite.

Možnosť realizovania všetkých operácií prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetbankingu bola práve počas obmedzení najviac 
oceňovanou inováciou. Poznatky a skúsenosti získané za ostatné mesiace sú pre nás inšpiráciou na zvyšovanie kvality našich slu-
žieb.

Vaša dôvera v prácu privátnych bankárov bola potvrdená dodržaním investičných stratégií aj v čase zvýšenej volatility na finančných 
trhoch. Práve stratégiu a jej definovanie považujeme za základ úspešného dosiahnutia stanovených finančných cieľov. Produkty 
zasa slúžia k jej naplneniu. Ich ponuku sa nám darí neustále rozširovať. Otvorená architektúra produktov umožňuje klientom prístup  
k produktom renomovaných finančných domov v oblasti podielových fondov, ETF, štruktúrovaných produktov, derivátov atď.

V spolupráci s Raiffeisen Capital Management sme úspešne uviedli investičné produkty spĺňajúce prísne kritériá ESG. Trend investo-
vania do spoločností podnikajúcich v súlade s kritériami ESG a podporou udržateľnosti je markantný práve v čase pandémie, zmeny 
klimatických pomerov a zlej kvality životného prostredia. No i ďalšie kritériá, ako sú korupcia, detská práca, etickosť podnikania naša 
spoločnosť vníma nanajvýš citlivo. Rozhodnutie priniesť produkty ESG bolo jednohlasné. Aktuálny objem investovaných prostriedkov 
prevyšujúcich 20 mil. EUR od ich uvedenia potvrdzuje jeho správnosť.

Rodinné financie, nástupníctvo, ochrana majetku, nadácie, trusty patria k službám, ktoré sú neoddeliteľne spojené s privátnym 
bankovníctvom. 

Som veľmi rád, že v spolupráci s renomovanými partnermi v oblasti právneho poradenstva – HAVEL & PARTNERS a RUŽIČKA AND 
PARTNERS v zastúpení ROSE SLOVENSKO – uvádzame túto unikátnu službu pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky. 

Privátne bankovníctvo Tatra banky kontinuálne potvrdzuje pozíciu lídra v privátnom bankovníctve a je najoceňovanejším privátnym 
bankovníctvom na Slovensku. Verím, že naše inovácie v oblasti produktov a služieb sú pridanou hodnotou a pomáhajú k zvyšovaniu 
vašej spokojnosti. 

Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní nasledujúcich riadkov a teším sa na spoločné stretnutia!

S úctou

Marek Neckár
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva 

Tatra banky, a.s.



Vážení klienti, 

momentálne svet prechádza neľahkou situáciou, preto aj toto vydanie časopisu je venované téme, ktorá nás všetkých posledné me-
siace trápi. Negatívny efekt je umocnený aj kvôli ekonomickému poklesu, ktorý túto pandémiu sprevádza. Treba si však uvedomiť, 
že nejde o prvú a pravdepodobne ani o poslednú recesiu, ktorú svet zažíva. Minulý rok sme sa venovali v jednom vydaní časopisu 
práve téme krízy, kde sme chceli poukázať, že aj takéto ťažké situácie nás bežne počas života stretávajú. Často sa mení len kataly-
zátor recesie, či už je to nesprávna valuácia firiem, prasknutie hypotekárnej bubliny, alebo ako v tomto prípade pandémia. Ako sa 
zvykne hovoriť, nikto z nás nemá čarovnú guľu a nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, preto by sme sa mali retrospektívne pozrieť na 
udalosti, ktorými sme si už prešli a vyskúšať ich pretaviť vo svoj prospech. 

Svetové trhy napriek všetkým vojnám, pandémiám a konfliktom neustále rastú a často je to len otázka času, keď vymažú straty 
spôsobené stresovou situáciou. Jedna z najväčších strát je tzv. obetovaná príležitosť, keď neparticipujeme na návrate trhov alebo 
sa dokonca v týchto zlých časoch investícií zbavujeme. Dôležitosť nespanikáriť v takýchto situáciách potvrdzuje aj štúdia vykonaná 
na americkom indexe S&P 500, ktorá hovorí, že ak investor vynechá čo i len 10 najlepších dní počas roku, jeho výnos klesne na 
polovicu. V prípade vynechania 30 najlepších dní sa váš výnos pohybuje okolo nuly. Taktiež je vhodné riziko diverzifikovať geopo-
liticky, sektorovo, ako aj medzi rôzne druhy aktív. Takéto portfólio by malo zvládnuť aj tie najväčšie poklesy a vďaka postupnému 
dokupovaniu dokonca profitovať z takýchto ekonomických prepadov. 

Vďaka tímu odborníkov – privátnym bankárom Tatra banky a našim inováciám sa pokúsime, aby ste s nami zvládli prejsť aj touto ces-
tou. Dúfam, že všetky nepriaznivé nástrahy v budúcnosti dokážete spolu s nami otočiť vo svoj prospech. Som veľmi rád, že aj vďaka 
vám, našim klientom, sa nám darí potvrdzovať pozíciu lídra privátneho bankovníctva na Slovensku.

Prajem vám pevné zdravie a veľa úspešných investičných rozhodnutí.

S úctou

Richard Zpěvák
privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Rok 2020 prepisuje historické 
rekordy na finančných trhoch. 
Je to rok neuveriteľných 
pohybov na väčšine 
investičných aktív a plný ťažko 
predvídateľných zvratov. Aj 
v takomto roku sa ukazuje 
sila stabilných riešení, ktoré 
pomôžu preplávať svojim 
investorom aj tými najťažšími 
búrkami. Fondy Private 
GrowthTB sú presne takýmito 
riešeniami.

Január a prvá polovica februára 2020 sa zdajú byť vzdialené 
už svetelné roky, pritom odvtedy prešlo len zhruba šesť a pol 
mesiaca. Finančné trhy začali rok veľmi pokojne nadväzujúc 
na mimoriadne pozitívny rok 2019. Svetová ekonomika sa 
po obchodných vojnách medzi USA a Čínou z predchádza-
júceho roku nadychovala k opätovnému zrýchleniu svojho 
hospodárskeho rastu. Monetárna politika bola dostatočne 
uvoľnená a akciové trhy na historických maximách. Potom 
udrela epidémia COVID-19 a svet sa zrazu vypol. Doslov-
ne. Ekonomiky zastali, ľudia zostali zavretí doma. Šok, aký 
svetové hospodárstvo ešte nezažilo. Investori museli na 
tento nový stav zareagovať. A obrovskú neistotu vyplývajúcu  
z ďalšieho šírenia epidémie a jej hospodárskych dôsledkov 
potrebovali zapracovať do cien finančných aktív. Za 16 dní 
sme tak padli z historických maxím do viac ako 20 % pokle-
su. To bol najrýchlejší prepad z maxím do tzv. „medvedieho“ 
(poklesného) trhu v histórii. Rýchlosť a sila prepadov bola 
ohromujúca, panika na trhoch citeľná a prekonávajúca aj 
rok finančnej krízy 2008. Stačil jeden mesiac a trhy dosiah-
li dno svojich prepadov, väčšina hlavných akciových trhov 
bola v poklese 30 % – 40 %. Padali však aj ostatné aktíva, 
viaceré dlhopisové triedy aktív zažili viac ako 20 % poklesy, 
komodity a ropa zaznamenali ešte oveľa horšie straty. 

Potom však prišiel odraz. Prišiel ešte pred koncom marca, 
keď počty nakazených v jednotlivých krajinách ešte ani ne-

Fondy Private 
GrowthTB 

spravili správne 
rozhodnutia  
za klientov aj  
v bláznivom  
roku 2020

Text: Michal Májek
Dátum vytvorenia článku: 28. 8. 2020



dosahovali maximá. Trhy začali opäť rásť. Hlavným impulzom 
boli ohlásené kroky centrálnych bánk a štátov, ktoré poskytli 
bezprecedentné množstvo fiškálnych a monetárnych stimu-
lov. Len v USA vytlačila americká centrálna banka nové penia-
ze v objeme 3 bilióny USD (3 000 miliárd USD!! ) a ďalšie dva 
bilióny pridala americká vláda. Podobné stimuly prišli takmer 
v každej krajine zasiahnutej krízou. To znamenalo tisícky  
a tisícky miliárd dolárov, ktoré prišli na trhy a investori s nimi 
nemali čo spraviť. Tak začali nakupovať akcie. V USA ich bež-
ní ľudia, ktorí dostali šeky od vlády ako kompenzáciu za stratu 
práce, použili na nákup akcií (samozrejme, nie všetci). A trhy 
začali postupne rásť. Nikto neveril, že by sa akciové indexy 
v dohľadnej dobe vrátili naspäť k maximám. Veľa ľudí však 
podcenilo silu likvidity. Obrovské množstvo likvidity dokáže 
potlačiť ceny aktív nevídaným spôsobom, aj keď ekonomika 
vyzerá v zlom stave. Rast trhov neustále pokračoval a v au-
guste sa americký akciový index S&P 500 dostal do nových 
maxím. Trvalo to menej ako 5 mesiacov a počas tohto obdo-
bia index predviedol najsilnejší 100-dňový nárast od Veľkej 
hospodárskej krízy v 30. rokoch. Aby sme boli féroví, väčšina 
hlavných svetových indexov mimo USA ešte nevymazala svo-
je tohtoročné straty.

Ako sa v takomto nevyspytateľnom trhu darilo fondom Pri-
vate GrowthTB a aké kroky sa realizovali vnútri fondov? V pr-
vom rade treba povedať, že fondy presne odrážali vývoj na 
trhu s pridanou hodnotou cielene realizovaných krokov na 
zvýšenie ich dlhodobej očakávanej výkonnosti. Vo februári  
a marci klesali primerane svojim rizikovým profilom. Počas 
tohto turbulentného obdobia bolo naším hlavným cieľom udr-
žať vo fondoch neutrálnu úroveň akcií. Ani príliš veľa, ani príliš 
málo. Rozptyl možných budúcich scenárov bol taký veľký, že 
ukazoval od veľmi pozitívneho vývoja až po veľmi negatívny 
vývoj. Preto sme nechceli akcie veľmi predávať. Síce by to 
uchránilo fondy od väčších poklesov, ale zároveň by nepro-
fitovali z potenciálneho silného odrazu. Ale nechceli sme ich 
ani príliš kupovať, lebo v takých volatilných pohyboch by sme 
mali problém udržať rizikový profil fondov. To je pre nás veľký 
záväzok, lebo vďaka správnemu rizikovému profilu má každý 
klient kúpený presne fond zodpovedajúci jeho vlastnému rizi-
kovému profilu. Podiel akcií vo fondoch Private GrowthTB,  Pri-
vate GrowthTB 1 a Private GrowthTB 2 sme tak aj pri najväčších 
prepadoch držali približne na úrovniach 20 %, 40 % a 60 %. 

Obrovské poklesy na trhoch sú mimoriadne stresujúce pre in-
vestorov, avšak vytvárajú aj historické príležitosti na zvýšenie 
budúcich výnosov. Aj keď sme uviedli, že akcie sme chceli 
nakupovať len opatrne, spomínanú príležitosť sme nemohli 
nechať nevyužitú. Preto vo fondoch, kde sa to dalo – Priva-
te GrowthTB 1 a Private GrowthTB 2 –, sme počas prepadov 
zvýšili rizikový profil. Tieto fondy sú spravované na rizikovej 

stupnici SRRI ako číslo 4 a 5. Až do začiatku epidémie sme 
obidva fondy spravovali ako „nízku“ 4 a „nízku“ 5. Inými slova-
mi, využívali sme len spodnú polovicu intervalu volatility, ktorú 
tieto profily poskytujú. To nám po prvé umožnilo ísť do krízy 
opatrnejšie nastavení. A po druhé, vytvorilo nám to vankúš, 
ktorý sme počas poklesov mohli použiť. A použili sme ho na 
zvýšenie akcií. Fond Private GrowthTB bol už predtým spravo-
vaný na celom SRRI 3 profile, preto sme v tomto fonde akcie 
neprikupovali. 

Takisto sme počas najväčších prepadov krátkodobo zjed-
nodušili stratégiu s orientáciou na akcie, znížili diverzifikáciu 
(lebo v panických časoch je diverzifikácia zbytočná) a takisto 
po upokojení situácie výrazne znížili investície do dlhopisov 
(ktoré predtým pomohli ochraňovať a počas akciových prepa-
dov zarábali). Výsledkom bola zoštíhlená stratégia, ktorá pek-
ne zachytila nikým neočakávaný odraz na trhoch a postupne 
vymazala takmer všetky svoje tohtoročné straty. Pri pohľade 
na aktuálne výkonnosti fondov Private GrowthTB od začiatku 
roka by asi nikto nepovedal, že majú za sebou jedinečnú 
krízu v histórii finančných trhov. S postupným upokojovaním 
situácie na finančných trhoch sa znovu vraciame k pôvodnej 
stratégii zdôrazňujúcej diverzifikáciu investičných prístupov  
a aktív. Hovorí sa, že netreba premrhať žiadnu krízu a aj táto 
nám umožnila spraviť strategické zmeny vo fondoch. Prvou je 
nahradenie časti fondov nastavenej na základe odporúčania 
analytikov Raiffeisen Research v RBI a výberu fondov tretích 
strán odporúčaných od Raiffeisen Capital Management. Túto 
časť vo fondoch Private GrowthTB nahradí nová alokácia do 
pasívnych ETF postavených na princípoch spoločensky zod-
povedného investovania. Vidíme spoločenský aj investičný 
prínos riešení, ktoré neinvestujú do spoločensky nezodpo-
vedných firiem. Chceme aj týmto podporovať zodpovedné 
investovanie, ktoré sa okrem maximalizácie výnosu a minima-
lizácie rizika bude snažiť aj podporiť svet a spoločnosť v trvalo 
udržateľnom a spoločensky spravodlivom raste.

Fondy Private GrowthTB ukázali aj počas koronakrízy obrov-
ský význam stabilných riešení, ktoré robia rozhodnutia za 
klienta. Klient nemusí spraviť nič, len zostať zainvestovaný. 
Niektorí klienti počas trhových prepadov spanikárili a pe-
niaze z fondov vytiahli. Drvivá väčšina klientov však spravi-
la správne rozhodnutia, vo fondoch zostali a výsledkom je 
zmazanie takmer všetkých tohtoročných strát. Ak boli po-
sledné mesiace začiatkom nového „býčieho“ trhu, tak fondy 
Private GrowthTB sú naň pripravené.

Autor je členom Predstavenstva Tatra Asset Management, 
zodpovedný za investície.

Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 1 na str. 46.
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„Buďte chamtiví, keď ostat-
ní sú opatrní a opatrní, keď 
ostatní sú chamtiví.“

(Warren Buffett)

Po každej kríze si ľudia myslia, že na tú ďalšiu budú lepšie 
pripravení, a tak budú vedieť eliminovať jej negatívne účinky. 
Pri retrospektívnom pohľade máme k dispozícii veľké množ-
stvo dát a informácií z predchádzajúcich kríz, a preto si eko-
nómovia myslia, že šanca na nečakanú krízu je veľmi malá. 
Hypotekárna kríza, „dot.com bublina“, alebo veľká hospodár-
ska depresia odhalili slabé miesta vo finančnom systéme, na 
ktoré sme boli nútení reagovať v podobe lepších regulácií, 
opatrení alebo kapitálových požiadaviek. Vďaka týmto kro-
kom sa posilnila aj celá medzinárodná finančná architektúra. 
V literatúre sa označuje riziko ako strach z neznáma a jed-
no z najväčších rizík predstavuje tzv. čierna labuť – situácia, 
ktorú nikto nepredpokladal, ale ktorá napácha veľké škody. 

Začiatkom tohto roka sme boli svedkami takejto čiernej la-
bute. Udalosti tohto charakteru sa predvídať nedajú a všetky 
predikcie do budúcnosti vám veľa povedia o prognostikovi, 
ale takmer nič o budúcnosti. Všetci poznáme známe klišé  
o tom, kedy treba nakupovať – keď hodnota aktív je nízko a, 
naopak, predávať, keď je vysoko. Toto pravidlo by platilo, ak 
by na scénu nevstupovali emócie spôsobujúce iracionalitu 
správania. Začiatkom marca investori v panike vypredáva-
li takmer všetky aktíva bez ohľadu na to, či išlo o bezpeč-
ný štátny dlhopis alebo volatilnú akciu jednej spoločnosti. 
Dokonca aj zlato, ktoré má poväčšine negatívnu koreláciu 
s akciovým trhom, stratilo v priebehu druhého marcového 
týždňa okolo 200 dolárov za jednu uncu. Daný fakt sa po-

tvrdil aj v rámci Slovenska, keď sa hodnota aktív v podielo-
vých fondoch len za marec znížila o takmer 8 %, resp. 750 
miliónov eur. Štatisticky sa ukazuje ako jedno z najhorších 
riešení vypredávať aktíva v takomto čase, a tak premeniť 
momentálny pokles na papieri v reálnu stratu na účte. Trhy 
zvyknú predbiehať reálny vývoj ekonomiky a konjunktúrny 
smer dosiahnu skôr, ako začnú chodiť prvé pozitívne správy. 
Preto veľa investorov nestihne včas opäť dokúpiť svoje pre-
dané aktíva, a tak snaha vyhnúť sa poklesom spôsobí väčšiu 
stratu, ako keby zostali stále zainvestovaní. Túto situáciu zná-
zorňuje aj graf, kde sú porovnané tri stratégie z poslednej 
krízy v roku 2008, a to: zostať zainvestovaný (sivá), predať 
na dne a o rok dokúpiť (tmavá), alebo predať bez dokúpenia 
(zlatá). Ako vidno, v tomto prípade je najlepšie rozhodnutie 
zostať zainvestovaný.

Väčšina investorov nechce krátkodobo špekulovať, ale in-
vestuje v dlhšom časovom horizonte. V takomto prípade 
treba brať poklesy na trhu s následným investovaním ako 
príležitosť dosiahnuť väčšie zhodnotenie v budúcnosti. Pod-
ľa 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. Túto analýzu potvrdzuje aj fakt, 
keď americký index 500 najlepších spoločností S&P 500 má 
od roku 1957, odkedy funguje v takejto podobe a rozsahu, 
priemernú ročnú výkonnosť okolo 8 % aj po zohľadnení všet-
kých prepadov na trhu. Je dôležité mať pripravenú stratégiu 
aj pre krízové situácie, a tým mierne potlačiť panické správa-
nie. Jedným z veľmi jednoduchých prístupov, ktorý pomáha 
zmierniť straty z nečakaných prepadov na trhu, je nastavenie 
pravidelného investovania. Vďaka tomu viete spriemerovať 
stratu a oveľa rýchlejšie sa dostať do plusových čísel bez 
toho, aby ste museli vyvíjať nejakú aktivitu.

Investori 
v čase krízy

Text: Richard Zpěvák
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Ďalším dôležitým pravidlom je rozložiť investície geopolitic-
ky, sektorovo alebo medzi jednotlivé typy investícií, a tým 
diverzifikovať riziko v prípade takejto neočakávanej situácie. 
Existujú tzv. defenzívne sektory, ktoré aj v takýchto časoch 
nestrácajú na hodnote alebo dokonca rastú. Príkladom je 
zdravotnícky alebo telekomunikačný sektor. Jednoznačným 
víťazom počas pandémie sa stal sektor technológií. Zatvore-
nie ekonomík spôsobilo presun investorov do online priesto-
ru, a tak si spoločnosti z tohto segmentu v priemere pripísali 
nárast za prvý polrok o vyše 12 %. 

