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Žijem naplno!

Nadácia Detského kardiocentra sa o pacientov s vrode-
nou chybou srdca zaujíma aj po ich prepustení z hos-
pitalizácie. Špeciálnu starostlivosť si vyžadujú pacien-
ti vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na bežný 
každodenný režim, prirodzený pre ich rovesníkov. Ide o následky 
po rôznych zákrokoch a liečebných metódach. V súvislos-
ti s prerušovanou pravidelnou školskou dochádzkou a ďal-
šími pre život zdravého dieťaťa samozrejmými životný-
mi situáciami sa kardiologicky choré dieťa ťažko zaraďuje 
do normálneho života. 

Nadácia DKC preto organizuje projekt, ktorý bude tým-
to deťom poskytovať možnosti ľahšie sa zaradiť do živo-
ta, a to s pomocou terapeutov a špeciálnych pedagógov. 
Tí budú vzdelávať malých pacientov v pohodlí ich domova. 
Cieľom projektu je, aby asistenti a pedagógovia v podobe tré-
ningov a doučovacích metód špeciálnymi prístupmi pomáhali 
chorým deťom a ich rodičom prekonávať ochorením spôsobené 
handicapy.

Pomôcť môžete aj vy! Aj vďaka vašej podpore môže dostať čo najviac detí šancu 
na plnohodnotný život. V prípade záujmu nám napíšte na srdiecko@nadaciadkc.sk.

 www.nadaciadkc.sk 
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Možností získania financií na kúpu 
domova nie je veľa. Každá má iný 
čas prípravy, iný čas trvania i iné 

finančné nároky. Chce to mať nejaké vlastné 
peniaze a niekedy pomôže aj štát. 

Aké sú možnosti na kúpu nehnuteľnosti:

Sporenie
Sporiť sa dá v  banke, ale i  v  akciách. 

Rozdiel je v investičnom riziku, od ktorého 
závisí výnos. Ten sa môže nachádzať v in-
tervale 0,01 % až 10 % ročne. Čím skôr člo-
vek so sporením začne, tým menší príspe-
vok potrebuje platiť. Na dosiahnutie sumy  
75 000 eur potrebuje pri 10 rokoch sporiť 
od 366 do 625 eur mesačne, pri 20-ročnom 
horizonte je to už iba od 99 do 312 eur. 
Sporiť si na kúpu nehnuteľnosti je preto pre 
mnohých nedostupné.

Stavebné sporenie
Základom produktov troch stavebných 

sporiteľní je fáza sporenia. Tá sa po čase 

preklopí do fázy splácania stavebného úve-
ru. Vo fáze sporenia klient získava štátnu 
prémiu (66,39 eura/rok). Pri čerpaní úveru 
do určitej výšky netreba zakladať nehnu-
teľnosť (do 50  000 eur). Splátka sa počas 
splatnosti stavebného úveru nemení a  na 
stavebný úver má klient právny nárok. 
Kúpa nehnuteľnosti v hodnote 75 000 eur 
vyjde mesačne do 300 eur.

Bankové úvery
V  súčasnosti najlacnejším úverom sú 

hypotéky (úvery na bývanie). Nízka cena 
a dlhá splatnosť robia mesačnú splátku níz-
kou (a naopak). Úver vo výške 75 000 eur 
vyjde v prvých rokoch splácania približne 
na 280 eur mesačne. Získa ho ten žiadateľ, 
ktorý preukáže schopnosť splácať ho.

Nebankové úvery
Pri pôžičkách „na bývanie“, „na rekon-

štrukciu“, ale i  súkromných investorov je 
to s  vyššími sumami problematické. Hor-

ná hranica úveru je 25 000 eur a nemusí sa 
vždy zakladať nehnuteľnosť. Niektoré však 
už na prvý pohľad neveštia dlžníkovi féro-
vý obchod. Krkolomné splatnosti (mesiace 
až pár rokov) spravia splátku takou vyso-
kou, že o  prefinancovaní bývania nemôže 
byť reč.

P2P pôžičky
Pôžičky „ľudia ľuďom“ sú relatívne no-

vým spôsobom, ako si požičať. Horné limi-
ty (max. 10 000 eur) i najdlhšie splatnosti 
(5 rokov) naznačujú, že nie sú určené na 
financovanie bývania.