Ako z tabuľky vidno, všetky sektory zaznamenali od dna 
posilnenie o približne 20 % až 50 %. Takýto prudký nárast 
bol zapríčinený vďaka bezprecedentnej pomoci centrálnych 
bánk a národných ekonomík. Najrýchlejší pokles v histórii 
si zaslúžil aj najrýchlejšiu pomoc. Objem peňazí, ktorý sa 
dostal do jednotlivých ekonomík vďaka kvantitatívnemu 
uvoľňovaniu, bol za dva mesiace väčší ako za celé obdo-
bie od hypotekárnej krízy v roku 2008. Aj vďaka tomu stihli 
americké firmy počas koronakrízy upísať za jeden týždeň 
toľko dlhopisov ako v minulosti za jeden rok. Trh je aj vďaka 

týmto informáciám momentálne viac ovplyvnený vývojom 
sentimentu ako reálnymi ekonomickými fundamentmi pôso-
biacimi skôr v dlhšom horizonte. 

Úvod článku sa začína citátom od veštca z Omahy, ako sa 
zvykne označovať investor Warren Buffett a jeho myšlienkou 
by sme aj zhrnuli podstatu tohto príspevku. „K investovaniu 
pristupujte ako dobrý farmár – saďte pravidelne, nedávajte 
všetky vajcia do jedného košíka a nevytrhávajte stromy zo 
záhrady len preto, že vám hneď neprinášajú ovocie – o pár 
rokov vás pravdepodobne čaká bohatá úroda.“

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

Raiffeisen Research

https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-re-

turn-sp-500.asp

https://goldprice.org/gold-price-chart.html

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/insights/guide-to-

-the-markets

Výkonnosť podľa sektorov

1. 1. 2020 – 23. 3. 2020 
(dno)

23. 3. 2020 (dno) 
– koniec II. Q

YTD
 (1. polrok 2020)

IT -23,7 % 47,6 % 12,6 %

Spotrebiteľský – luxusné produkty -29,4 % 43, % 1,0 %

Telekomunikácie -24,1 % 31,6 % -0,2 %

Spotrebiteľský – bežné produkty -20,7 % 19,2 % -5,5 %

Svetový index MSCI -30,5 % 35,7 % -5,7 %

Výroba -33,8 % 38,7 % -8,1 %

Verejné služby -26,8 % 25,5 % -8,1 %

Priemysel -36,2 % 35,7% -13,4 %

Realitný trh -34,9 % 32,1 % -14,0 %

Financie -40,1 % 29,9 % -22,2 %

Energetika -55,1 % 47,8 % -33,6 %

Zdroj: Raiffeisen Research

Vývoj hodnoty indexu MSCI World v prípade troch rôznych scenárov

(v Eur)

Zdroj: Raiffeisen Research
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Koronavírus alebo SARS-
CoV-2, ako ho pomenoval 
Medzinárodný výbor pre 
klasifikáciu vírusov, výrazne 
znepokojil verejnosť, pretože 
prvýkrát bolo pre súčasné 
žijúce generácie nutné 
prijímať celosvetové opatrenia, 
ktoré sú typické skôr pre 
výnimočný stav, alebo priam 
až pre vojenský konflikt. 

Táto situácia podnietila aj záujem o to, ako sa s podobnými 
javmi vyrovnávali naši predchodcovia. V tomto článku sa pre-
to sústredíme na najzásadnejšie pandémie v histórii planéty.

Na úvod k názvosloviu. Pandémia (gr. πανδημία zo slov pan, 
pantos = všetko, demos = národ, ľud) je veľká epidémia, ktorá 
sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území. Ochorenie nie 
je pritom pandémiou len na základe jeho šírenia vo veľkom 
priestore, musí byť zároveň aj infekčné. Napríklad rakovina, 
obezita alebo alkoholizmus majú globálnu prítomnosť a spô-
sobujú úmrtia veľkého množstva ľudí, z hľadiska šíriteľnosti 
sa však nedajú chápať ako pandémie. 

História pandémií sa datuje do obdobia, keď sa ľudia pred 
stáročiami dali do pohybu po zemeguli a spolu s nimi sa 

začali presúvať aj nákazlivé choroby. Rozsah ich šírenia sa 
dramaticky zvýšil po tom, keď človek zintenzívnil dve aktivity 
– chov zvierat a cestovanie. Čím bežnejší a častejší bol kon-
takt ľudí s domestikovanými zvieratami a následný kontakt 
medzi ľuďmi, tým rýchlejšie sa epidémie šírili. Medzinárodný 
obchod urýchlil šírenie nových chorôb ako kiahne, chrípka, 
lepra (malomocenstvo), tuberkulóza či malária.

Približne v rokoch 165 až 180 nášho letopočtu sužoval oby-
vateľov starovekého Ríma „Antonínov mor“ pomenovaný pod-
ľa Marka Aurélia, známeho cisára a filozofa v jednej osobe. 
Pravdepodobne išlo o osýpky alebo kiahne, choroba spôso-
bila smrť miliónov ľudí. 

Zdrvujúcejší bol však „Justiniánsky mor“ z prvej polovice  
6. storočia. Prepukol na trase medzi Áziou a Európou okolo 
roku 540. Nákaza, ktorá zabila desiatky miliónov ľudí, dostala 
názov podľa Justiniána I., vtedajšieho východorímskeho cisá-
ra, ktorý so svojím generálom Belisáriom rozšíril územie svoj-
ho impéria o mnohé provincie pôvodnej Rímskej ríše. Prav-
depodobne aj v dôsledku obnovených kontaktov patogénna 
baktéria Yersinia pestis, pôvodca moru, úspešne vyčíňala  
v stredomorských prístavoch dlho po tom, ako sa hlavná vlna 
pandémie skončila.

Kedysi ľudia verili, že duchovia alebo bohovia ich rozsiahlou 
smrteľnou chorobou trestajú za ich chyby. Tento nevedecký 
prístup v minulosti často viedol k nesprávnym reakciám na 
epidémie a následnému vyhubeniu státisícových populácií.  
S vtedajšími možnosťami verejného „zdravotníctva“ napre-
dovali opatrenia proti šíreniu pandémií len veľmi pomalým 
tempom. Napríklad až v 14. storočí sa začala praktizovať ka-
ranténa v snahe chrániť pobrežné mestá pred morovými epidé-
miami. V Raguse (terajšom Dubrovníku) sa začala praktizovať 
tridsaťdňová lehota (trentine), počas ktorej úrady požadovali, 
aby lode prichádzajúce do prístavu zakotvili na jednom z ostro-
vov mimo mesta pred vyložením tovaru. Toto opatrenie zvýšili 
Benátčania na štyridsať dní „quaranta giorni“, kde sa dá ľahko 
vystopovať pôvod talianskeho slova quarantena = karanténa.

História pandémií
Text: Tomáš Jurčík

Dátum vytvorenia článku: 19. 8. 2020
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Tieto zavedené opatrenia súviseli s pandémiou moru, ktorá 
zasiahla Európu práve v polovici 14. storočia. Spôsobila záhu-
bu tretiny obyvateľstva a zmenila sociálnu štruktúru svetadie-
lu. Pravdepodobne išlo o pľúcny mor, no do dejín sa zapísal 
ako „čierna smrť“. Názov vznikol podľa jedného z príznakov – 
odumierania a sčernenia končekov prstov a ušných lalôčikov.

Do dejín pandémií sa zapísala aj cholera. Choleru spôsobuje 
baktéria Vibrio cholerae. Tento druh baktérie sa najčastejšie 
nachádza v riekach, respektíve v ich ústí a prebýva takmer vo 
všetkých sladkých vodách po celom svete. 

Od začiatku 19. storočia bolo vo svete zaznamenaných hneď 
niekoľko pandémií tejto nebezpečnej infekcie. Táto choroba 
sa rozšírila po celom svete a nevyhla sa ani územiu Uhorska. 
Pre priaznivcov konšpiračných teórií môže byť zaujímavý fakt, 
že málo informovaná verejnosť vnímala chorobu ako „panské 
travičstvo“, keďže šľachta údajne sypala jed do studní. Bežná 
populácia pritom často odmietala preventívne opatrenia, ako 
napríklad zákaz združovať sa na jarmokoch či oslavách alebo 
práve aj dezinfekciu studní. 

Časom sa poznanie príčin chorôb medzi ľuďmi zlepšilo a zdo-
konaľovali sa aj reakcie na pandémie. V roku 1854 Dr. John 
Snow vo Veľkej Británii dospel k záveru, že cholera sa šíri 
znečistenou vodou a rozhodol sa zobraziť údaje o úmrtnosti 
priamo na mape. Táto metóda odhalila zhluk prípadov okolo 
špecifického čerpadla, z ktorého ľudia čerpali vodu. Prvýkrát 
sa tak do boja proti zákernej chorobe postavili služby geogra-
fie a štatistiky. 

Krátko po 1. svetovej vojne ohrozovala ľudstvo ďalšia pliaga 
známa ako španielska chrípka. Paradoxne nesúvisela s tým, 
že by pochádzala z Iberského polostrova, ale s faktom, že 
Španielsko bolo neutrálnou krajinou, kde nebola cenzurova-
ná tlač a bolo teda možné o pandémii informovať, na rozdiel 
od bojujúcich štátov. Samotná pandémia bola ešte ničivejšia 
ako vojna. Celkovo sa v rokoch 1918 až 1920 infikovalo zhru-
ba pol miliardy ľudí a desatina z nich, teda približne 50 milió-
nov, nákaze podľahla.

Prakticky doteraz sa v Afrike vyskytuje aj vírusové ochore-
nie ebola. Prejavuje sa horúčkami a početnými krvácaniami  
v tele. Pre vysokú úmrtnosť patrí medzi najnebezpečnejšie 
nákazy a darí sa jej najmä v krajinách, kde v spoločnosti chý-
bajú základné hygienické návyky. 

HIV – vírus oslabujúci ľudský imunitný systém a spôsobujú-
ci nevyliečiteľné infekčné ochorenie AIDS, vystrašil svetovú 
populáciu začiatkom 80. rokov minulého storočia. Infekčné 
ochorenie sa prenáša telesnými tekutinami, najmä krvou. Za-
čiatkom milénia sa počet infikovaných ľudí zvýšil na takmer 
65 miliónov a do dnešných dní zomrelo na AIDS minimálne 
25 miliónov ľudí, podľa niektorých odhadov až vyše 40 mi-
liónov ľudí. 

Hoci by sa na prvé počutie mohlo zdať, že vtáčia chrípka 
je len infekčné ochorenie operencov, týmto chrípkovým ví-
rusom sa môže nakaziť aj človek. Prvýkrát ho identifikovali 
v Taliansku pred viac ako sto rokmi a dnes sa vyskytuje ce-
losvetovo.

Najviac skloňovaným pojmom súčasnosti sa stal koronaví-
rus. Obalené vírusy z čeľade Coronaviridae sa vyskytujú u 
človeka, prasiat a vtákov. Vyvolávajú najmä choroby dýcha-
cích ciest a spôsobujú ochorenia s rôznou závažnosťou, od 
bežného prechladnutia až po závažné ochorenia MERS či 
SARS.

Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie 
COVID-19, po prvý raz zaznamenali koncom roka 2019 v čín-
skom veľkomeste Wu-chan. Z tohto epicentra nákazy sa koro-
navírus rozšíril do celého sveta a do polovice augusta 2020 sa 
ním nakazilo vyše 21 miliónov ľudí po celom svete.

Opäť nás to privádza k úvodnej premise o tom, že výskyt pan-
démií je naviazaný na dve aktivity človeka, ktorými sú chov 
zvierat a cestovanie. Zmena v týchto činnostiach priamo 
ovplyvňuje aj to, akým spôsobom nás pandémie ohrozujú.

V 21. storočí už vo väčšine sveta dávno vieme, ako správne 
dodržiavať hygienické pravidlá a máme aj vyspelé zdravotníc-
ke zariadenia či dostupnú starostlivosť. Ľudia naprieč konti-
nentmi sú však prepojenejší než kedykoľvek predtým. Vďaka 
urbanizácii sa v rozvojovom svete čoraz viac ľudí presúva  
z vidieka do husto obývaných mestských štvrtí. Osobná letec-
ká doprava sa za posledné desaťročie takmer zdvojnásobila  
a naše globálne prepojenie je dnes aj jednou z hnacích síl 
pandémií infekčných chorôb. Zároveň sa zintenzívnil chov 
zvierat. Na hydinových farmách, na ktorých sa nachádzajú 
desiatky alebo aj stovky tisíc kureniec, je v koncentrovanom 
priestore, tme a vo vlhku živná pôda na mutáciu vírusov. 

Na druhej strane, v čase, keď vlády krajín postihnutých náka-
zou COVID-19 vyzývajú ľudí, aby zostali doma a necestovali a 
zmiernili tak šírenie infekcie, sú moderné komunikačné tech-
nológie, internet a sociálne siete našimi pomocníkmi. Vďaka 
nim si udržiavame kontakt s okolitým svetom, našimi priateľmi 
a príbuznými. A, samozrejme, v mnohých povolaniach sme 
schopní podať plnohodnotný pracovný výkon práve vďaka 
tomu, aký je svet prepojený. 

Keď porovnávame minulosť so súčasnosťou, nachádzame 
tiež zaujímavý vzťah medzi počtom nakazených a úmrtnosťou. 
Zatiaľ čo na koronavírus zahynulo do polovice augusta 2020 
približne trištvrte milióna ľudí, ide len o 0,01 % svetovej populá-
cie. Ani náhodou sa nedá porovnávať s dôsledkami, ktoré pri-
niesli čierna smrť (25 miliónov mŕtvych len v Európe, približne 
1/3 obyvateľstva), prípadne s Justiniánskym morom (50 milió-
nov mŕtvych, ktorý zabil viac ako 40 % ľudí v Konštantínopole, 
dnešnom Istanbule). Aj keď má vírus negatívny dosah na sve-
tové hospodárstvo a znemožňuje nám žiť normálny život, nie 
je možné prehliadnuť fatálny vplyv na európske hospodárstvo 
v 14. storočí, ktorý viedol k obrovským zmenám cien práce, 
ktorú doslova z roka na rok nemal kto vykonávať.

Napriek nepríjemnej hrozbe pandémií vidíme v dejinách ľud-
stva ešte jeden, a to pozitívny trend – postupné znižovanie 
úmrtnosti. Vďačíme za to nielen zlepšujúcej sa zdravotnej 
starostlivosti, ale aj pochopeniu faktorov, ktoré prispievajú  
k šíreniu infekčných chorôb. Takisto aj tomu, že o týchto fakto-
roch dokážeme informovať svetovú verejnosť, ktorá je násled-
ne ochotnejšia podriadiť sa opatreniam na zabránenie šírenia 
pandémií.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.worldometers.info/world-population/

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?

https://www.hlavnydennik.sk/2020/03/23/historia-pandemii/

https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nes-

tovice-se-vracely-po-staletich-40319922

https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

https://www.tyzden.sk/svet/63242/od-moru-v-starovekom-rime-az-po-koronavi-

rus-z-wu-chanu-strucne-dejiny-pandemii--infografiky/

https://www.hradlubovna.sk/sk/cholerova-epidemia-vo-svete-a-v-starej-lubovni/



Posledný polrok bol  
z hľadiska vývoja ekonomiky, 
ale aj celkového života 
pre nás Slovákov aj celú 
Európsku úniu nesmierne 
ťažký. Situácia okolo 
ochorenia COVID-19 spustila 
doposiaľ najrozsiahlejšie 
ekonomické opatrenia 
a spôsobila najväčšie 
ekonomické dosahy od 
hypotekárnej a dlhovej krízy  
v roku 2008. 

SURE  (Support to mitigate 
Unemployment Risks in en 
Emergency)
Firmy naprieč celou EÚ boli prinútené stupňujúcou sa krí-
zou okolo šírenia ochorenia COVID-19 prehodnotiť svoju čin-

nosť, čo malo za následok obmedzenie alebo úplné zastave-
nie výroby. To sa, samozrejme, prenieslo na zamestnancov, 
ktorých firmy boli nútené ich pre znižovanie nákladov pre-
pustiť. Európska komisia preto v apríli prišla s návrhom do-
časného finančného nástroja pod skratkou SURE.

EÚ v rámci tohto programu poskytne členským krajinám 
dokopy 100 miliárd eur vo forme výhodných pôžičiek. Tie-
to prostriedky majú slúžiť na pokrytie nákladov spojených 
s vytváraním alebo rozšírením režimov skrátenej pracovnej 
doby, ktorý poznáme aj z médií pod označením kurzarbeit. 

Kroky Európskej centrálnej 
banky
Koncom apríla sa Rada guvernérov ECB uzniesla na kro-
koch spojených s menovou politikou. Najhlavnejšie z nich 
sú nasledujúce.  

TLTRO III (Target Long-Term Refinancing Operations) 
Ďalšie uvoľnenie dlhodobých refinančných operácií malo za 
následok, že Rada guvernérov sa uzniesla na znížení úro-
kovej sadzby pre tieto operácie o 50 bázických bodov pod 
úrovňou priemernej úrokovej sadzby hlavných refinančných 
operácií Eurosystému za ten istý čas v období od júna 2020 
do júna 2021.

PELTRO (Pandemic Emergency Longer-term Refinan-
cing Operations)
Spomínané opatrenie má slúžiť na zabezpečenie likvidity 
vo finančnom systéme eurozóny a fungovania peňažných 
trhov. Skladá sa zo siedmich dodatočných refinančných 
operácií, ktoré sa začali v máji a budú splatné postupne od 
júla do septembra 2021. 

Text: Andrej Vajda
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„Prebiehať budú formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou 
a neobmedzeným objemom pridelených finančných pros-
triedkov, s úrokovou sadzbou na úrovni 25 bázických bodov 
pod priemernou sadzbou hlavných refinančných operácií 
počas doby splatnosti jednotlivých operácií PELTRO.“

PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)
Od konca marca prebieha nákup aktív v rámci tohto progra-
mu. 750 miliárd eur bolo vyčlenených na nastavenie me-
novej politiky, potlačenie možných vážnych rizík spojených  
s ohrozením transmisného mechanizmu menovej politiky  
a výhľad vývoja v eurozóne v dôsledku narastajúcej pandé-
mie okolo ochorenia COVID-19. Nákup aktív bude prebiehať 
naďalej flexibilne podľa situácie z hľadiska času, jurisdikcií 
a, samozrejme, podľa jednotlivých tried aktív. 

ECB však uvoľnila svoju menovú politiku o čosi viac, než sa 
predpokladalo, a tak v júni zvýšila objem v danom programe 
na 1,35 bilióna eur. 

APP (Asset Purchase Programme)
V súslednosti bude s programom PEPP pokračovať aj 
program nákupu aktív APP v objeme 20 miliárd eur me-
sačne, spolu s nákupom aktív v rámci dočasného dodatoč-
ného rámca vo výške 120 miliárd eur do konca tohto roku. 
Program APP by mal pokračovať dovtedy, dokým sa ECB 
nerozhodne zvýšiť jej základnú úrokovú sadzbu. 

Keď sa pozrieme, aké dosahy to malo na dané ekonomi-
ky a aké sú prognózy vývoja do budúcnosti, nevyzerá to na 
dlhotrvajúcu recesiu, avšak analytici sú zdržanlivejší už aj  
v prognózach na budúci rok. 

V správe Európskej komisie pod názvom Letná hospodár-
ska prognóza 2020 sa predpokladá, že „hospodárstvo eu-
rozóny v roku 2020 klesne o 8,7 % a v roku 2021 vzrastie  
o 6,1 %. Očakáva sa, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 
2020 pokles o 8,3 % a v roku 2021 rast vo výške 5,8 %. Preto 

sa predpokladá, že recesia dosiahne v roku 2020 výrazne 
vyššiu úroveň než 7,7 % prognózovaných v jarnej prognóze 
pre eurozónu a 7,4 % pre EÚ ako celok. Rast v roku 2021 
bude tiež o niečo tlmenejší, než sa predpokladalo na jar“.

Čo sa týka inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien 
HICP, v súčasnosti sa odhaduje miera inflácie v eurozóne 
na úrovni 0,3 % v roku 2020 a na rok 2021 sa odhaduje na 
1,1 %. Pre EÚ je to 0,6 % na rok 2020 a 1,3 % na rok 2021. 

Nech už bude táto kríza trvať do konca tohto roka alebo 
dlhšie, z histórie vieme, že v konečnom dôsledku to eko-
nomikám môže len pomôcť. Isté oživenie už predpokladajú 
aj akciové trhy, dôležité však bude, aký vývoj naberie vírus 
COVID-19. 