Štátny fond rozvoja bývania
Finančnú podporu vie poskytnúť Štát-

ny fond rozvoja bývania. Jeho podmienky 
sa týkajú veku, sociálnej situácie a  príj-
mu žiadateľa, ale i  plochy nehnuteľnosti.  
Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje 
podľa dátumu podania – čím skôr, tým 
väčšia šanca.  

Ako sa dá riešiť  

FINANCOVANIE BÝVANIA
Čo národ to iný postoj k vlastníctvu bývania. Niekde 
prevažuje bývanie v podnájme, inde chcú ľudia bývať  

vo vlastnom. Slováci uprednostňujú vlastné štyri steny. 

Spôsob financovania Trvanie Podpora štátu
Sporenie neobmedzene nie
Stavebné sporenie sporenie neobmedzene, úver do 30 rokov štátna prémia
Bankový úver do 30 rokov štátny príspevok pre mladých
Nebankové úvery do 5 rokov nie
P2P pôžičky do 5 rokov nie
Štátny fond rozvoja bývania do 40 rokov nízka úroková miera na úver
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Čo trvá dlhšie: 
MANŽELSTVO ČI HYPOTÉKA?

Podľa štatistík je priemerná splatnosť 
hypotéky dlhšia než priemerná dĺžka 
manželstva pri rozvode. Kto teda ide 
do hypotéky, nech sa riadne pripraví. 
S úverom na nehnuteľnosť sa žije de-
siatky rokov. 

Pri výbere hypotéky určite sledujeme iné 
parametre než pri partnerovi. Aj keď, 
otázky podobné môžu byť, no s  inými 

očakávaniami na  odpoveď. Napríklad koľko 
klientov už hypotéku z  danej banky vyskú-
šalo. Ako finančne náročný bude život, resp. 
rozchod s  ňou? Je pre ňu dôležitá príjmová 
história, resp. budúcnosť?... Isté je asi len to, 
že rozvod s  bankou sa neskončí priateľstvom 
a potomstvo tiež nebude predmetom sporu. 

Ak už má človek prežiť 20 - 30 rokov s hy-

potékou, ako nájsť tú pravú? Jedna pozitívna 
informácia hneď na začiatku. Pri hypotéke sa 
nesľubuje vernosť. Obzeranie sa po inej sa to-
leruje, je možnosť vymeniť ju za  inú a  takýto 
proces ani netrvá príliš dlho a dá sa pravidelne 
opakovať. Dokonca sa dá aj vrátiť k pôvodnej 
a  nikto nikomu nebude vyhadzovať minulosť 
na oči. 

Pár rád k šťastnému vzťahu s hypotékou
Snažte sa získať hypotéku lacnejšie. Pozrite si 

ponuky viacerých bánk, skúste vyjednávať. Sle-
dujte akcie na poplatky. Nie je nič horšie, ako si 
neskôr vyčítať, že ak by to v čase čerpania úveru 
človek urobil, ušetril by. 

Pri úrokovej sadzbe platí, čím nižšia, tým 
lepšie. Dôležité je aj to, ako dlho takáto sadzba 
vydrží a ako sa dá dosiahnuť. Treba si teda vší-

mať fixáciu a podmienky. Najnižšie sadzby sú 
zväčša určené najbonitnejším klientom (vyso-
ký príjem a vysoký úver), pričom môže zále-
žať aj na  pomere úveru k  cene nehnuteľnosti 
(LTV). Skrátka, banka dá najnižšiu úrokovú 
sadzbu tomu, pri kom je riziko nesplácania 
úveru najnižšie.

Fixácia zabezpečí nemennosť mesačnej 
splátky hypotéky na  určité obdobie. Vo vše-
obecnosti platí, že čím dlhšia fixácia, tým 
vyššia úroková sadzba. Poplatky pri presúvaní 
úveru medzi bankami sú druhým faktorom 
ovplyvňujúcim výber fixácie. Po skončení fixá-
cie sa dá odísť z banky bez sankčného poplat-
ku, počas fixácie je poplatok najviac 1 %. 