Preto vám, vážení klienti, a rovnako aj vašim rodinám, želá-
me najmä pevné zdravie! 

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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2020. Pekné číslo, ktoré nám 
charakterizuje tento rok. 

Očakávania boli rôzne, ako by povedali analytici: „Ekonomi-
ka bude rásť pomalým tempom, ako sme tomu boli sved-
kami v predošlom roku, ak sa neudeje niečo nečakané“.  
A práve to niečo nečakané sa udialo, ako z knihy Čierna 
labuť od Nassima N. Taleba. Korona vírus (COVID-19) za-
miešal kartami v celom svete. Vďaka globalizácií a medzi-
národnej leteckej doprave sa rozšíril do každého kúta sveta,  
a rýchle šírenie tohto vírusu má dosahy na nás všetkých. 

Koronavírus neoplyvnil iba ekonomický život, ako to bolo pri 
posledných ekonomických krízach. V tomto období nie sú 
účinné iba ekonomické „lieky“ ako navyšovanie dlhových 
stropov, znižovanie úrokových sadzieb a helikoptérové pe-
niaze pre každého. Liekom je mix opatrení, od prvotných 
lockdownov a zavedenia nosenia rúšok a dezinfekcie cez 
pretrvávajúce obmedzenia v cestovaní a sociálnom kontak-
te po neúnavný vývoj vakcíny, ktorá nás všetkých zachráni. 
Z ekonomického pohľadu je likvidita alfou a omegou celé-
ho diania vo svete a na finančnom trhu. Ak sa pozrieme na 
to, čo sa udialo v marci 2020, je evidentné, že takýto názor 
mali aj predstavitelia americkej centrálnej banky (FED), ako 
aj Európskej centrálnej banky (ECB) a mnohých ďalších 
centrálnych bánk po celom svete.

Na grafe ďalej môžeme vidieť rast objemu súvahy americ-
kej centrálnej banky (v miliónoch dolárov). Boli sme sved-
kami začatia otvoreného programu skupovania aktív na 
finančnom trhu, oproti prvotnému plánu na 900 miliárd 
amerických dolárov. V rekordne krátkom období (na rozdiel 
od roku 2008) sa podarilo „naliať“ do ekonomiky 2 bilió-
ny amerických dolárov. Táto pomoc prišla hlavne vo forme 
skupovania amerických dlhopisov, ako aj amerických hypo-
tekárnych záložných listov (podobný scenár, aký sme zažili 
počas finančnej krízy).  Bilancia FED-u sa týmto krokom na-
fúkla na niečo viac ako 7 biliónov dolárov. FED sa odhodlal 
aj na zníženie sadzieb na historicky najnižšiu úroveň 0 až 
0,25 percenta.

Ekonomické dosahy v Spojených štátoch amerických boli 
masívne. Nezamestnanosť raketovo narástla z úrovne 3,5 
percenta v marci 2020 na aprílový rekord 14,7 percenta. Ak 
si tieto percentá zmeníme na počet nezamestnaných, dosta-
neme číslo 30,2 milióna Američanov. Na grafe nižšie môže-
me vidieť vývoj nezamestnanosti za posledných 12 rokov.

Text: Ján Vangor
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Bilancia aktív amerického FED-u

(v USD)

Zdroj: Board of Governors of the Federal Reserve System

Miera nezamestnanosti v USA za obdobie od roku  
1. 1. 2007 do 30. 9. 2020  

(v %)

Zdroj: U.S. Bureau of Labor Statistics
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So zamestnanosťou úzko súvisí aj produkcia hospodárstva, 
ktorá bola od marca pod tlakom. V dôsledku zatvárania vý-
robných podnikov, ako aj centier služieb, ktoré tvoria značnú 
časť z hrubého domáceho produktu celej ekonomiky, sa čísla 
o poklese HDP dostali na rekordné úrovne. Ak si porovnáme 
vývoj HDP v medzikvartálnom porovnaní, zistíme pokles v pr-
vom kvartáli 2020 oproti štvrtému kvartálu roku 2019 o 3,4 
percenta. V priebehu druhého kvartálu roku 2020 sa dosahy 
koronakrízy na americkú ekonomiku podpísali poklesom opro-
ti prvému kvartálu na úrovni 32,8 percenta. Ak sa pozrieme do 
histórie, takáto situácia sa odohrala iba počas veľkej depre-
sie v roku 1929, počas ktorej HDP klesol o zhruba 30 percent  
a nezamestnanosť sa vyšplhala nad 20 percent.

S poklesom hrubého domáceho produktu, rastúcou neza-
mestnanosťou a výpadkami príjmov firiem a logicky aj zamest-
nancov úzko súvisí aj tzv. výška spotreby v ekonomike (cha-
rakteristický prvok, na ktorom je vo veľkej miere postavená 
americká ekonomika), ako aj výška úspor jednotlivcov. Práve 
v tomto období je badať nárast výšky úspor a pokles spotreby 
jednotlivcov. Spotrebitelia sa v tomto období zamerali hlavne 
na kúpu tovarov dennej spotreby, nákupy online, prechod 
od nákupu značkového tovaru k menej prémiovým tovarom,  
a tráveniu voľných dní doma, resp. v lokalite trvalého bydliska.

Aid package alebo po slovensky záchranný balíček, ktorý 
vláda v Amerike vypracovala za rekordne krátky čas, zahŕňal 
rôznu pomoc firmám a jednotlivcom vo výške 2 bilióny do-
lárov. Nezamestnaným bola pridelená týždenná dávka 600 
dolárov. Individuálnym daňovníkom s príjmom do 75-tisíc do-
lárov bola pridelená pomoc vo forme šeku na vyplatenie vo 
výške 600 až 1 200 dolárov. Rodinám, ktoré zarábajú menej 
ako 150-tisíc dolárov, bol vyplatený šek vo výške od 1 200 do 
2 400 dolárov a bonus na každé dieťa vo výške 500 dolárov. 
Záchranný balíček obsahuje aj také opatrenie, ako zníženie 
„pokuty“ za výber finančných prostriedkov z dôchodkového 
sporenia, čo umožnilo Američanom, ktorí boli v núdzových 
situáciách, siahnuť na dôchodkové rezervy uložené v dôchod-
kových správcovských fondoch. Pomoc zahŕňala aj odloženie 
splátok študentských pôžičiek do konca septembra 2020. 
Balík obsahoval aj 32 miliárd pre sektor leteckej dopravy 
(25 miliárd pre leteckú prepravu osôb, 4 miliardy pre leteckú 
prepravu nákladu a 3 miliardy pre dodávateľov pre letecké 
spoločnosti). Ťažko skúšaný je aj nemocničný sektor, a preto 
dostal pomoc vo výške 117 miliárd dolárov. Rastom nezamest-
nanosti pribudol počet obyvateľov v núdzi, preto sa pridelilo 
450 miliónov dolárov pre potravinovú banku zabezpečujúcu 
základné potraviny.

Firmy, ktoré udržali pracovné miesta, dostali od bánk úvery 
na mzdy a operatívne náklady v celkovej výške 500 miliárd 
dolárov. Cieľom bolo a stále je, aby firmy neprepúšťali, ale 

udržiavali svojich zamestnancov, a vláda sa postará o to, aby 
firmy mali na výplaty. Firmy s počtom zamestnancov od 500 
do 10-tisíc si mohli požičať od bánk úvery s maximálnou výš-
kou 10 miliónov dolárov, maximálnym úrokom 2 percentá,  
a odkladom splátok o 6 mesiacov. Firmy, ktoré takto požia-
dali o pomoc, nesmú odkupovať svoje akcie, ako aj vyplácať 
dividendy počas doby čerpania úverovej pomoci, ako aj rok 
po splatení takýchto úverov. Po neetickom vyplácaní bonusov 
pre top manažment firiem počas finančnej krízy v roku 2008 
bola v tejto situácií takáto výplata obmedzená, a to na polovi-
cu ich príjmov a bonusov za predošlý rok. 

Na grafe nižšie môžeme vidieť rastúci objem poskytnutých 
zdrojov pre súkromný sektor, ktorý sa číselne šplhá k 4,7 bi-
lióna amerických dolárov.

Blížiace sa americké prezidentské voľby mierne spomaľujú 
ďalší pripravovaný balík pomoc pre ekonomiku v Spojených 
štátoch. Rovnako ako demokrati, tak aj republikáni navrhujú 
rôzne ďalšie opatrenia na zmiernenie ekonomického poklesu 
v krajine. V poslednom období sa hovorí o balíku zo strany 
demokratov vo výške 2,4 bilióna dolárov. Balík by mal obsaho-
vať priamu pomoc vo forme platieb pre domácnosti, v marci 
a apríli používaný PPP program pre podnikateľské subjekty, 
ako aj pomoc pre letecký sektor a pod. Republikáni na čele  
s prezidentom Trumpom predstavili balík pomoci vo výške  
1,8 bilióna dolárov, ktorý zahŕňa hlavne opätovné kolo pria-
meho financovania jednotlivcov cez 1 200-dolárové šeky, týž-
denné dávky pre nezamestnaných vo výške 400 dolárov, balík 
pomoci vo výške 250 miliárd dolárov pre štáty a mestá a pod. 
Je zrejmé, že s blížiacimi sa voľbami bude neľahké dohodnúť 
sa medzi oboma stranami politického spektra. Evidentné je 
však to, že obom táborom nie je ľahostajný aktuálny ekono-
mický stav krajiny.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Porovnanie súkromných výdavkov a úspor 
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1. Ako a kedy sa objavil nový koronavírus SARS-CoV-2 
Výskyt nového koronavírusu SARS-CoV-2 bol oficiálne hlá-
sený po prvý raz z čínskeho mesta Wu-chan 31. decembra 
minulého roka. Medzi obyvateľstvom 11-miliónového mesta 
vo východnej časti Číny sa nenápadne rozšírilo toto vtedy 
ešte neznáme ochorenie dýchacích ciest a začalo postiho-
vať občanov. Podľa najbežnejšie známych informácií vznik-
lo ochorenie na miestnom trhovisku s morskými plodmi  
a najrôznejšími zvieratami.

Koronavírusy sú známe i tým, že môžu „preskočiť“ zo zvie-
rat na ľudí a pôvodne to vyzeralo tak, že nakazení sú len 
miestni zamestnanci či návštevníci trhoviska. Tí mohli totiž 
pravdepodobne prísť do kontaktu so zdrojom nákazy.

V januári 2020 si svet ešte myslel, že toto ochorenie bude 
postihovať iba Čínu, resp. Áziu, ako sme mohli vidieť v mi-
nulosti pri podobných epidémiách. Žiaľ, toto ochorenie sa 
veľmi rýchlo rozšírilo do celého sveta a zopakovala sa situ-
ácia spred storočia, keď v rokoch 1918 až 1920 zúrila vo 
svete pandémia známa ako „španielska chrípka“. 

Potvrdených prípadov nákazy novým konoravírusom 
je ku koncu augusta 2020 viac ako 25 miliónov a počty  
rýchlo rastú. Najväčší podiel na tomto počte majú práve 
rozvíjajúce sa krajiny. Treba si uvedomiť, že rozvíjajúce 
sa krajiny sú viac zraniteľné ako krajiny rozvinutého sveta  
v dôsledku nedostatočnej zdravotnej pripravenosti na pan-
démiu tohto rozsahu. V článku sa zameriame práve na tieto 
krajiny. 

2. Ako vírus postupoval 
Ako sme už spomínali, nový koronavírus sa prvýkrát ob-
javil vo východnej Číne v meste Wu-chan. Predstavitelia 
miestnej vlády po kritike centrálnej vlády zareagovali veľmi 

razantne a nariadili tvrdú karanténu pre obyvateľstvo v celej 
oblasti, nanešťastie sa však vírus stihol rozšíriť aj do ďalších 
oblastí krajiny a okolitých štátov. 

Jedným z postihnutých štátov bola India. Prvý zaznamena-
ný prípad ochorenia COVID-19 v Indii bol prípad z 30. ja- 
nuára 2020, ktorý bol importovaný práve z Číny. India je  
v súčasnosti najviac postihnutou krajinou v Ázii a celkovo 
treťou v počte potvrdených prípadov na svete po USA a Bra-
zílii. Počet 100 000 prípadov bol potvrdený 19. mája 2020, 
200 000 prípadov 3. júna 2020 a 1 milión potvrdených prí-
padov bol už 17. júla 2020. Ku koncu augusta 2020 je pozi-
tívne potvrdených prípadov viac ako 3,7 milióna. 

Ďalšou zo zasiahnutých krajín bolo Rusko. Prenos vírusu  
z Číny do Ruska bol potvrdený 31. januára 2020, keď dvaja 
čínski občania boli pozitívne testovaní v mestách Ťumeň 
(Sibír) a Čite (ruský Ďaleký východ ). Rusko ako transkon-
tinentálna krajina má najväčší počet potvrdených prípadov  
v Európe, druhý najvyšší počet v Ázii po Indii a štvrtý najvyš-
ší počet na svete po USA, Brazílii a Indii. Ku koncu augusta 
2020 vyzerali počty takto: 1 000 048 potvrdených prípadov, 
806 982 vyliečených, 17 299 úmrtí a celkovo bolo sprave-
ných 36,4 milióna testov.

V dôsledku rozvinutej leteckej dopravy nemal vírus problém 
prekonať oceány a rozšíril sa aj do Južnej Ameriky, kde naj-
silnejšie zasiahol Brazíliu. Prvý prípad nového koronavíru-
su v Brazílii bol potvrdený 25. februára 2020 u 61-ročného 
muža, ktorý sa vrátil z oblasti Lombardska v Taliansku. Dňa 
19. júna 2020 krajina reportovala prvý milión prípadov, pri-
čom v tom čase bolo zaznamenaných 49 000 úmrtí, 17. júla 
2020 krajina zaznamenala dva milióny prípadov, 8. augusta 
boli v krajine zaznamenané už 3 milióny prípadov a počet 
úmrtí prekonal 100-tisíc osôb. Začiatkom augusta sa Brazí-

Emerging 
Markets, 
Emerging Markets 
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Text: Michal Kelle
Dátum vytvorenia článku: 31. 8. 2020
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lia stala druhou najviac postihnutou krajinou koronavírusom 
na svete hneď za USA. 

3. Aký ekonomický vplyv mali prijaté opatrenia na jed-
notlivé krajiny 
Samotný vírus SARS-CoV-2 a jeho rozšírenie je humani-
tárnou krízou a zároveň výzvou pre akýkoľvek zdravotný 
systém. Významne ovplyvnil bežný život takmer na celom 
svete, čo má významný vplyv na ekonomiky jednotlivých kra-
jín. Spôsobil najhorší prepad ekonomickej aktivity od čias 
Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Štáty 
museli prijať tvrdé opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 
Postupne boli karanténne opatrenia pre obyvateľstvo, zatvo-
rili sa štátne hranice, školy, obmedzili sa kultúrne podujatia, 
zaviedli sa limity na zdržiavanie sa vo vnútorných priesto-
roch, povinné nosenie rúšok a veľa ďalších opatrení. 

Krajina, ktorá ako prvá bojovala s infekciou koronavírusu, 
bola Čína. Uplatnila veľmi prísne karanténne opatrenia  
a ekonomický život sa v niektorých regiónoch zastavil, upa-
dol do hlbokého spánku. Ekonomika sa medziročne pre-
padla o 6,8 % a Čína tak zažila hospodársky pokles prvýkrát 
od roku 1976. Čínska ekonomika po poklese v prvom kvar-
táli 2020 zaznamenala pozitívne čísla, a to nárast HDP o 3,2 
% v druhom kvartáli. 

Medzinárodný menový fond prognózuje, že čínska ekonomi-
ka, ktorá je druhou najväčšou na svete, tento rok narastie len 
o 1 %. To by bol najslabší rast za posledných 40 rokov. Čína 
je továrňou sveta. Po narušení svetových dodávateľských 
štruktúr môžeme do budúcnosti očakávať , že to bude viesť 
k diverzifikácii globálnych výrobných kapacít a presunu čas-
ti produkcie z Číny. 

Indická ekonomika sa v druhom kvartáli zmenšila o 23,9 %,  
čo bol najhorší výkon za posledných 24 rokov. Pokles  
v druhom štvrťroku bol dosiahnutý po slabom raste v pred-
chádzajúcom kvartáli, ktorý bol na úrovni 3,1 %. V dôsledku 
reštriktívnych opatrení, ktoré musela vláda prijať na spo-
malenie šírenia vírusu, prišlo v krajine o prácu minimálne  
19 miliónov ľudí. Medzinárodný menový fond v júni uviedol, 
že v roku 2020 očakáva zmenšenie indického hospodárstva 
o 4,5 %. Tak, ako aj ostatné krajiny sveta aj India ohlásila veľ-
ký ekonomicky balík na pomoc krajine v objeme 280 miliárd 
USD. Celkový fiškálny a monetárny balík predstavuje 10 % 
HDP krajiny.

Rusko reportovalo pokles ekonomiky o 9,6 % za druhy kvar-
tál, najväčší pokles za posledných 20 rokov. Čistý disponibil-
ný prijem poklesol v porovnaní s minulým rokom o 8 %. Zá-
roveň poklesla priemyselná produkcia o 9,4 % v porovnaní  
s minulým rokom. Celkový pokles ruskej ekonomiky sa tento 
rok odhaduje na 4,7 %. Na druhej stane sa však očakáva, 
že ruská ekonomika sa v roku 2021 vráti k rastu o 3,2 %. 
Rusko 2. júna oznámilo spustenie záchranného programu 
pre ekonomiku vo výške 73 miliárd eur, ktorý má pomôcť 
zastaviť ekonomický pokles spôsobený zavedením reštrik-
tívnych opatrení. Program je rozvrhnutý do konca roka 2021 
s cieľom na návrat miery nezamestnanosti pod 5 % a rast 
ekonomiky na úrovni 2,5 % ročne. Program je rozdelený na 
3 časti. Prvá je „stabilizácia“ do konca roka 2020. Druhou 
je „zotavenie“ do polovice roka 2021 a poslednou časťou, 
ktorá sa plánuje na štvrtý kvartál 2021, je „rast“. 

Ekonomika Brazílie poklesla v druhom kvartáli v dôsledku 
zavedenia reštriktívnych opatrení v celej Latinskej Amerike 
a vrátila sa späť do veľkosti, akú mala v roku 2009. Brazília 
si zapísala 9,7 % pokles HDP v druhom kvartáli oproti prvé-

mu kvartálu a 11, 4 % pokles oproti minulému roku. Pokles 
v jednotlivých sektoroch bol enormný. Priemyselná aktivita 
poklesla o 12,3 %, služby stratili 9,7 %, investície poklesli  
o 15,4 %, spotreba o 12,5 % , iba poľnohospodárstvo si za-
chovalo veľmi malý rast v podobe 0,4 %. Vlada predpovedá 
pokles ekonomiky o 4,7 % tento rok, čo by bol najväčší pre-
pad v histórii. Centrálna banka predpovedá ešte horšie číslo 
v podobe 5,3 % poklesu. Brazília už 16. marca 2020 oznámi-
la prvú sériu ekonomických opatrení a poskytnutie stimulač-
ného balíka pre ekonomiku v hodnote 29 miliárd USD. Ďalší 
balík peňazí bol poskytnutý 23. marca pre jednotlivé štáty  
a územné celky v hodnote 17 miliárd USD. 

4. Čo bude nasledovať? 
Celý svet pracuje na vyvinutí vakcíny proti ochoreniu CO-
VID-19. Existuje viacero kandidátov, ktorí by chceli uspieť 
ako prví. Medzi nimi sú aj Čína a Rusko. 

Rusko ako prvé oznámilo, že bola vyrobená prvá várka 
Ruskom vyvinutej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2. 
Očkovaciu látku s označením Sputnik V vyvinulo ruské Ga-
malejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mik-
robiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve. 
Svetová zdravotnícka organizácia a vedecká komunita však 
vyjadrili obavy v súvislosti s klinickým testovaním tejto vak-
cíny. Čína je tiež veľkým kandidátom a s výskumom ide do 
tretej fázy, avšak taktiež existujú obavy súvisiace s kvalitou  
a bezpečnosťou tejto vakcíny.

Treba si uvedomiť , že aj keď sa v treťom štvrťroku 2020 
očakáva výrazný nárast ekonomickej aktivity, nemusí to 
znamenať dosahovanie dlhodobej stratégie, a to napriek 
obrovským injekciám hotovosti od centrálnych bánk a veľ-
kému nárastu vládnych výdavkov. Rýchly nárast závažných 
prípadov by mohol prinútiť vlády, aby znovu zaviedli prísne 
obmedzujúce opatrenia. To by už druhýkrát narušilo dôveru 
spotrebiteľov, znížilo výdavky a investície a oživenie by sa 
spomalilo.

Podpora ekonomiky zo strany verejných inštitúcií je v týchto 
časoch a za týchto okolností určite namieste. Má však aj svo-
ju druhú stranu a tou je rast zadlženosti. Medzinárodný me-
nový fond odhaduje, že štátne dlhy môžu narásť v priemere 
o 20 %. Kým v súčasnosti je hlavnou ekonomickou výzvou 
stabilizácia ekonomiky, ďalšou výzvou bude nepochybne 
práve nárast zadlženosti verejných financií a riziká, ktoré sú 
s ním spojené. Teda aj v prípade, že získame vakcínu po-
trebnú na boj s ochorením COVID-19 a dokonca sa ho po-
darí v tom najlepšom prípade úplne vytesniť, naďalej tu však  
s nami zostane v podobe vážnych ekonomických dosahov.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Za skratkou ESG sa skrývajú princípy a normy, ktoré smerujú k spoločensky zodpovednému riadeniu 
spoločností. Tieto spoločnosti oproti bežným firmám produkujú približne o o 90 % menej odpadu,  
o 40 % menej emisií a majú o takmer 80 % menšiu spotrebu vody. Kladú dôraz na dodržiavanie ľudských 
práv, korektné vzťahy so zamestnancami a minimalizujú dopad na životné prostredie a planétu.  
Vďaka tomu fungujú efektívnejšie, a tak dokážu dosiahnuť vyšší zisk.

Social

Governance

Ďalej sa hodnotí sociálny aspekt označovaný písmenom S, kam patria 

napríklad pracovné podmienky, ľudské práva či bezpečnosť výrobkov. 

Sleduje sa, či v spoločnosti nedochádza k diskriminácii, vykorisťovaniu 

pracovnej sily alebo podvádzaniu zákazníkov.

Pod písmeno G spadajú nezávislosť od kontrolných orgánov, spravodlivý 

odmeňovací systém a podobne. Hodnotí sa, či sa spoločnosť nespráva 

korupčne, či podniká poctivo aj férovo a či dodržiava etické zásady.

V ostatných rokoch rastie spolu so 
zodpovednými spoločnosťami aj počet 
investorov, ktorí sa zaujímajú nielen o výnosy 
či rizikovosť investície, ale aj o to, na aký 
účel sú ich peniaze použité a či investičné 
príležitosti zodpovedajú hodnotám, ktoré sú 
blízke ich osobným nastaveniam. 

Tatra banka tento rok priniesla pre klientov 
Privátneho bankovníctva možnosť investovať 
do fondov, ktoré sú zložené z investícií 
spoločensky zodpovedných spoločností.  
Ide o fondy Raiffeisen Capital Management, 
ktoré investujú len v krajinách 
a spoločnostiach, ktoré spĺňajú prísne 
finančné kritériá a kritériá udržateľnosti. 
Vylúčené sú krajiny s trestom smrti, detskou 
prácou a podobne.

„Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky 
si môžu vybrať z viacerých možnosti, ktoré 
sme pripravili v spolupráci s Raiffeisen 
Capital Management v závislosti od ich 
individuálnych plánov a ochoty riskovať,“ 
hovorí Marek Neckár.

Vďaka fondom Raiffeisen Capital 
Management majú privátni klienti Tatra 
banky možnosť podporiť perspektívne firmy, 
ktoré vysokou mierou prispievajú k lepšej 
kvalite života a spoločenskému rozvoju.

Environmental
Prvým kritériom, ktorým sa riadia spoločensky zodpovedné spoločnosti, 

je životné prostredie. Do tejto kategórie spadajú napríklad množstvá emisií 

CO
2
, recyklácia, spotreba vody a energie. Zodpovedné firmy produkujú 

menej odpadu, využívajú alternatívne zdroje energií, chránia lesy či 

udržateľne narábajú so surovinami.
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Ak by ste hľadali niekoho, 
kto v COVID-19 videl 
príležitosť, tak by vám ako 
prví napadli distribútori rúšok 
a dezinfekčných gélov. 

Pozitívne očakávania však so situáciou spôsobenou vírusom 
spájali a stále spájajú aj potenciálni kupci nehnuteľností, naj-
mä tí s reálnou potrebou bývania. Zverejnené výsledky vývoja 
cien na Slovensku za 2Q 2020 ich však mohli mierne sklamať. 

Už situácia v rokoch 2008 – 2009 ukázala aktérom na trhu  
s nehnuteľnosťami, že zmena cenového vývoja na seba ne-
chá čakať. Medzinárodné štúdie hovoria v priemere o pol 
roku, kým ceny nehnuteľností začnú reagovať na zmenu si-
tuácie v ekonomike a s tým spojenou zmenou sentimentu, 
resp. očakávaní.

Výsledky priemerného rastu cien nehnuteľností na Sloven-
sku museli sklamať každého, kto dúfal, že cenové preteky sa 
zastavia, alebo aspoň spomalia. V štatistike zverejnenej NBS 
sme však na prvý pohľad nič podobné neuvideli. Priemerná 
cena za štvorcový meter nehnuteľnosti vzrástla o 11,2 % me-

dziročne. Dvojciferný rast cien na realitnom trhu sme videli 
naposledy pred rokom 2009. Dynamiku vývoja však vie lep-
šie zachytiť medzikvartálny vývoj. No spomalenie z 4,6 % na 
3,6 % rovnako nepôsobí ako dramatická zmena ovplyvnená 
opatreniami proti šíreniu COVID-19. Až vývoj cien podľa typu 
nehnuteľnosti ukáže, že realitný trh nebol 100 % imúnny na 
epidemiologickú situáciu. 

Realitný trh bol za posledné roky výrazne rozdelený na dva 
svety. V segmente rodinných domov bol rast cien mierny a vý-
razne prispel k tlmeniu nafukovania bubliny na trhu s nehnu-
teľnosťami. Signifikantnejšie a trvalejšie zrýchlenie sme za-
znamenali až v minulom roku, keď cena za štvorcový meter  
v dome vzrástla  priemerne o 5 % medziročne. 

Naopak, segment bytov bol pod tlakom vyššieho záujmu, ako 
vedel trh uspokojiť, už od roku 2015. Cena za priemerný štvor-
cový meter bytu na Slovensku sa od roku 2014 zvýšila takmer 
o 60 % a situácia v tomto segmente je preto neporovnateľná 
so situáciou na trhu s domami. To je pravdepodobne zároveň 
aj dôvod, prečo medzikvartálny rast cien bytov zareagoval po-
čas 2. štvrťroka spomalením z 4,5 % na 0,9 %. Za posledných 
5 rokov to je druhý najpomalší rast cien bytov. 

Príčin rýchleho rastu cien bytov je viacero a pomôžu nám lep-
šie porozumieť možnostiam ďalšieho vývoja.

Začnime od ponuky. Na slovenskom, špeciálne bratislav-
skom realitnom trhu sa predá takmer všetko, čo sa objaví 

Všimol si realitný 
trh COVID-19?

Text: Boris Fojtík
Dátum vytvorenia článku: 17. 8. 2020
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v ponuke najmä pre chronický nedostatok bytov. Dá sa po-
vedať, že minimálne vývoj dokončených bytov túto optiku 
podporuje. Trh s výstavbou bytov sa z predošlej krízy poučil 
a nevidíme na ňom také dobrodružstvá ako v roku 2008. 
Ponuka dokončených bytov rástla len pomaly a aj dnes je 
ešte hlboko pod úrovňou rokov 2008 – 2010. Na druhej 
strane výstavba bytov v rodinných domoch rástla podstatne 
dynamickejšie. Najmä vďaka nej bol v roku 2019 najvyšší 
počet dokončených rezidenčných nehnuteľností od roku 
1996 v novodobej histórii Slovenska. Ich počet prvýkrát tes-
ne prekročil hodnotu 20 000.

Pozvoľný nárast ponuky však nestíha pokryť dopyt, ktorý 
je generovaný z viacerých strán. Napriek tomu, že NBS už 
niekoľko rokov postupne sprísňuje kritériá, na trhu je aj tak 
stále dostatok voľných zdrojov, ktoré smerujú na realitný trh. 
Možnosti, ako zhodnotiť voľné financie, sú obmedzené. Nie 

je to však len špecifikom Slovenska, no problém tu môže byť 
vypuklejší pre nízky počet bytov na 1 000 obyvateľov a prak-
ticky neexistujúci domáci akciový trh. Dopyt po bytoch je 
okrem reálnej potreby bývania generovaný aj potenciálnym 
výnosom, ktorý investícia do nehnuteľnosti môže priniesť. 
Ten je stále zaujímavý tak pre malých retailových investorov, 
ale hovorí sa dokonca aj o inštitucionálnych investoroch. Tí 
vedia skúpiť významné časti niektorých projektov. Posled-
né údaje v časopise TREND hovoria o 55 % – 65 % náku-
poch na investičné účely v najlukratívnejších bratislavských 
projektoch. V menej atraktívnych lokalitách toto číslo klesá  
k 15 % – 20 %, čo však tiež nie je nízke číslo.

Kým samotné ceny nehnuteľností COVID-19 zatiaľ nezre-
dukoval, epidemická situácia sa výrazne podpísala na trhu  
s prenájmom bytov. Ten zasiahli opatrenia proti šíreniu ví-
rusu a následne obmedzenie turizmu, čo zásadne zmenilo 

Rast cien nehnuteľností, r/r  

(v %)

Zdroj: NBS, Tatra banka Research
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štruktúru ponuky bytov (najmä v prípade Bratislavy) na pre-
nájom. Z krátkodobých prenájmov pre turistov sa ponuka 
preorientovala na dlhodobé prenájmy, čo stlačilo ceny sme-
rom nadol. Výrazne zasiahnutou oblasťou, ak nie vôbec naj-
viac, je bratislavské Staré Mesto. Pri porovnaní dát z Cenovej 
mapy nehnuteľností za 2. kvartál 2019 a 2. kvartál 2020 vidí-
me prudký nárast (+44 %) ponúkaných bytov na prenájom. 
Ceny nájmu na to zareagovali poklesom o 12 % medziročne. 
V rámci celej Bratislavy takto pribudlo viac ako 500 bytov na 
prenájom v porovnaní s minulým rokom. Ak si aj predstaví-
me, že všetky byty by putovali na predaj a nie na dlhodobý 
nájom, tvorilo by to iba 20 % dokončených nehnuteľností 
v meste. Takýto nárast ponuky by mal pravdepodobne len 
veľmi limitovanú schopnosť dlhodobo zásadnejšie ovplyvniť 
cenový vývoj. 

To, že sme napriek historicky najväčšiemu prepadu sloven-
skej ekonomiky nevideli pokles cien nehnuteľností, mohlo 
byť pre niekoho prekvapením. No ako sme už spomenuli  
v úvode, jednou zo základných vlastností cien nehnuteľností 
je ich zotrvačnosť. Vyplýva to z charakteru realitného trhu, 
ktorý objektívne nevie dostatočne flexibilne reagovať na 
výkyvy v ponuke a dopyte. Rovnako akceptovanie poklesu 
cien nehnuteľností je zo psychologického pohľadu dlhšie 
trvajúci proces, v ktorom sú predávajúci ochotní, resp. do-
nútení priznať a realizovať stratu pri predaji v porovnaní so si-
tuáciou spred niekoľkých mesiacov. Ďalším faktorom, ktorý 
má vplyv na pokles cien, je existencia alebo nafukovanie sa 
bubliny. Analýzy NBS a Ministerstva financií SR sa zhodujú 
v tom, že na slovenskom realitnom trhu doteraz nebola bub-
lina. Vývoj ekonomických fundamentov bol natoľko silný, že 
rast cien nehnuteľností bol dlhodobo udržateľný.

Na odhad ďalšieho vývoja cien nehnuteľností bude vplývať 
aj niekoľko neznámych premenných. Od vývoja samotnej 
epidemickej situácie až po reakciu trhu po odznení odkladu 
splátok, ktorý dal aj trhu s nehnuteľnosťami čas na vyrovna-
nie sa so situáciou. Náš hlavný scenár predpokladá oživenie 
ekonomiky a už len mierny nárast nezamestnanosti, ktorá 
je veľmi zásadným ukazovateľom pri vývoji cien nehnuteľ-
ností. Za týchto predpokladov žiadny signifikantný posun  
v cenách nehnuteľností smerom nadol neočakávame. 

Neefektívnosť a nízku flexibilitu realitného trhu si uvedomujú 
aj tvorcovia politík na Slovensku. V analýzach ministerstva 
financií sa objavujú rôzne návrhy na úpravy zákonov s cie-
ľom rozhýbať realitný trh. Okrem zmienok o zrýchlení proce-
su výstavby cez rýchlejšie vydávanie povolení sa objavujú 
aj návrhy na rôzne formy dodatočného zdanenia. Jednou 
z nich je dodatočné zdanenie neobývaných nehnuteľností. 
Ďalšou je zmena daňového mixu s väčším zameraním na 
zdaňovanie majetku namiesto príjmu. Tieto úvahy je dobré 
mať na pamäti aj pri rozmýšľaní nad investíciami do nehnu-
teľností, pretože ich prípadné zavedenie do praxe môže mať 
vplyv na ich budúci výnos.

Autor je ekonomicky analytik Tatra banky, a.s.

Počet dokončených rezidenčných nehnuteľnosti/bytov 

(v %)

Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka Research, * kĺzavý priemer posledných 4 kvartálov
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V novembri 2019 oznámil 
bývalý premiér Robert Fico 
zdvojnásobenie bankového 
odvodu. Jeho deklarovaný 
dôvod bol, že banky zarábajú 
priveľa. 

Čo ostalo zamlčané, bolo, že banky tak zarábali v časoch, 
keď sa ekonomike darilo ako nikdy predtým – mzdy rástli, 
nezamestnanosť lámala rekordy, podnikom sa darilo. Inak 
povedané, banky zarábali preto, lebo zarábali ich klienti  
(a z rovnakého dôvodu rástli aj daňové príjmy a plnila sa 
štátna pokladnica). Navyše, ziskovosť sektora bola stále  

v intervale, ktorý odporúča regulátor a dokonca v porovna-
ní s ostatými krajinami strednej a východnej Európy patrila  
k horšej polovici.

Pretočme čas o pár mesiacov ďalej, a Slovensko obleteli 
správy o prudkom poklese ziskovosti bánk. Dobrá ziskovosť 
sa zdá byť iba hmlistou spomienkou. Tak ako banky zarábali, 
keď sa darilo ich klientom, tak ich príjmy utrpeli so zhorše-
ním situácie. Pod zhoršenie ziskovosti sa podpísali tri fakto-
ry – nárast opravných položiek ako priamy dôsledok obáv 
z vplyvov pandémie, spomenutý zvýšený bankový odvod  
a dlhodobý trend znižovania ziskovosti sektora.

Risk nie je zisk
Pohľad na výsledky bánk za prvý polrok odhaľuje jednu kľúčo-
vú zmenu. Pre posledné roky bolo typické, že banky lámali re-
kordy v tvorbe opravných položiek v pozitívnom zmysle, teda 

Text: Tibor Lörincz
Dátum vytvorenia článku: 17. 8. 2020
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Zlyhané úvery vs rizikové náklady

(v %)

Zdroj: NBS, Tatra banka RESEARCH
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tvorili ich mimoriadne nízke. To bolo dôsledkom dobre fun-
gujúcej ekonomiky. Ľuďom aj firmám sa darilo, mzdy aj tržby 
rástli a klienti preto nemali problémy splácať úvery. Začiatok 
roka 2020 však úrovňou tvorby opravných položiek pripomí-
na pokrízový rok 2010. Kým ekonomický prepad bol v oboch 
krízach podobne veľký, sú tu dva kľúčové rozdiely – dnešná 
sezónne očistená nezamestnanosť je aj po svojom náraste 
nižšie, ako bola na vrchole cyklu v roku 2008, a napriek pre-
padu HDP nevidíme zodpovedajúci nárast zlyhaných úverov 
(práve naopak, tie pokračujú vo svojom dlhodobom miernom 
klesajúcom trende). Zjednodušene povedané, ekonomika sa 
zhoršila, ale platobná disciplína nie. To však nemusí byť nevy-
hnutne dobrá správa. Vláda po začiatku pandémie rýchlo pri-
stúpila k možnosti odkladu splátok tak pre domácnosti, ako 
aj pre firmy. Je tak takmer isté, že ak sa aj finančná situácia 
klientov bánk v súčasnosti objektívne zhoršuje, nárast zlyha-
ných úverov uvidíme až po vypršaní odkladov. Banky preto 
tvoria opravné položky proaktívne práve z obavy, že zhoršenie 
ekonomiky sa raz premietne do zhoršenia kvality úverového 
portfólia. Proaktívna tvorba opravných položiek však zname-
ná, že banky sú na rast zlyhaných úverov pripravené.
 

Bankový odvod sa zrazil  
s realitou
V takomto prostredí nemohol bankový odvod prežiť na novej, 
zvýšenej úrovni. Jeho existencia je kontroverzná v dobrých 
časoch, keď banky generovali zisky. V roku 2020, kde viaceré 
banky budú rady, že výsledok hospodárenia nebude záporný, 
je bankový odvod sypaním soli do rán. Odpustenie odvodu 
za druhý polrok 2020 dáva bankám priestor sa nadýchnuť, 
ale ani zďaleka nemajú vyhraté. Pevne veríme, že bude od 

roku 2021, lebo hrozí, že kým doteraz bol pre banky otravný,  
v budúcnosti môže byť likvidačný.

Nízke sadzby banky 
neoklamú
Tretím dôvodom poklesu ziskovosti v prvej polovici roka je 
fakt, že výnosy bankového sektora dlhodobo klesajú. Zisko-
vosť sa síce drží na relatívne slušných úrovniach, to je však 
spôsobené bezprecedentným rastom úverov obyvateľstvu  
v posledných rokoch a spomínaným poklesom tvorby oprav-
ných položiek. Úrokové sadzby klesajú a to spôsobuje pokles 
marží. Na druhej strane, banky rovnako ako ostatné firmy cítia 
infláciu a rast miezd v ekonomike, čo im zvyšuje operačné 
náklady. Po odpočítaní vplyvu rizikových nákladov ziskovosť 
bánk klesá už dlhé obdobie. Kríza spôsobená novým koro-
navírusom navyše spôsobila, že rast sadzieb sa odkladá na 
neurčito. Sadzby teda budú klesať naďalej a rovnako budú 
klesať marže. Keďže rizikové náklady veľmi nemajú kam kles-
núť oproti úrovni roku 2019, bude klesať aj ziskovosť bánk. Ak 
sme v predošlom odseku hovorili o likvidačnom vplyve ban-
kového odvodu, nepreháňali sme, v takomto prostredí totiž 
bankový odvod spôsobí, že banky, ktoré by generovali malý 
zisk, budú namiesto toho generovať straty.
 

COVID-19 strhol masku 
ziskovosti
Spomínali sme, že ziskovosť sektora sa nachádza v pásme, 
ktoré odporúča regulátor a že ziskovosť v minulých rokoch 
bola výrazne ovplyvnená nie úplne udržateľným poklesom 
rizikových nákladov. Pandémia COVID-19 ukazuje, že cisár je 
nahý a vysoká ziskovosť, o ktorej hovoril bývalý premiér Fico, 
bola len ilúzia a súhra mimoriadne priaznivých okolností.  
Ekonomický cyklus sa nedá oklamať a ako prichádzajú obdo-
bia s nízkym rizikom, tak prichádzajú aj obdobia s vysokým 
rizikom. Banky nemôžu dlhodobo žiť zo znižovania tvorby 
opravných položiek a snahy udržať náklady pod kontrolou. Žiť 
môžu iba z marží a z rastu úverov. Keďže rast sadzieb ECB 
je v nedohľadne a najlepšie roky rastu úverov asi tiež, čakajú 
bankový sektor po rokoch hojnosti krušné časy.

Autor je ekonomický analytik Tatra banky, a.s.

Vplyv na zmenu ziskovosti sektora

(v %)

Zdroj: NBS, Tatra banka RESEARCH
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ROSE Group je nový partner 
spoločnosti Tatra banka pre 
koncepciu Family Office. 

Po tridsiatich rokoch slobodného podnikania stále viac 
úspešných podnikateľov rieši budúcnosť firiem, ktoré 
vybudovali. Ide o odovzdanie podnikania a ďalšieho 
majetku potomkom a zabezpečenie kontinuity jeho 
správy. Nielen podnikatelia v seniorskom veku riešia 
otázku, ako v budúcnosti zabezpečiť fungovanie podni-
kov bez ich osobnej prítomnosti – či už prostredníctvom 
potomkov, alebo cestou profesionálneho manažmentu, 
bez toho, aby oni osobne alebo rodina strácali nad pod-
nikaním kontrolu. Nie je jednoduché odovzdať kľúčové 
roly, skôr či neskôr je to však nevyhnutné. Je výzvou 
zvoliť správnu cestu, ktorá by dokázala vyhovieť všet-
kým členom rodiny, a potom nájsť silu ju realizovať. Prá-
ve v týchto oblastiach pomáhajú svojim klientom tzv. 
Family Office na celom svete. Spoločnosť Tatra banka 
vybrala pre svojich klientov požadujúcich túto službu 
nového skúseného partnera – spoločnosť ROSE Group. 

„Manažment spoločnosti Tatra banka si uvedomuje, že rov-
nako ako klienti iných prvotriednych bánk vo Švajčiarsku či 
inde vo svete aj úspešné slovenské podnikateľské rodiny 
potrebujú popri špičkových investičných a bankových služ-

bách takisto efektívne štruktúrovanie rodinných majetkov  
s dobre nastavenou organizáciou rodiny a spôsobom rodin-
ného riadenia majetku. Takéto riešenie podporuje medzige-
neračnú kontinuitu vo fungovaní podnikania a tiež ďalších 
záležitostí rodiny. Spoločnosť ROSE Group nás presvedčila 
svojimi výsledkami a skúsenosťami zo Slovenskej a z Čes-
kej republiky a tiež z iných krajín Európy,“ komentoval vý-
berové konanie Michal Liday, generálny riaditeľ spoločnosti 
Tatra banka.

Je dôležité, aby pri organizácii rodinného podnikania  
a ďalšieho majetku bola čo najviac rešpektovaná vôľa tvorcu 
tohto majetku, ale zároveň, aby boli brané do úvahy aj pria-
nia, sny a ciele nastupujúcich generácií. Jedine tak sa po-
tomkovia budú chcieť pri prebratí majetku a s tým spojenej 
zodpovednosti angažovať. Štandardné dedičské právo ne-
poskytuje nástroje na odovzdanie veľkých podnikateľských 
majetkov a s tým spojenej zodpovednosti. Family Office do-
káže s využitím správneho štruktúrovania majetku a vhodnej 
family governance tieto nedostatky eliminovať. 

Významný rodinný majetok, ktorý bol vytvorený s vynalo-
žením značného úsilia, je neustále vystavený riziku jeho 
redukovania či úplnej straty. Je dôležité, aby prípadné pod-
nikateľské neúspechy – nech už sú dôsledkom čohokoľvek 
– neohrozovali rodinný majetok a aby nemohli znehodnotiť 
to, čo bolo v minulosti vybudované. Neodporúča sa ani pod-
ceniť dôsledky rozpadov manželstiev tvorcu majetku, ale tiež 
voľby nevhodných životných či podnikateľských partnerov 

Text: Martin Valach
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v rámci nastupujúcej generácie. Riešenie pamätá aj na prí-
padné osobné zlyhania jednotlivých členov rodiny a tiež na 
ochranu pred kriminálnymi činmi smerujúcimi k nepriateľ-
skému prevzatiu majetku za života či v priebehu dedičského 
konania. Family Office realizuje potrebné opatrenia, aby sa 
väčšine rizík predchádzalo a aby bol majetok zachovaný pre 
súčasné aj budúce generácie. 

Najčastejšou situáciou, keď sa v rodine naplno prejavia 
rozdiely v pohľade na správu majetku, je okamih, keď 
dochádza k striedaniu generácií. Nastupujúce gene-
rácie zvyčajne akceptujú snahu tvorcov udržať si vplyv 
v kľúčových oblastiach za ich života aj rámcové vyme-
dzenie smerovania do budúcnosti. Zároveň potomkovia 
chcú vedieť, čo sa od nich očakáva, s čím môžu počí-
tať a s čím naopak nie. Súčasne očakávajú primeranú 
mieru dôvery a obojstranne akceptovateľné právomoci. 

„V istom okamihu svojho života som sa rozhodol zorganizo-
vať svoj majetok tak, aby bol bezpečne spravovaný pre moje 
deti aj v prípade, ak by som nemal možnosť sa oň postarať 
ja sám. Chcel som správu, ktorá majetok ochráni a zároveň 
dosiahne jeho zveľadenie v čase, a tým som chcel získať 
istotu pre deti, ich matky aj seba samého a zároveň som 
chcel mať viac času na seba a svoje záľuby. Hľadal som 
dlho, ale komplexné služby Family Office, na ktoré som bol 
zvyknutý zo Švajčiarska či z Veľkej Británie, v našej krajine 
neboli k dispozícii,“ hovorí Martin Valach, jeden zo zaklada-
teľov ROSE Group. Oslovil preto svojho priateľa, právnika  
a investora Rudolfa Rentscha s nápadom priniesť do ČR  
a SR službu multi Family Office svetovej úrovne.

„Martin vtedy veľmi dobre odhadol rastúce potreby zámož-
ných rodín v oboch krajinách. Po tridsiatich rokoch podni-
kania rastie počet podnikateľských rodín, ktoré nevyhnutne 
čaká medzigeneračné odovzdanie. Riešenia, ktoré dopo-
siaľ poskytujú advokátske kancelárie, boli síce kvalitné, ale 
neboli dostatočne komplexné a zvyčajne sa obmedzovali 
len na spísanie dokumentov. To hlavné, čo rieši služba Fa-
mily Office, teda nájdenie správnej cesty, získanie členov 
rodiny pre jej realizáciu a predovšetkým potom udržiavanie 
a podpora systému v chode, tu naozaj nebolo k dispozícii,“ 
dodáva k vzniku ROSE Group Rudolf Rentsch.

Family Office sú vo svete klasickými partnermi špičkových 
bánk, ktoré poskytujú služby privátneho bankovníctva. Táto 
služba totiž zo svojej povahy nemôže byť priamo súčasťou 
služieb banky. Je nutné, aby bola postavená mimo, pretože 
zasahuje aj do oblastí, ktoré sa banky netýkajú, a dostávala 
by banku v určitom okamihu napríklad aj do kontroverznej 
pozície, čo kvalitná banka rozhodne nepripustí. 

K odovzdaniu majetku a rol raz nevyhnutne dôjde. Je to vždy 
zodpovedná úloha. Ak k tomu dôjde bez rozumnej prípravy 
na strane majetku, podnikania a členov rodiny, je to úloha 

oveľa náročnejšia a riskantnejšia. Zvyčajne potom dochá-
dza k štandardnému dedičskému konaniu. Veľmi pravdepo-
dobne dôjde k štiepeniu majetku a nezriedka aj k náročným 
stretom postojov jednotlivých členov rodiny či ich životných 
partnerov. Dôsledkom často býva nielen strata majetku či 
kolaps podnikania, ale tiež neriešiteľné konflikty v rodine.

Úlohou Family Office je spoločne s tvorcami majetku a ich 
potomkami nájsť taký systém fungovania rodiny, ktorý bude 
akceptovateľný pre väčšinu členov rodiny. Hľadá sa systém 
spoločnej správy rodinného majetku s jasne definovanými 
pravidlami pre súčasné aj budúce generácie, ktorý počíta 
nielen s priamymi potomkami, ale nezabúda ani na budú-
cich životných partnerov a ich príchody a odchody zo života 
členov rodiny. K nastavenému systému riadenia spoločných 
vecí rodiny je potom potrebné vytvoriť takú štruktúru majet-
ku, ktorá systém riadenia reálne umožní a zároveň ho pre 
tvorcu garantuje. To všetko musí byť v súlade s právnym 
poriadkom.

Autor je právnk spoločnosti ROSE.

ROSE Group 
je klasická multi Family Office spoločnosť. Počas svojej exis-
tencie stála pri zrode systému riadenia rodinných záležitostí 
viacerých významných podnikateľských rodín predovšetkým  
v Česku, ale tiež v ďalších európskych krajinách. Väčšine tých-
to rodín poskytuje priebežný komplexný servis v oblasti sprá-
vy majetku a rodinných záležitostí. Je partnerom významných 
bankových domov zameraných na privátne bankovníctvo a ta-
kisto zahraničných spoločností Family Office. V minulom roku 
uspela spoločnosť ROSE Group v medzinárodnom výberovom 
konaní na poskytovanie služieb Family Office klientom spoloč-
nosti Tatra banka. 

Rudolf Rentsch
Narodil sa v Švajčiarsku, kde aj začal svoju kariéru. Študo-
val právo na univerzitách v Lausanne, Bazileji a Chicagu. Je 
členom českej a Švajčiarskej advokátskej komory. Od roku 
2006 žije v Prahe, kde sa najskôr stal partnerom nemeckej 
advokátskej kancelárie a v roku 2010 si založil vlastnú advo-
kátsku kanceláriu Rentsch Legal a poradenskú spoločnosť 
SauterRentsch M&A. Obe spoločnosti sú dnes súčasťou 
ROSE Group. Voľný čas venuje rodine, motocyklu, golfu, 
behu a lyžovaniu.

Martin Valach
Vyštudoval ekonómiu a informačné technológie. Pôsobil vo 
vedení viacerých českých a nadnárodných spoločností vráta-
ne Českej poisťovne a Swiss Life. Založil a vybudoval niekoľko 
spoločností v oblasti investícií a poisťovníctva, ktoré predal 
úspešným českým a nemeckým investorom. Podporuje Linku 
bezpečia, najväčšiu fungujúcu krízovú linku pre deti a mladist-
vých v ČR, rovnako aj medzinárodný sochársky festival Sculp-
ture Line. Je zberateľ a podporovateľ umenia. Voľný čas venuje 
deťom, terénnemu motocyklu, golfu a jachtingu. 

Family Office
• Rodinná stratégia
• Family governance
• Family management
• Health management
• Medzigeneračné odovzdanie



V dnešnej modernej dobe 
sú prostriedky usporiadania 
a ochrany privátneho 
majetku aj pre slovenských 
podnikateľov na dosah ruky. 
Správne fungujúci systém 
pravidiel a vzťahov pre 
správu majetku a podnikania, 
tzv. Family Office, ktorým 
sa dosiahne želaný efekt 
správy súkromného majetku 
a spoločnosťami, sa ešte 
donedávna považoval za 
utópiu vyspelých západných 
krajín.  

V súčasnosti už nie je potrebné za týmito inštitútmi cesto-
vať do Švajčiarska či Luxemburska, ale toto usporiadanie je 
reálne dosiahnuteľné aj prostredníctvom právnych inštitútov 
Slovenskej a Českej republiky.

Ochrana súkromného majetku, pripravenosť štruktúry na 
investície či vhodné odovzdanie vytvorených hodnôt ďalšej 
generácii, teda nástupníctvo, sú v súčasnosti aktuálne témy 
v prostredí rodinných firiem. Niektorí podnikatelia si vzhľa-
dom na súčasnú politickú a ekonomickú situáciu uvedomili 
zraniteľnosť svojho majetku a podnikania, a preto začali viac 
myslieť aj na jeho ochranu pred neočakávanými situáciami. 
Ďalší si zas uvedomili nepripravenosť ich štruktúry na možné 
rýchle investície, ktoré súčasná situácia môže priniesť, a pre-
to potrebujú vhodne upraviť držbu, správu a usporiadanie 
majetku.

Iní, typickí zakladatelia rodinných firiem, sú z generácie, 
ktorá nadobudla a vybudovala majetok po Nežnej revolú-
cii. Títo momentálne prichádzajú do veku, keď si začínajú 
uvedomovať potrebu riešenia vecí spojených s odovzdaním 
vytvorených hodnôt a nástupníctvom, pričom pri nástupníc-
tve chcú zachovať tzv. šľachtický štandard. Teda vyhnúť sa 
rozdrobeniu strategického majetku v ďalších generáciách  
a zaistiť zodpovedajúcu podporu blízkych, verných a pre ro-
dinu perspektívnych členov rodiny. 

Práve z uvedených dôvodov podnikatelia v súčasnosti hľa-
dajú vhodné a efektívne riešenia ich situácií, ktoré môže 
predstavovať práve  Family Office. 

Holding ako základ každého 
Family Office
Tak ako každý rodinný dom musí stáť na pevnom základe, 
tak aj každá rodinná firma musí mať pevný a stabilný Family 
Office, ktorého základný kameň tvorí predovšetkým privátny 
(rodinný) holding, zriadený najčastejšie vo forme akciovej 

Text: David Neveselý a Štěpán Štarha
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ideálne riešenie 
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rodinnú firmu



E
ko

no
m

ik
a 

a 
C

O
VI

D
-1

9

27

spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie či európskej 
spoločnosti. 

V rámci štruktúry usporiadania majetku holding predstavu-
je hranicu, kde sa láme a rozdeľuje majetok na podnikateľ-
ský, využívaný na rozvoj ďalšieho podnikania a zveľaďova-
nia biznisu, a osobný, ktorý sa využíva na súkromné účely, 
aktivity rodiny či filantropiu. Holding taktiež zabezpečuje 
bariéru a ochranu pred rizikami, ktoré vyplývajú zo štan-
dardného podnikania, a preto jeho funkciou nie je podni-
kanie, ale najmä držba a správa jednotlivých aktív, predo-
všetkým majetkových účastí v obchodných (dcérskych) 
spoločnostiach. 

Holding z hľadiska podnikania ovláda a riadi dcérske spo-
ločnosti, v ktorých je vhodne usporiadaný a rozčlenený 
jednotlivý majetok. Vďaka takémuto usporiadaniu do tzv. 
horizontálneho holdingu sa zabezpečuje ochrana a odde-
lenie rizík jednotlivých dcérskych spoločností. Pokiaľ teda 
komplikácie zasiahnu jednu či dve takto oddelené dcérske 
spoločnosti, ostatné dcérske spoločnosti a ich majetok, ako 
aj majetok holdingu ostane nedotknutý.

Jednou z dôležitých funkcií holdingu je aj redistribúcia zisku 
generovaného dcérskymi spoločnosťami ovládanými práve 
týmto holdingom do holdingu, ktorý tieto finančné prostried-
ky ďalej investuje, všetko v daňovo priaznivom režime v súla-
de s národnou legislatívou a európskou smernicou. 

Zo súkromného hľadiska je vhodné holding doplniť o iný 
osvedčený právny inštitút, ktorý sa následne stane bezpeč-
ným prístavom rodinného majetku, umožňujúcim okrem 
držby majetku aj jeho distribúciu k členom rodiny a ochranu 
pre ďalšie generácie. Týmto právnym inštitútom môže byť 
zverenecký alebo súkromný nadačný fond zriadený podľa 
českého práva. V prípade väčších rodín môžu byť zriadené 
aj dva alebo tri fondy, pre každú rodinnú vetvu jeden. 

Pri zvereneckom fonde ide o obdobu v zahraničí známych  
a po stáročia osvedčených inštitútov, akými sú trusty či pri-
vátne nadácie. Rast dopytu po týchto riešeniach je spôso-
bený aj aktuálnou neistotou týkajúcou sa vývoja ekonomiky  
a potrebou lepšie si chrániť majetok a snahou klientov diver-
zifikovať riziká. V neposlednom rade popularitu týchto rieše-
ní zvyšujú i očakávané daňové zmeny či reformy s možným 
zavedením dedičskej dane, dane z majetku či dane z bohat-
stva, ako je to už teraz v celom rade geograficky blízkych 
európskych krajín.

Prostredníctvom tejto nadstavby sa zabezpečuje vhodné 
odovzdanie majetku ďalšej generácii, avšak so zachovaním 
nedeliteľnosti majetku. Majetok ostane navždy pevne v ru-
kách najbližšej rodiny a nebude rozdrobený napr. k exman-
želom/exmanželkám či iným osobám mimo hlavnej rodiny 
zakladateľa rodinnej firmy. Fond predstavuje aj „nárazový 
vankúš“, ktorý ochráni potenciálnych nadobúdateľov od pre-
mrhania náhle nadobudnutého dedičstva. Majetok sa z fon-
du vypláca postupne v splátkach, vo väčšom množstve len 
vtedy, keď je to vhodné a potrebné (na štúdium, svadbu či 
liečbu a iné). Slováci môžu zriaďovať, a aj zriaďujú, nadačné 
a zverenecké fondy podľa českého práva, keďže slovenské 
dedičské právo im nevie zabezpečiť skôr opísané funkcie 
podľa ich želania.

Pri vytváraní štruktúry Family Office, teda holdingovej štruk-
túry vhodne doplnenej o trust či nadáciu, je možné vydať 
akcie rôzneho typu, napr. distribučné (dividendové) akcie 
väčšinou bez hlasovacích práv pre fond, ktoré budú zabez-

pečovať kumulovanie ľubovoľného podielu finančných pros-
triedkov vo fonde, či riadiace (kmeňové) akcie s hlasovacími 
právami, ktoré budú ponechané v dobrých rukách otca za-
kladateľa či vybraného nasledovníka, alebo iné akcie, ktoré 
môžu byť vhodne prenechané deťom či vnúčatám podľa 
vhodnosti ich zapojenia do rodinnej firmy. Kombinácií uspo-
riadania je nekonečné množstvo.

Vytvorenie chytrej, funkčnej, avšak nekomplikovanej štruk-
túry správy a riadenia majetku aj so zapojením súkromné-
ho nadačného fondu alebo trustu nie je časovo náročné. 
Podľa našich skúseností je možné takúto štruktúru vytvoriť 
približne do troch mesiacov od prvého stretnutia s klien-
tom. Náklady na správu závisia od komplikovanosti a veľ-
kosti štruktúry, avšak za bežných okolností nie sú vyššie 
ako náklady na prevádzku bežnej spoločnosti s ručením 
obmedzeným.

Rokmi odskúšané  
a fungujúce riešenia rodín 
Porsche či Baťa
Za ideálny príklad modernej a efektívnej správy privátneho 
majetku môže slúžiť práve štruktúra usporiadania majetku 
slávnych rodinných firiem Porsche či Baťa. Štruktúra tých-
to rodinných firiem sa zhoduje s opísanou štruktúrou, t. j. 
s vytvorením holdingu vhodne prepojeným s iným právnym 
inštitútom (fondom).

Rodina Porsche-Piëch, zaoberajúca sa automobilovým prie-
myslom, ovláda svoje zásadné aktíva v rámci skupiny pros-
tredníctvom Porsche Automobil Holding SE, ktorá vykonáva 
funkciu privátneho holdingu rodiny zakladateľa Ferdinanda 
Porsche-Piëch. Práve vďaka rodinnému holdingu sa rodine 
Porsche podarilo zabezpečiť nerozdrobiteľnosť podielov do 
jednotlivých rodinných vetiev, ponechať si rozhodujúci vplyv 
a pritom vlastniť len minoritný podiel v celom koncerne, a tak 
riadiť v podstate celú skupinu Volkswagen.

Rodina slávneho obuvníka Tomáša Baťu, ktorý so svojím 
obuvníckym biznisom expandoval aj na územie Slovenska  
a pomohol vybudovať celé mesto Baťovany (dnešné Parti-
zánske), sa dopracovala k podobnému usporiadaniu rodin-
nej firmy, na ktorej čele je postavený práve holding.

Obe rodinné firmy sú navyše vhodne doplnené práve o trust 
alebo stiftung (nadáciu), ktoré predstavujú rodinný prístav 
pre majetok rodiny v širšom poňatí. Uvedený model je veľmi 
jednoduchý a je možné ho zriadiť a spravovať za veľmi ro-
zumných cenových podmienok. Nie je teda určený len na 
správu impérií, ktoré vytvorili uvedené rodiny, ale je dostup-
ný bežnej rodinnej firme. Pre Slovákov ťažko uchopiteľný 
trust či rodinná nadácia však predstavuje vo svete overený  
a odskúšaný inštitút, štandardný model držby, správy  
a usporiadania súkromného majetku, prostredníctvom kto-
rého sa umožňuje efektívna redistribúcia finančných pros-
triedkov ďalším generáciám, avšak so zachovaním nedeli-
teľnosti majetku.

Autori sú partneri spoločnosti Havel & Partners.



Bezpečnosť a bonusový 
výnos. 

Investori zameraní na bezpečnosť, ktorých cieľom je preko-
nať aspoň infláciu, sa v súčasnosti nachádzajú v mimoriadne 
komplikovanej situácii. Politika nulových úrokových sadzieb 
a „lacných“ peňazí spôsobila, že bezpečné investovanie pro-
striedkov aj na dlhšie obdobie prináša zhodnotenie, ktoré 
sa v prípade, že nie je záporné, blíži k nule. Pre skúseného 
investora, ktorý bol zvyknutý investovať do „bezpečného prí-
stavu“ v podobe bežných dlhopisov (či už štátnych, alebo 
korporátnych), je preto vyšší výnos varovným signálom buď 
zvýšeného rizika, alebo dlhého investičného horizontu. 

S vidinou získania atraktívnejšieho výnosu majú investori 
tendenciu vystaviť svoje portfólio (aj nevedomky) vyššiemu 
ako akceptovateľnému riziku, a to predovšetkým prostred-
níctvom výberu menej spoľahlivého „dlžníka“ pri dlhopi-
soch, alebo prehliadnutím plného trhového rizika priamou 
investíciou do akcií. Rizikovejší emitent dlhopisu alebo 
akciová investícia môžu predstavovať potenciálne vyššie 
zhodnotenie, ale aj vyššiu pravdepodobnosť straty pod-
statnej časti alebo celého investovaného majetku. Existuje 
pre túto skupinu investorov možnosť investovať svoje pro-
striedky tak, aby bolo pri čo najnižšej miere rizika možné  
dosiahnuť požadovaný výnos, ktorý by prekonal infláciu? 

Inteligentnou odpoveďou na túto dilemu môžu byť „Deep“ 
bonusové certifikáty. Inovatívny výplatný profil produktu 

Deep bonusový 
certifikát 

Text: Michal Polin
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Tab. 1: Prehľad výnosov na vybraných dlhopisoch

Názov Splatnosť Výnos

Nemecký štátny dlhopis (EUR) 10 rokov (2030) -0,44 % p. a.

Rakúsky štátny dlhopis (EUR) 97 rokov (2117) 0,69 % p. a.

Raiffeisen Bank International (EUR) 6 rokov (25. 9. 2026) 0,39 % p. a.

Stav k: 13. 7. 2020, zdroj: Bloomberg
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predstavuje variant bonusového certifikátu s vysokým dô-
razom na bezpečnosť investície a výnosom, ktorý je nad 
úrovňou trhu. Investor môže rovnako ako pri klasickom bo-
nusovom certifikáte získať vopred stanovený „bonusový“ 
výnos v prípade, že sa sledované podkladové aktívum bude 
nachádzať vždy počas trvania certifikátu nad úrovňou ba-
riéry. Zvýšenú bezpečnosť investície oproti štandardnému 
bonusovému certifikátu zabezpečuje veľmi nízko položená 
bariéra, a to aspoň na úrovni 40 % a nižšie z úvodnej hodno-
ty podkladového aktíva. To znamená, že počiatočná ochra-
na pred poklesom sledovaného podkladového aktíva, teda 
vzdialenosť od bariéry, je 60 % a viac. Takýto bezpečnostný 
vankúš by mal minimalizovať pravdepodobnosť dosiahnutia 
alebo narušenia bariéry aj počas najextrémnejších výkyvov 
akciových trhov, akými boli v minulosti globálne krízy. 

Výnos na Deep bonusových certifikátoch závisí predovšet-
kým od trhových úrokových sadzieb, doby do splatnosti 

a aktuálnej vzdialenosti podkladového aktíva od bariéry. 
Cieľom nastavenia parametrov Deep bonusového certi-
fikátu je dosiahnuť pri čo najnižšom riziku – teda pri čo 
najnižšej bariére – požadovaný výnos. Tab. 2 zobrazuje 
prehľad Deep bonusových certifikátov na sekundárnom 
trhu emitovaných pre privátne bankovníctvo Tatra banky.  

Certifikáty, teda štruktúrované dlhopisy, predstavujú ino-
vatívnu alternatívu oproti štandardným investičným nástro-
jom. Správne nastavenie parametrov certifikátu môže viesť 
k dosiahnutiu požadovaného cieľa, akým je maximálna 
bezpečnosť a zároveň výnos, ktorý je nad úrovňou inflácie. 
Deep bonusové certifikáty emitované exkluzívne iba pre 
privátne bankovníctvo Tatra banky sú toho dôkazom.

Autor je Chairman of the Management Board, Raiffeisen 
Centrobank AG Slovak branch.

Tab. 2: Prehľad emitovaných Deep bonusových certifikátov

Názov ISIN Splatnosť Vzdialenosť od bariéry Výnos

Deep Bonus 1 EUR AT001EUDEEP3 25. 3. 2025 75,64 % 1,64 % p. a.

Deep Bonus 2 EUR AT002EUDEEP1 26. 6. 2025 66,11 % 2,47 % p. a.

Deep Bonus 1 USD AT001USDEEP3 25. 3. 2025 75,64 % 2,50 % p. a.

Stav k: 13. 7. 2020, zdroj: www.rcb.at



Mnoho ľudí, ktorým sa vodí dobre, žijú stále uvedomelejšie 
a zodpovednejšie vo vzťahu k životnému prostrediu a spo-
ločnosti. Triedia odpad, šetria energiu, kupujú ekologické 
výrobky a zaujímajú sa o podmienky, za ktorých sa vyrába 
tovar, ktorý spotrebúvajú. Prijímajú zodpovedné rozhodnutia 
pre udržateľný životný štýl. Už niekoľko rokov je udržateľnosť 
dôležitým faktorom aj v súvislosti s investovaním peňazí.  
A skutočne, „udržateľné investície“ v súčasnosti získavajú 
na popularite medzi investormi v celej Európe. Objem týchto 
investícií sa v posledných rokoch znásobil.

Európa sa chce stať 
klimaticky neutrálnou
Na jednej strane je to spôsobené tým, že väčšina ľudí je te-
raz osobne ovplyvnená klimatickými zmenami, ktoré výrazne 
zvýšili ich povedomie o otázkach udržateľnosti. Na druhej 
strane existujú aj bezprecedentné opatrenia na politickej 
úrovni na boj proti hrozbe klimatickej katastrofy (Parížska 
dohoda o zmene klímy, ciele OSN v oblasti trvalo udržateľ-
ného rozvoja, akčný plán EÚ). „Zelená dohoda“ Európskej 
komisie, ktorej cieľom je dosiahnuť v Európe do roku 2050 
neutralitu CO

2
, od všetkých oblastí hospodárstva vyžaduje, 

aby prispeli svojím dielom. To platí aj pre investičný sektor.

Udržateľné investície 
celosvetovo rastú
Prostredie pre udržateľné investície na globálnej úrovni ne-
ustále rastie. Udržateľné a zodpovedné investície od roku 
2016 výrazne rastú vo všetkých 5 hlavných regiónoch sveta 
– v Austrálii/na Novom Zélande, v Kanade, v Európe, v USA 
a mimoriadne silný rast vykazujú aj v Japonsku. Vo všetkých 
týchto regiónoch majú udržateľné investície veľký podiel 
na celkových aktívach, ktoré sú profesionálne riadené. Ce-
losvetová hodnota spravovaných aktív v rámci udržateľných 
investícií dosiahla v roku 2018 30,7 bil. USD, čo znamená 
34 % nárast oproti roku 2016. A tento objem na globálnej 
úrovni stále rastie.
 

Dvojitý efekt
Čo však udržateľné investovanie znamená konkrétne? Udr-
žateľné investovanie znamená, že okrem čisto finančných 
aspektov sa používajú aj kritériá, ktoré zohľadňujú životné 
prostredie, spoločnosť a riadenie spoločností. Okrem mož-
ného finančného výnosu teda existuje aj environmentálny a/
alebo sociálny výnos. Investície sa realizujú len do podnikov, 

Pripravte sa 
na čas po kríze:
Udržateľné 
investície

Text: Pia Oberhauser
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ktoré spĺňajú prísne kritériá ESG udržateľnosti. Udržateľné 
investície sú však tiež vystavené výkyvom na kapitálových 
trhoch a možné sú aj straty na hodnote.

Udržateľnosť má Raiffeisen 
Capital Management v génoch
Raiffeisen Capital Management je jedným z poskytovateľov, 
ktorí z pohľadu udržateľnosti uplatňujú mimoriadne discipli-

novaný prístup. Táto dcérska spoločnosť Raiffeisen Bank 
International AG je jednou z popredných rakúskych inves-
tičných spoločností. Spoločnosť Raiffeisen Capital Manage-
ment ako zakladajúci člen Raiffeisen Sustainability Initiative 
je oddaná hodnotám udržateľnosti už viac ako desať rokov. 
Pred niekoľkými rokmi sa táto spoločnosť jasne strategicky 
vymedzila prostredníctvom princípov udržateľnosti. Dôraz 
spočíva na zriaďovaní a správe udržateľných investičných 
fondov. No to nie je všetko. Raiffeisen Capital Management 
sa tiež vo veľkej miere spolieha na dialóg s klientmi a so zá-
ujmovými skupinami a pôsobí ako centrálny kontaktný bod 
pre všetky otázky týkajúce sa udržateľných investícií. 
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Dobre zavedený investičný 
proces
Proces udržateľného investovania Raiffeisen Capital Mana-
gement je veľmi prísny a získal mnoho ocenení. Koncepcia 
udržateľnosti integrácie ESG presahuje jednoduché vylúče-
nia a je založená na troch úrovniach – vyhýbanie sa, pod-
pora a vplyv. Vzájomné pôsobenie všetkých troch prvkov 
je predpokladom zodpovedného spravovania udržateľných 
fondov. Analýza udržateľnosti zohľadňuje viac ako 100 krité-
rií z oblasti environmentálneho, sociálneho a podnikového 
riadenia. Napríklad sa uprednostnia spoločnosti, ktoré pri 
svojej výrobe venujú pozornosť nízkej spotrebe vody, emi-
siám CO

2
 a predchádzaniu produkcii odpadu. Dôležitými 

kritériami sú aj príkladné zaobchádzanie so zamestnancami 
v celom dodávateľskom reťazci a nezávislý dozorný orgán, 
ktorý dohliada na manažment. Okrem iných oblastí, zámer-
ne neinvestujeme do zbrojárskeho priemyslu, jadrovej ener-
gie, poľnohospodárskych surovín, nezákonnej alebo detskej 
práce. Nakoniec treba povedať, že takýto investičný proces 
nepredstavuje ochranu kapitálu.

Sú udržateľné investície 
odolnejšie proti kríze?
Dlhodobo majú udržateľné investície povesť, že vytvárajú 
nižšie výnosy ako tradičné finančné produkty. Pritom mno-
hé, dokonca aj dlhodobé štúdie tento predsudok vyvrátili. 
Praktické skúsenosti ukazujú, že dodatočné informácie  
o udržateľnosti spoločností, napr. prostredníctvom presnej-
šieho hodnotenia rizika, môžu mať niekedy dokonca pozitív-

ny vplyv na výkonnosť. Udržateľnosť sa často veľmi rýchlo 
ukazuje ako meradlo kvality pre spoločnosti a emitentov, 
pretože dobré hodnotenie v analýze zainteresovaných strán, 
ktoré kontroluje, ako spoločnosť zaobchádza so zamestnan-
cami, zákazníkmi, s dodávateľmi, so životným prostredím 
atď., je veľmi často sprevádzané dobrým ratingom a zdra-
vým rozvojom podniku. 

Kríza COVID-19: reálny pohľad 
na udržateľné fondy
Počas pandémie COVID-19 bola odolnosť udržateľných in-
vestícií proti kríze podrobená skúške realitou. To jasne uká-
zalo, že udržateľne riadené produkty sú výrazne odolnejšie 
proti kríze ako tradične riadené produkty. Udržateľné investí-
cie sú však tiež vystavené výkyvom na kapitálových trhoch  
a možné sú aj straty na hodnote. 

Spoločné dosiahnutie 
udržateľných štruktúr
Pandémia COVID-19 jasne pripomína, že udržateľné štruk-
túry majú pre našu spoločnosť zásadný význam. Rýchlosť, 
akou sa lokálne riziká môžu stať globálnymi, predstavuje pre 
štáty a spoločnosti úplne nové výzvy. Emitenti, ktorí berú so-
ciálnu a podnikovú zodpovednosť vážne v čase krízy a, sa-
mozrejme, aj mimo kríz, budú z dlhodobého hľadiska odol-
nejší proti nestabilným ekonomickým fázam v dôsledku ich 
pozitívneho prínosu pre spoločnosť a v súlade s tým budú 
úspešní. Ako udržateľná investičná spoločnosť, Raiffeisen 
Capital Management investuje práve do týchto zodpoved-

Produktová paleta

Raiffeisen-
Sustainable-

-ShortTerm

Raiffeisen- 
Sustainable 

-Solid

Raiffeisen- 
Sustainable 

-Mix

Raiffeisen- 
Sustainable 

-Growth

Raiffeisen- 
Sustainable 

-Equities

Investičné portfólio

Viac ako 51 % 
investícií do dlho- 

pisov denominova-
ných v eurách  

a nástrojov  
peňažného trhu  

v súlade s InvFG; 
priemerná zostat-

ková splatnosť 
portfólia ≤ 3 roky

Investície do dlho-
pisov; max. 30 %  

v akciách a akciám 
ekvivalentných 

cenných papieroch

Investície do 
dlhopisov aj do 

akcií; aspoň 51 % 
investícií do akcií

Investície do 
dlhopisov aj do 

akcií; aspoň 51 % 
investícií do akcií

Investície do 
dlhopisov aj do 

akcií; aspoň 51 % 
investícií do akcií

Vhodná cieľová 
skupina

Investor 
orientovaný na 

bezpečnosť

Investor 
orientovaný na 

bezpečnosť

Investor 
orientovaný na 

výnos

Orientované 
na rast a výnos

Orientované 
na rast a výnos

Odporúčané obdobie 
držania (aspoň)

3 roky 5 rokov 8 rokov 10 rokov 10 rokov

ISIN VTA 
(trieda podielov so 
zachovaním celého 
výnosu)

AT0000A19HM5 AT0000A1VP59 AT0000785381 AT0000A2CMK6 AT0000677927

Priebežné poplatky5 0,48 % 1,12 % 1,35 % 1,89 % * 1,67 %

Poplatok za správu 0,36 % p. a. 1,00 % p. a. 1,25 % p. a. 1,50 % p. a. 1,50 % p. a.

Zdroj: Raiffeisen Capital Management, k 30. 11. 2020
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ných a na budúcnosť orientovaných spoločností, čím pod-
poruje rozvoj, ktorý štruktúram našej spoločnosti zabezpečí 
lepšiu udržateľnosť.

Staňte sa súčasťou!
Ak tiež chcete investovať udržateľne, Tatra banka vám priná-
ša nasledujúce investičné produkty:

Investície do fondov sú spojené s vyššími rizikami vrátane 
kapitálových strát.

Uverejnené prospekty a informácie pre investorov v súlade  
s § 21 AIFMG, ako aj dokumenty s informáciami pre klientov 
(kľúčové informácie pre investorov) o udržateľných fondoch 
Raiffeisen Kapitallage-Gesellschaft m.b.H. sú dostupné  
v nemčine na www.rcm.at (pre niektoré fondy sú dokumenty 
s informáciami pre klientov k dispozícii aj v angličtine) alebo 
v prípade predaja v zahraničí na adrese www.rcm-internatio-
nal.com v angličtine (prípadne v nemčine) alebo vo vašom 
národnom jazyku.

Nízke alebo dokonca záporné výnosy z nástrojov peňažné-
ho trhu a dlhopisov spôsobené trhom môžu mať negatívny 
vplyv na čistú hodnotu aktív Raiffeisen-Sustainable-Short-
Term-Rent alebo môžu byť nedostatočné na pokrytie opa-
kujúcich sa nákladov.

Fondy Raiffeisen-Sustainable-Equities a Raiffeisen-Sustaina-
ble-Growth vykazujú zvýšenú volatilitu, čo znamená, že jed-
notkové ceny sa môžu v krátkom čase výrazne zvýšiť alebo 
znížiť a nie je možné vylúčiť kapitálovú stratu.

Toto je marketingová komunikácia od Raiffeisen Kapitalan-
lage GmbH, Moochasomasengasse 12, 1190 Viedeň. Ob-
sah tohto dokumentu nepredstavuje ponuku ani odporúča-
nie kúpiť alebo predať ani investičnú analýzu.

Stav: 20. júl 2020.

Autor: PR professional, Raiffeisen Group Communications.

1 Zdroj: Global Sustainable Investment Review 2018, vydaný Globálnou alian-

ciou pre udržateľné investície, www.gsi-alliance.org;  Aktíva sú uvedené v miliar-

dách amerických dolároch. Všetky aktíva za rok 2016 sú prepočítané kurzom ku 

koncu roka 2015. Všetky aktíva za rok 2018 sa vykazujú v amerických dolároch 

kurzom ku dňu vypracovania reportu.
2 ESG: Environment Social Governance.
3 Raiffeisen Capital Management zastupuje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesell-

schaft m.b.H.
4 38,1 mld. eur predstavuje celkové aktíva pod správou Raiffeisen KAG; graf 

znázorňuje udržateľné investície v aktívach pod správou Raiffeisen KAG, t.  j. 

8,036 mld. Eur.

* Podľa prieskumu rfu – Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung, 

ktorý bol uverejnený koncom apríla 2020, je Raiffeisen Capital Management se-

zónnym lídrom v udržateľnom investovaní v Rakúsku, pričom Raiffeisen-Sustaina-

bility-mix je najväčším udržateľným fondom spravovaným v Rakúsku.
5 Priebežné poplatky zahŕňajú poplatok za správu a všetky poplatky účtované 

v minulom roku. Transakčné náklady tretích strán a poplatky súvisiace s výkon-

nosťou nie sú zahrnuté do priebežných poplatkov. Priebežné poplatky sa môžu 

v jednotlivých rokoch líšiť. Podrobné informácie o zložkách nákladov zahrnutých 

do priebežných poplatkov nájdete v podpoložke „náklady“ v aktuálnej výročnej 

správe fondu. * Kedže fond Raiffeisen-Sustainable-Growth je novozriadený, prie-

bežné poplatky sú odhadnuté.



„Turn that thing off, its driving 
me mad!“

Ozzy Osbourne 

Na konci roku 2019 sme vám článkom s rovnakým názvom, 
no s iným citátom priniesli súhrnnú informáciu o digitalizá-
cii sveta privátneho bankovníctva. MAIB je skratka Mobilná 
aplikácia a Internet banking TB. Hovorili sme o zamyslení 
sa nad realitou ochoty adoptovať si, alebo ak chcete, zami-
lovať si digitálny svet aplikácií, ktoré sú nevyhnutným vývo-
jovým stupňom aj vo svete starostlivosti o privátnych klien-
tov. Tatra banka a Private bankingTB realizovali po spustení 
platformy digitálneho poradenstva Financial Advisory Tool 
aj úpravu mobilnej aplikácie TB a Internet banking TB so 
sprístupneným svetom privátneho bankovníctva. Keď sme 
sa v čase pandémie obzreli späť, bolo naše zamyslenie 
venované poďakovaniu všetkým za vykonanú prácu a za 
zavedenie do reálnej praxe všetkých vzdialených prístupov 
pre vás, klientov privátneho bankovníctva. Tie nám umožnili 
aj v čase úplného uzavretia sa z dôvodu vírusu COVID-19 
realizovať všetky operácie vo vašom telefóne. Stačilo otvoriť 
aplikáciu Tatra banka (MA TB) a vstúpiť cez záložku Privát-
ne bankovníctvo do menu najpoužívanejších nástrojov pre 

privátneho klienta: k vašim osobným investičným odporúča-
niam, portfólio výpisom, rizikovým odporúčaniam a testom 
znalostí a skúseností, transakčným výpisom, konfirmáciám 
zo zrealizovaných obchodov a tiež k nákladovým výpisom, 
ktoré transparentne zobrazujú zaplatené poplatky. To všetko 
v podzáložke Zmluvná dokumentácia. 

V prípade, že vami preferované zariadenie je počítač, 
teda vo väčšine prípadov notebook, je pre vás táto zálož-
ka prístupná v menu Internet banking TB. Na odomknutie 
prístupu slúži v Mobilnej aplikácii TB váš prihlasovací PIN  
a v Internet bankingu TB kód z čítačky. 

Klientsky portál
Text: Tomáš Čulen
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Pridali sme nový portfólio výpis, ktorý je výstupom priamo 
zo systému Financial Advisory Tool používaného vaším 
bankárom. Takýto výpis vám bankár jedným kliknutím po-
siela priamo do záložky zmluvnej dokumentácie v mobile/
tablete alebo internetbankingu. Bez čakania. 

Aktivovali sme podzáložku menu Privátne bankovníctvo  
s názvom Klientsky portál – pohľad na vaše portfólio, ktoré 
ste mali možnosť vidieť na stretnutiach s vaším privátnym 
bankárom. Pohľad umožňuje voľbu medzi statickým a dy-
namickým zobrazením portfólia klienta privátneho bankov-
níctva. Takto mal a má náš klient k dispozícii zobrazenie 
svojho portfólia kedykoľvek si nájde čas aj bez nutnosti 
kontaktovať privátneho bankára s požiadavkou o výpis. 

Ako náš klient si môžete vybrať pohľad cez Mobilnú apliká-
ciu TB v mobilnom telefóne/tablete alebo v Internet ban-
kingu TB.

Najviac využívaný nástroj na digitálnu komunikáciu s pri-
vátnym bankovníctvom Tatra banky je v podzáložke Do-
kumenty na podpis. Tu je možné potvrdzovať – digitálne 
podpísať pokyny na nákup/predaj cenných papierov, fon-
dov Tatra Asset Management a tiež prevodov peňažných 
prostriedkov. Táto voľba je len v mobilnej aplikácii alebo vo 
verzii mobilnej aplikácie pre tablety.

Privátny bankár alebo koordinátor tak môže požadovanú 
transakciu veľmi rýchlo poslať do mobilného telefónu/
tabletu klienta a šetriť čas klienta v porovnaní s telefonic-
kým nahrávaním pokynov. Nielen v čase krízy je efektívne 
a rýchle realizovanie požiadaviek veľkou pridanou hodno-
tou, ktorú pre našich klientov chceme poskytovať vždy na 
najvyššej úrovni a dostupnosť privátnych bankárov klienti 
hodnotia aj touto metrikou. 

V úvode článku sme použili citát rockového speváka, ktorý 
najviac vystihoval pohľad klientov na digitálny svet a jeho 
inštalovanie/aktiváciu do mobilných zariadení alebo akti-
vovanie internetbankingu. Hovoríme o pohľade pred „pan-
démiou“. 

Veríme, že po skúsenosti, ktorú nám priniesol život, je vizio-
nárstvo myšlienky digitalizácie aj privátneho bankovníctva 
dostatočne potvrdené. So stále rovnako nekompromisne 
stráženou bezpečnosťou. 

Zadosťučinením pre vynaloženú energiu a zdroje je oce-
nenie v súťaži „PWM Wealth Tech Awards 2020“ (PWM: 
Professional Wealth Management), ktorú pravidelne orga-
nizuje The Financial Times. Získali sme ocenenie Best 
Private Bank for Portfolio Management Technology  
v strednej a vo východnej Európe. Posúvať hranice ban-
kovníctva budeme aj naďalej, ako naznačuje číselné pora-
die nášho článku. Čaká nás digitalizácia dokumentácie pri-
vátneho bankovníctva, ktorá prinesie digitálnu zmluvu pre 
nových klientov, digitalizovanie novácie zmlúv – teda rovna-
ké nastavenie zmlúv aj pre existujúcich klientov a v nepo-
slednom rade digitalizáciu prvej časti žiadostí slúžiacich na 
zmeny, napríklad podpisových oprávnení. Pracujeme tiež 
na možnostiach pre disponentov – realizovať poradenstvo 
s bankárom. 

Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov II 
Tatra banky, a.s.
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Príbeh úspechu Singapuru 
má 55 rokov. Zatiaľ čo  
sa jeho susedia boria  
v ekonomických problémoch 
a korupčných škandáloch  
a ázijským tigrom došiel 
dych, singapurská „červená 
bodka“ si pragmaticky razí 
svoju cestu vpred. 

Krajina sa dlhodobo umiestňuje na prvých priečkach reb-
ríčka úspešných krajín sveta nielen v ekonomických para-
metroch, ale aj životnou úrovňou a indexom spokojnosti jej 
obyvateľov. Veľkosťou populácie je ako Slovensko, rozlohou 
ako okres Čadca. 

Príbeh Singapuru väčšina ľudí nepozná, pritom je taký 
inšpiratívny, že môže zmeniť i našu krajinu. Všetko o jeho 
budovaní a nezávislosti prezrádza dychberúca kniha, ktorej 
oficiálnu slovenskú verziu na náš trh priniesla nadácia Uni-
ted Philanthropy spoločne s úzkym okruhom jej podporova-

teľov. Publikácia prináša priam nevídané množstvo detailov  
o ceste, ktorá viedla od katastrofálnych štartovacích pod-
mienok k vybudovaniu jednej z najvyspelejších metropol 
sveta. Kniha obsahuje 647 strán textu v slovenskom jazyku, 
v tvrdej väzbe. Jej pôvodný text napísal sám zakladateľ Sin-
gapuru Lee Kuan Yew a je venovaná všetkým, ktorí veria, že 
správne spravovaný štát nie je utópia. 

Výnimočnosť knihy nespočíva iba v tom, že v nej autor 
otvorene a bez chválenkárstva objasňuje úspešnú cestu 
Singapuru k dnešnej veľkosti, ale je fakticky návodom na 

Z krajiny tretieho 
sveta medzi elitu 

Text: Andrea Vadkerti
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to, ako vybudovať lepšiu komunitu, lepšiu firmu, lepší štát. 
Ponúka dokonalý pohľad do problematiky riadenia štátu 
na princípoch meritokracie. Nebudeme preháňať, ak bude-
me tvrdiť, že kniha je prínosom aj pre Slovensko, pretože 
ponúka konkrétny návod, ako vybudovať úspešnú krajinu 
vrátane takých detailov, ako sú manažment zdravotníctva, 
bezpečnostnej situácie v štáte, dopravy a nastavovania štát-
neho rozpočtu. 

O knihe, pracovnom živote a reáliách Singapuru sme sa 
rozprávali s populárnou bývalou televíznou moderátorkou  
Andreou Vadkerti, ktorá v Singapure spolu so svojou rodi-
nou niekoľko rokov žila, študovala a pracovala ako leader-
ship koučka.

Andrea, čo vás do Singapuru priviedlo? 
Vízia môjho manžela a naše dobrodružné povahy. Žili sme 
niekoľko rokov spolu s deťmi na francúzskom azúrovom 
pobreží a vyhodnotili sme to tak, že je pre nás ešte príliš 
skoro nastúpiť do predčasného dôchodku. Vždy sme radi 
cestovali do Ázie a lákalo nás tam žiť. Pôvodne získal man-
žel licencie a možnosť založiť si firmy na obchodovanie so 
solárnou energiou v Číne, nakoniec sme sa však rozhodli 
usadiť sa s rodinou v Singapure. Odtiaľ potom manžel často 
lietal do Číny a okolitých štátov, ja som sa  vrhla do štúdia 
aplikovaných neurovied a začala som podnikať. 

Čím si vás Singapur získal? 
Od prvého dňa som s úžasom pozorovala, ako je tam čisto. 
Všetko bolo prehľadne zorganizované a krajina vyzerala ako 
veľká botanická záhrada. Na tomto prvotnom dojme sa ani 
za roky života tam nič nezmenilo. Neskôr som po zápise detí 
do školy pochopila aj to, že neoceniteľnými atribútmi kvality 
života sú bezpečnosť, vyspelé zdravotníctvo a spoľahlivá ve-
rejná doprava. Nemuseli sme si zamykať dom, deti sa mohli 
všade dostať bezpečne samy a doprava bola taká dokona-
lá, že ste mohli nechať štvornožkovať batoľa na podlahe v 
metre a podľa príchodu autobusov si nastaviť presný čas 
na hodinkách. 

Ako sa im podarilo vybudovať v takom zaostalom regió-
ne také moderné veľkomesto, unikátny štát? 
Tvrdou prácou, zákonne presadenou disciplínou, silnou 
víziou a vládou, ktorá sa mi zdala byť chvíľami múdrejšia 
ako jej vlastní voliči. Presne o tom je kniha Z krajiny tretieho 
sveta medzi elitu. Napísal ju Lee Kuan Yew, ktorý Singapur 
viedol a budoval nepretržite 56 rokov. Systém meritokracie 
zabezpečuje pre štát, že k riadeniu veľkých strategických 
podnikov a projektov sa dostanú naozaj len overení múdri 
charakterní ľudia. Musia preukázať, že žijú morálne a majú 
patričné schopnosti. Väčšina ministrov vyštudovala v zahra-
ničí a vrátili sa domov budovať krajinu. Ďalším predpokla-
dom je kontinuita. V Singapure sú prakticky iba dve politické 
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krídla, tie sa však v strategických otázkach nikdy nesporia. 
Je to jediná krajina, kde som nikdy nepočula ľudí politizovať 
alebo sa sťažovať na vládu. Keď sa ich pýtate, čím to je, od-
povedajú, že nie je o čom hovoriť, všetko funguje a vláda vie, 
čo robí. Projekty a vízie sa budujú roky. Vo firme aj v štáte. 
Začínať každým novým vedením od nuly je katastrofa. Časté 
zmeny vlád neprospievajú žiadnej štátnej stratégii. V tomto 
je to v štáte tak ako vo firme. Ak sa pri zmene kormidelníka 
mení neustále aj smer, nikdy sa nedoplavíte do želaného prí-
stavu a žiaden vietor vám nebude dosť dobrý. 

Pracovali ste aj so Singapurčanmi. Čo špecificky robí 
ich vláda možno inak ako okolité krajiny?
Drží vo vlastníctve strategické aktíva štátu a riadi ich podľa 
tvrdých komerčných pravidiel. Štátne podniky sú v zisku, za 
ostatných dvadsať rokov má krajina prebytkový rozpočet. To 
v Európe nevidíte. Neprejedli svoje rastové roky. Ako správni 
Číňania kumulovali majetky, zhodnocovali ich a držali sa pô-
vodnej vízie postaviť štát, ktorý by bol atraktívny pre investí-
cie aj pre život. Prezident má silné právomoci a štátny rozpo-
čet sa schvaľuje v niekoľkých kolách. Vyjadrujú sa k nemu 
odbory, asociácie, tímy expertov. Verejné výdavky a potreby 
ministrov sa spíšu do takzvaného Supply Bill a schvaľujú 
sa v parlamente vo forme zákona. Každý rok sa čerpania 
aj výdavky auditujú. Prezident zodpovedá za to, že si krajina 
nesmie bezhlavo požičiavať a musí zveľaďovať zdroje. Ich 
obrovskou výhodou je bezpečný a funkčný finančný systém. 
Vďaka nemu prostriedky, ktoré investuje svet do Ázie, tečú 
cez banky sídliace na ostrove. Vedeli, že kvalitu udržíte len 
inovatívnosťou a neustálym zlepšovaním sa. Aj preto inves-
tujú do vedy, výskumu a školstva. Majú výsledky, funkčný  
a rentabilný systém. Vedia nielen vybudovať unikátne projek-
ty, ale ich aj udržateľne manažovať. Letisko Changi je šesť 
rokov najlepším letiskom sveta, ich prístavy sú ziskové oázy 
medzinárodného obchodu. Ich turistické atrakcie a pre-
stížne podujatia, ako sú preteky F1 alebo tenisový svetový 
šampionát, pritiahnu každý rok milióny návštevníkov. Svojich  
a svoje si chránia a keď treba, uprednostňujú. Ako postupne 
domáci získavajú vzdelanie, zahraničných expertov nahrá-
dzajú. Singapurská vláda chce dať prácu najskôr svojim, 
zabezpečiť im dôstojný život, aj keď žijú v najdrahšej krajine 
sveta. Singapur od svojho vzniku nemá obmedzenia v pre-
hnanom liberalizme alebo v hlbokej demokracii. Vedie ho 
pragmatizmus. Ak je niečo dobré pre štát a jeho budúcnosť, 
tak sa to jednoducho schváli. Vláda je v zahraničnej politike 
neutrálna, kompetentná a vysoko autonómna. Buduje kraji-
nu na svoj obraz. Mnoho ich opatrení sa nám Európanom 
zdá byť autoritatívnych a nedemokratických, mne to však 
neprekážalo, práve naopak. Pokojne sa vzdám časti svojich 
liberálnych slobôd, ak majú slúžiť všeobecnému dobru. Len 
si musím byť istá, že rozhodnutia vlády robia kompetentní 
ľudia so správnym motívom a nezneužijú to. A to je to, čo 
mi na Slovensku tak často k pomyselnej dokonalosti chýba.

Má Singapur angažovaných ľudí, zapájajú sa do správy 
vecí verejných ? 
Mladšia generácia už vyrastala v blahobyte, nepoznajú ne-
dostatok. Ich rodičia sa zhodnotením pôdy stali milionármi, 
oni dosiahli vďaka tomu kvalitné vzdelanie. Ich starí a prasta-
rí rodičia si ešte pamätajú hladomor, japonských vojakov, 
ktorí sa rozhodli krajinu na konci druhej svetovej vojny vyplie-
niť, rovnako si pamätali, aj aké to je byť kolóniou drancova-
nou mocnosťami sveta. Najmä starí ľudia vybudovali krajinu, 
požívajú tak obrovskú úctu verejnosti. Aj preto sa im poda-
rilo presadiť zákonnú povinnosť potomkov dochovať a živiť 
rodičov do smrti. Dôchodky bude mať len terajšia generácia. 
Singapurčania si potrpia na bezpečnosť, zdravotný systém 
a ochranu životného prostredia. Zásoby pitnej vody nemajú, 

dokonca ani nerastných surovín. Všetko dôležité si kupujú a 
dovážajú. Neustále recyklujú. Vládne tam stále budovateľský 
entuziazmus. Sú hrdí na svoju krajinu bez ohľadu na to, či sú 
pôvodom Číňania, Malajci alebo Indovia. Mať singapurský 
pas a občianstvo je snom každého v Ázii.  Nie je to však 
ľahké, pre väčšinu je to prakticky nemožné. Singapur vás 
vyhostí, keď stratíte prácu, pracovné povolenia sa vydávajú 
na krátku dobu a iba pre špecializované profesie, ktoré štát 
potrebuje.

Ako sa podarilo presadiť vám? 
Do Singapuru som odchádzala ako executive koučka li-
cencovaná prevažne vo Veľkej Británii. To mi určite veľmi 
pomohlo, lebo britské školy majú u nich veľkú prestíž. A vô-
bec, vyššie vzdelanie a špecializácia majú vo všeobecnosti 
v spoločnosti vysokú hodnotu. Spočiatku som koučovala 
na INSEAD študentov MBA. Neskôr som sa sama dala na 
štúdium aplikovaných neurovied, z ktorých som si spravi-
la aj doktorát. Mala som prístup ku kvalitným zahraničným 
zdrojom a profesorom z celého sveta. Tam som získala 
cenné kontakty, moji spolužiaci boli v seniorských pozí- 
ciách v biznise. V Singapure žije početná komunita expatov, 
ktorí prevažne pracujú pre veľké nadnárodné korporácie  
a banky. Keď som sa k nim dostala, odporúčali ma a vďaka 
dobrým výsledkom sa rozšírila povesť o mojej práci. Som 
veľmi vďačná za túto pracovnú skúsenosť. Koučovať iné kul-
túry, ľudí vo vysokých riadiacich pozíciách s regionálnym 
presahom a v štandardoch medzinárodných firiem. Takáto 
skúsenosť sa nedá nadobudnúť na Slovensku a v Európe 
iba vo veľkých metropolách. Keď sme po rokoch zo Singa-
puru odchádzali, mala som pocit, že to bol dobre investo-
vaný čas. Muž postavil svoju kryptoburzu Virtuse Exchan-
ge. Ja som založila Atairu, ročný leadership program pre 
ženy v bankingu, koučovala som klientov zo sveta z troch 
kontinentov a viedla som mentoringový program Odysea. 
Vďaka Singapuru sa mi rozbehla globálna kariéra a získala 
som cenné medzinárodné kontakty. Stihla som prednášať, 
facilitovala som pracovné skupiny singapurskej vlády s me-
dzinárodnou firmou na leadership consulting Linkage. Sin-
gapur nás držal vo vysokom pracovnom tempe. Boli sme 
vyšťavení, ale spokojní. 

Priniesli ste si ešte jeden krásny darček, malého Sin-
gapurčana…
Áno, do Európy sme sa vracali už piati. V Singapure som 
porodila naše tretie dieťa, Philipa Ernesta. To je určite tá naj-
krajšia spomienka pre nás všetkých na túto úžasnú krajinu. 
Philip sa naučil prvé slová v mandarínčine a dodnes je závis-
lý od ryže a  rezancov. Rovnako aj moje staršie deti nedajú 
na toto mesto dopustiť. Mali kamarátov z celého sveta, ško-
lu si užívali a veľa s nami precestovali. Singhapur nám raz  
a navždy preformátoval svetonázor a dal nám vieru, že sa dá 
v šťastí žiť v krajine, keď ju riadia neskorumpovateľní múdri 
lídri, ktorí ľuďom slúžia. 

Zámerom Nadácie United Philanthropy je prostredníctvom 
vydania tejto publikácie podnietiť Slovákov, aby sa dali inšpi-
rovať singapurskými lídrami a preniesli ich princípy k nám, 
čo v konečnom dôsledku pomôže všetkým. Kniha s celým 
názvom Ako sa z krajiny tretieho sveta stala prvá: Príbeh  
o Singapure 1965 – 2000 je jednou z tých, ktoré by si mali 
povinne prečítať každý líder, manažér, minister, premiér, 
riaditeľ, ale aj učiteľ, lekár či študent. Poukazuje na chyby 
i úspechy, ponúka riešenia problémov a uvádza konkrétne 
návody, ako spraviť komunitu a krajinu lepšími. Stačí mať iba 
otvorenú myseľ a záujem zlepšiť svet v akejkoľvek mierke.

Autor je Neurobehavioural modelling certified coach.
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ALO diamonds je renomovaný 
výrobca šperkov s viac ako 
25-ročnou tradíciou. Ako prvá 
spoločnosť na Slovensku  
a v Českej republike 
pochopila investičnú silu 
diamantových šperkov a od 
roku 1995 vyrába jedinečné 
šperky najvyššej kvality 
s diamantmi a ďalšími 
drahokamami rôznych kolekcií 
a štýlov v jednom z najväčších 
kreatívnych ateliérov  
v strednej Európe. 

Obchodovať na burzách v Antverpách, Hongkongu a Izraeli 
začala firma ALO diamonds už v roku 1997. Aj vďaka tomu 
navrhuje a vytvára originálne šperky zdobené diamantmi 
najvyššej kvality, rovnako aj všetkými druhmi farebných dra-
hokamov a perál. V súčasnosti má desať luxusných butikov, 
z čoho šesť je v Českej republike a štyri na Slovensku, pri-
čom má aj obchodné zastúpenie v Hongkongu. 

Spoločnosť sa postupne rozvíjala, rástla a inovovala techno-
lógie výroby. V roku 2015 otvorila sesterskú sieť klenotníc-
tiev ALOve, ktoré prináša mladistvé a cenovo dostupnejšie 
šperky pre mladšie ročníky. V súčasnej dobe má v ČR a na 
Slovensku 8 butikov. V roku 2018 sa spoločnosť rozrástla  
o renomované klenotníctvo Halada, ktoré predáva sve-
toznáme značky ako Pomellato, Fope alebo Mikimoto.  
V roku 2019 otvorila prvý butik aj na Slovensku, v bratislav-
skom Avione. Na rozdiel od väčšiny konkurenčných klenot-
níctiev ateliér ALO diamonds neustále sleduje najnovšie 
trendy, ktoré dokáže spracovávať s vysokou profesionalitou. 
Obrovskou konkurenčnou výhodou je aj orientácia na in-
vestičné šperky špičkovej kvality. Tie si na Slovensku podľa 
prieskumu klenotníctva ALO diamonds kupuje ako investí-
ciu už každý štvrtý Slovák (27 %). V západných krajinách je 
táto forma alternatívnej investície bežná a aj naši investori 
si postupne uvedomujú dôležitosť rozširovania investičného 
portfólia. 

Text: Michaela Polačková
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Investičné šperky: 
ochrana peňazí 
v čase
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Vzhľad investičného šperku
Nie je veľkým prekvapením, že čím je kameň väčší a kva-
litnejší – a tým aj vzácnejší –, tým rýchlejšie rastie jeho 
hodnota. Investičné šperky by mali mať vždy aspoň jeden 
dominantný drahokam, ktorý je potom kľúčový pri zhodno-
tení klenotu. Spracovanie a dizajn šperku by mali brať ohľad 
na meniace sa trendy. Dôležitá je nadčasovosť. Je dôležité 
vedieť, že cenu vzácnych kameňov neudáva len hmotnosť 
v karátoch (carat), ale aj typ a kvalita výbrusu (cut), čistota 
(clarity) a farba (colour) kameňa. „Ak porovnáme druhý pol-
rok 2019 a prvé dva mesiace roku 2020, v kategórii investič-
ných šperkov sme zaznamenali nárast predaja. Zákazníci sú 
čoraz informovanejší. Často už vedia, že základom investič-
ných klenotov sú väčšie vzácne kamene, pri ktorých sa nes-
leduje iba veľkosť, ale práve kritériá známe ako 4C,“ uvádza 
Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds.

Investičné šperky môžu byť aj 
s farebnými drahokamami
Do investičných šperkov bývajú najčastejšie osádzané dia-
manty. Ich schopnosť dlhodobo udržať a zvyšovať svoju 
hodnotu je legendárna. Cena kvalitných väčších kusov me-
dzi rokmi 2005 a 2020 narástla o viac ako 120 %. Málokto 
však vie, že diamanty nemusia byť len číre alebo žltkasté. 
Zriedkavo sa v prírode vyskytujú aj v pestrej škále farieb. 
Najviac cenené sú sýto zafarbené diamanty – modré, zelené 
a ružové. Z pohľadu výrazných farieb však diamanty nie sú 
zďaleka jedinými vzácnymi kameňmi, ktoré sa osádzajú do 
drahých klenotov. V súčasnosti ľudia preferujú zelené sma-
ragdy, žiarivo modré tanzanity, červené rubíny či tyrkysové 
turmalíny paraíba. Rast cien týchto vzácnych drahokamov je 
taktiež veľmi zaujímavý. 

Šperky ako umelecké diela
Investičné šperky sú svojím spôsobom umelecké diela, kto-
rých hodnota rastie podobne ako pri obrazoch. Spolu s je-
dinečným umeleckým spracovaním figuruje v raste hodnoty 
investičných šperkov aj skutočnosť, že euro oproti doláru,  
v ktorom sa nakupuje väčšina surovín, dlhodobo slabne. 

Pri nákupe sa dá vyhnúť riziku
Kúpu investičného šperku by mal mať investor dobre pre-
myslenú. „Nákup by mal byť vždy realizovaný u renomova-
ného predajcu s dlhoročnou tradíciou. ALO diamonds ku 
každému väčšiemu diamantu osadenému do šperku dáva 
zákazníkovi medzinárodne uznávaný certifikát aj posudok 
nezávislého súdneho znalca,“ dodáva Alojz Ryšavý.

Dopyt rastie, výťažnosť baní 
klesá
Ak sa bavíme o investičných šperkoch, sú hlavným ťahúňom 
nepochybne vzácne drahokamy. Sem patria obľúbené dia-
manty, ktorých sa v roku 2019 vyťažilo podľa odhadov analy-
tikov portálu statista.com celosvetovo 141,5 milióna karátov 
(31,2 tony). V roku 2018 dosiahli celosvetové tržby z predaja 
diamantových šperkov výšku 85,9 miliardy dolárov. Podľa 
poradenskej spoločnosti Bain & Company a Antverpského 
svetového diamantového centra nebude záujem o diaman-
ty klesať ani v najbližších rokoch. Dokonca odhadujú, že  
v priebehu nasledujúcich 10 rokov bude dopyt po neupra-
vených diamantoch rásť medziročne o 3 – 4 %. Podľa analy-
tikov nebudú novovyťažené diamanty v budúcnosti zďaleka 
schopné uspokojiť celosvetový dopyt, ktorý bude rásť na 
amerických, indických aj čínskych trhoch. Prispeje k tomu 
aj klesajúca výťažnosť starých baní a absencia nových nále-
získ. Súčasné prognózy naznačujú, že nedostatok vzácnych 
kameňov môže byť horúcou témou už v roku 2030.

V prípade záujmu kontaktujte svojho privátneho bankára.



„Služba, ktorá 
zvyšuje komfort“. 

Čas je najvýznamnejšia komodita nášho života. Naozaj 
šťastný je len ten, kto vie plnohodnotne a radostne využívať 
svoj čas s rodinou, priateľmi a zároveň robiť to, čo ho baví.
Veľmi ľahko sa to hovorí, ale ťažšie realizuje...

Ambíciou služby UltraCare je už viac ako štyri roky posky-
tovať nadpriemernú starostlivosť klientom a odbremeniť do-
mácnosti od rutinných vecí, ako sú:
• upratovanie,
• varenie,
• opatrovanie detí,
• starostlivosť o seniorov,
• starostlivosť o dlhodobo chorých.

Značka UltraCare je synonymom kvality, spokojnosti, kom-
fortu, pokoja a istoty.

UltraCare sa od iných služieb zásadne odlišuje
Základným rozdielom je poskytovanie služieb vyškolený-
mi pracovníčkami s niekoľkoročnou praxou – pôvodom  
z Filipín. Chyžné komunikujú v anglickom jazyku na slušnej 
úrovni. V prípade, že klient nehovorí po anglicky, manažér 
je kedykoľvek k dispozícii na telefóne a veľmi rád pomôže. 

Najvýznamnejšie benefity 
Klient sa môže plnohodnotne venovať svojim najbližším, zá-
ľubám a zmysluplným aktivitám.

Za nosný pilier služby považujeme dlhodobosť, spoľahlivosť 
a diskrétnosť. 

Pre koho je služba určená?
Predovšetkým pre top manažérov, majiteľov firiem, ľudí, ktorí 
sú zaneprázdnení. Spoločným menovateľom je považovanie 
času a komfortu za najvzácnejšie atribúty. 

Ako prebieha objednanie služby
Klient  špecifikuje svoju požiadavku telefonicky, prípadne 
emailom. Služba sa nastavuje individuálne pre každého 
klienta. Rozsah poskytovanej služby je od 1 dňa do 6 dní  
v týždni. Chyžná býva samostatne, v prípade záujmu obýva  
s rodinou spoločnú domácnosť. Po uzatvorení zmluvy 
udržiava domácnosť vždy rovnaká chyžná, ktorá sa stáva 
súčasťou rodiny, pozná potreby a zvyky klienta. Iba vo vý-
nimočných prípadoch a so súhlasom klienta môže dôjsť  
k zastúpeniu inou chyžnou.

Kto nevyskúša, neuverí 
Urobiť rozhodnutie na základe osobnej skúsenosti je naj-
lepšia voľba. Z tohto dôvodu je možné si službu vyskúšať  
a zistiť, či spĺňa očakávania klienta.

UltraCare sa neustále vyvíja
Hlavným poslaním je poskytovanie profesionálnej služby, jej 
neustále zdokonaľovanie a venovanie zvýšenej pozornosti 
inováciám, pomocou ktorých budú klienti vedieť elektronic-
ky plánovať obsluhu domácností na dni, týždne, mesiace 
vopred.

V prípade záujmu kontaktujte: tel.+421 902 933 041, +421 
911 238 061.

Nová 
služba pre 
domácnosti 
je čoraz viac 
žiadanejšia

Text: Martina Medňanská
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HIGH-END SERVICES PRE TÝCH, KTORÍ SI VÁŽIA SVOJ ČAS

CHYŽNÁ DO DOMÁCNOSTI

MENEJ STAROSTÍ A VIAC ZMYSLUPLNÉHO ČASU

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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Aj v Slovenskej národnej 
galérii sme si počas 
uplynulého roka museli 
zvyknúť na obmedzenie 
osobného kontaktu s blízkymi 
– našimi návštevníkmi. 
Napriek rušeniu živých 
programov a občasných 
uzavretí výstavných priestorov 
sa nám s našimi priaznivcami 
podarilo zostať v online 
spojení. Ako? Prečítajte si 
viac. A potom stačí už len 
klikať... 

Pandémia ako „nakopnutie“   
V SNG sa aj v najťažších chvíľach snažíme myslieť optimistic-
ky a vždy hľadáme pozitívnu stránku a spôsob, ako z niekto-
rých problémov vyťažiť čo najviac dobrého. Pandémiu sme 
preto začali vnímať ako čas na prípravu niektorých nových 
digitálnych formátov, ktoré sme mali v pláne realizovať už 
dlhšie obdobie. Zmena situácie nás preto paradoxne neza-
stavila, ale, naopak, „nakopla“. Z našich pravidelných náv-
števníkov sa tak na určité obdobie stali aktívni sledovatelia 
YouTube kanálu SNG, platformy Slovenskej náhradnej galé-
rie, našich sociálnych sietí či webu... a pozitívne ohlasy od 
ľudí na seba nenechali dlho čakať.
  

Slovenská náhradná galéria  
Len pár dní po vyhlásení „lockdownu“ sme začali uvažovať 
nad online prostredím, v ktorom by naši návštevníci mohli 
s nami tráviť čas aj priamo zo svojich domov. Zároveň sme 
chceli vytvoriť platformu, ktorú by sme vedeli využívať dlho-
dobo, aj po skončení obmedzení tak, aby fungovala ako 
akási alternatíva k fyzickej návšteve galérie. Online platfor-
ma s názvom Slovenská náhradná galéria (www.medium.
com/sng-online) je tak od marca plná originálnych článkov 
o zaujímavostiach zo sveta umenia „Sedem vecí o...“ od na-

Online svet 
Slovenskej 
národnej galérie  

Text: Klára Hudáková
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Na platforme Slovenská náhradná galéria nájdete množstvo zaujímavých článkov, videí či aktivít pre vás a vaše deti. 
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šich kurátorov, videí, ktoré predstavujú uplynulé aj aktuálne 
výstavy SNG, tipov na vzdelávacie a kreatívne aktivity pre 
rodiny s deťmi od kolegov z oddelenia galerijnej pedagogiky 
a ďalšieho obsahu, ktorý neustále pribúda. 

Nové formáty – nový obsah 
Po Slovenskej náhradnej galérii prišli ďalšie novinky. Cez 
živé online rozhovory SNG nažive vťahujeme všetkých zve-
davých ľudí do zákulisia galérie a umeleckého sveta. S na-
šimi kolegami – kurátormi, reštaurátormi, galerijnými peda-
gógmi, grafickými dizajnérmi či pracovníkmi z produkcie sa 
rozprávame o všetkom, čo sa ukrýva v Slovenskej národnej 
galérii, zisťujeme, ako fungujú výpožičky umeleckých diel, 
ako sa reštaurujú obrazy či ako raz naša produkcia zháňala 
na výstavu kolóniu mravcov. V sérii krátkych videí Z klinca na 
klinec predstavujeme diela zo zbierok SNG okom našich ku-
rátorov a kurátoriek. O jednotlivých umeleckých dielach sa 
tak odborníci, ale aj laici môžu dozvedieť rôzne zaujímavosti, 
možno aj také, o ktorých ešte netušili!

V rámci tvorby nových formátov sme nezostali len pri vide-
ách; pri príležitosti tohtoročnej online Noci múzeí a galérií 
sme priniesli aj niečo na počúvanie. Pod názvom Audio- 
zoom sa ukrývajú krátke audiokomentáre od kurátoriek 
SNG k vybraným dielam z aktuálnej výstavy Generácia 
909,76. Nahrávky, ktoré prinášajú ešte väčší zážitok z vý-
stavy, si môžu návštevníci vypočuť priamo v galérii, ale aj  
v pohodlí domova spolu s ukážkami diel vo vysokom rozlí-
šení na Webe umenia. Podobné audiokomentáre sa takisto 
stanú doplnkami niektorých ďalších výstav v budúcnos-
ti. Nedávno na našom webe pribudol aj blog, kam môžu 
prispievať kolegovia zo všetkých oddelení galérie a deliť 

sa o novinky z prostredia SNG, o rôzne témy z galerijného  
a umeleckého prostredia aj aktuálneho diania na domácej  
i zahraničnej výtvarnej scéne.
  

Stálica Web umenia 
Slovenská národná galéria nie je v digitálnom svete žiadny 
nováčik. Už niekoľko rokov spravuje lab.SNG jedinečný on-
line katalóg (www.webumenia.sk) výtvarných diel zo zbierok 
Slovenskej národnej galérie, ako aj ďalších slovenských  
a českých inštitúcií – okrem iného Východoslovenskej ga-
lérie, Galérie mesta Bratislavy či Moravskej galérie v Brne. 
Na jednom mieste sa dostanete k viac ako 140 000 zdigi-
talizovaným umeleckým dielam, ktorými sa môžete doslova 
„prehrabávať“, prezerať si ich zblízka vo vysokom rozlíšení  
a niektoré zdarma stiahnuť, alebo si objednať ich reproduk-
cie a skrášliť si tak svoju stenu v obývačke či obdarovať 
svojich blízkych umením. Na Webe umenia nájdete okrem 
základných informácií o dielach a ich autorov aj originálne 
články, videá a špeciálne tematické kolekcie. Tento obsah 
na webe neustále pribúdal aj počas uplynulého roka a plní-
me ho naďalej. 

Pozývame do nášho online sveta, sledujte nás!

Autorka je manažérka pre publicitu SNG.

Kde všade nájdete SNG online? 

www.sng.sk

www.medium.com/sng-online

YT: SNGobrazzvuk

FB: SlovenskaNarodnaGaleria

IG: sng_gallery

Krátke videá Z klinca na klinec približujú diela zo zbierok SNG okom kurátorov, 

živé online rozhovory SNG nažive otvárajú dvere do zákulisia galérie a sveta 

umenia. 

Na Webe umenia sa môžete doslova prehrabávať zdigitalizovanými dielami zo 

zbierok slovenských a českých galérií, pozrieť si tematické kolekcie či prečítať 

originálne články o umení. 
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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 Okresné-
ho súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, 
a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, 
a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré po-
užila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úpl-
nosť a presnosť poskytovaných Informácií ani za ich nesprávne použitie  
a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká 
právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanovis-
ká prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami  
a stanoviskami Tatra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú me-
dzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného 
nástroja, či už v minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra 
banka, a.s., upozorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ 
o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný 
žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primera-
ným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente  
a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvede-
ným v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s prís-
lušnými odborníkmi. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta  
a v budúcnosti sa môže zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých 
v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Tatra banka, a.s., ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť 
spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto 
produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezod-
povedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo  
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľ-
vek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsa-
hu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
v znení neskorších predpisov.

Upozornenie 1: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v 
minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty ma-
jetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podie-
lovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S 
investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie 
je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, 
ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať 
späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vy-
naloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská 
spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej 
politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov po-
dielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v sloven-
skom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Manage-
ment, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. 
Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vyda-
ných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v Pri-
vate GrowthTB fondoch. Peňažné prostriedky v Private GrowthTB fondoch 
a TAM-GAF môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, 
dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európ-
skych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.  
85 % alebo viac majetku v TAM-REHYF bude nepretržite investovaných 
do podielových listov podielového fondu Raiffeisen-Europa-HighYield. 85 
% alebo viac majetku v TAM-REMB bude nepretržite investovaných do 
podielových listov podielového fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. 
85 % alebo viac majetku v TAM-REEB bude nepretržite investovaných do 
podielových listov podielového fondu Raiffeisen-Osteuropa-Rent,  85 % 
alebo viac majetku v TAM-RSF bude nepretržite investovaných do podie-
lových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Sicherheit. 85 % alebo 
viac majetku v TAM-RER bude nepretržite investovaných do podielových 
listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Ertrag. 85 % alebo viac majetku 
v TAM-RWF bude nepretržite investovaných do podielových listov podie-
lového fondu Raiffeisenfonds-Wachstum. Oficiálne názvy podielových 
fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 
uvedených v upozornení: Private GrowthTB: TAM-PG1 Tatra Asset Mana-
gement, správ. spol, a.s., PrivateGrowth 1 o.p.f. | TAM-PG2 Tatra Asset 
Management, správ. spol., a.s., PrivateGrowth 2 o.p.f. | TAM-REHYF 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen European High 
Yield Fund o.p.f.  | TAM-REMB Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f.| TAM-REEB Tatra Asset 
Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Eastern Europe Bonds o.p.f. 
| TAM-RER Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Ertrag 
o.p.f. | TAM-RSF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen 
Sicherheit o.p.f. | TAM-RWF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., 
Raiffeisen Wachstum o.p.f. | TAM-GAF Tatra Asset Management, správ. 
spol., a.s., globálny akciový o.p.f.
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Grafická úprava
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Komentár analytikov pokrýva vývoj do 17. 8. 2020.
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Mercedes-Benz S-Class
Pre podrobnejšie informácie navštívte:
�  avisprestige.sk  |  �  avisprestige.sk  |  �  avisprestigesk 
 
Platia podmienky. “Prestige” je k dispozícii na vybrané vozidlá pre konkrétne miesta. * Uvedená cena je bez DPH.

Nechajte sa uniesť atmosférou Triedy S ! 
Od 555 €* / týždeň, alebo 1890 €* / mesiac.

Mercedes-Benz S-Class ?
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Ďakujeme našim klientom, bez ktorých by naše inovácie nemali zmysel.
A ďakujeme prestížnemu americkému magazínu Global Finance,
že si všimol našu snahu neustále posúvať hranice bankovníctva.  

Najinovatívnejšia
digitálna banka

na svete za rok 2019
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