Podmienky majú rôzny charakter. Najčas-
tejšie ide o zriadenie účtu v banke a  jeho ak-
tívne používanie (zasielať naň príjem v určitej 
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výške, používať kartu...), poistiť si nehnuteľ-
nosť v  banke, kúpiť si kreditnú kartu alebo 
iný produkt banky, poistiť si schopnosť splácať 
úver... Ak klient pristúpi na podmienky, musí 
ich dodržiavať počas splácania úveru. A to bez 
ohľadu na to, či sa pri zakúpených produktoch 
neskôr zmení poplatok, alebo nie. Niektorí 
klienti musia dodržiavať zmluvné podmienky 
aj po skončení prvej fixácie, aj keď im z toho už 
žiadne benefity nevyplývajú.

Poplatky robia úver drahším, teda opäť 
platí, čím nižšie, tým lepšie. Ide o  poplatok 
za poskytnutie úveru, poplatok za vypracova-
nie znaleckého posudku a poplatok v katastri. 
Tieto poplatky sa v  rámci akcií odpúšťajú, 
resp. preplácajú. Pri existujúcej hypotéke ide aj 
o poplatok za zmeny zmluvných podmienok, 
za  vyčíslenie zostatku úveru, za  mimoriadne 
splátky, resp. predčasné splatenie úveru. Pre 
tých, čo nie sú finančne veľmi disciplinovaní, 
sú to ešte aj poplatky za upomienky pri omeš-
kaní so splátkami. 

LTV (Loan To Value) je pomer medzi výš-
kou poskytnutého úveru a hodnotou založe-
nej nehnuteľnosti. Čím je tento pomer vyšší, 
tým vyššie riziko pre banku. Navyše, podľa 
nových sprísnených pravidiel na poskytova-
nie úverov na bývanie má banka obmedzený 
objem úverov nad 90 % i nad 80 % LTV.

Podiel na trhu hovorí o obľúbenosti hypo-

téky u dlžníkov. Niektoré úvery sú na prvý po-
hľad veľmi atraktívne, no banky sú na ich po-
skytovanie skúpe. Dlžníkov si vyberajú veľmi 
starostlivo a preto je bežné, že u nich neprejde 
žiadateľ, ktorý je v  iných bankách vítaný. Po-
diel na trhu súvisí aj s dostupnosťou banky. Nie 
každá banka má v každom meste svoje zastú-
penie. Tráviť čas a  míňať peniaze cestovaním 
pre formality, nepridáva na  atraktivite. V  ko-
nečnom dôsledku práve cestovanie do poboč-
ky môže vyjsť viac ako úspora z uprednostne-
nia lacnejšej hypotéky.

Benefity má každý rád, no nie každou „vý-
hodou“ človek ušetrí. Napríklad odklad splá-
tok úveru či zapracovanie poplatku do výšky 
úveru je dvojsečná zbraň. Určite je dobré 
mať písomne uvedené, čo sa tým myslí. Za-
pracovanie poplatku do výšky úveru sa môže 
odohrať ako navýšenie úveru (a  teda človek 
platí úroky z poplatku), ale aj ako rozloženie 
poplatku v  čase (bez úročenia) a  dokonca 
ako posunutie splácania úveru, kým nebude 
zaplatený poplatok (prvé splátky idú na  za-
platenie poplatku a úver sa tak môže navýšiť 
o  nezaplatené úroky). Pozor si treba dávať 

aj pri odklade splátok – či ide o  odloženie 
splácania dlhu a povinnosti platiť úrok, ale-
bo o zníženie mesačnej platby, pričom neza-
platené úroky zvyšujú pôvodný dlh. Benefi-
tom je aj účet či kreditka zadarmo, no je to 
iba na  obmedzený čas. Netreba zabúdať, že 
banky menia cenníky služieb pomerne často 
a nie vždy v prospech klienta.

Ako porovnávať hypotéky? 
Ako zohľadniť všetky parametre pri rozho-

dovaní? Nie je to jednoduché, ale zase ani veľ-
mi náročné. Pomôckou môže byť ukazovateľ 
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) 
alebo preplatenosť úveru. RPMN sa však po-
číta iba pre prvú fixáciu, preplatenosť počíta 
s tým, že sadzba sa až do konca splatnosti úve-
ru nebude meniť.

Zaujímať sa treba o  zostatok úveru, ktorý 
treba splatiť po skončení prvej fixácie, a sumu 
všetkých výdavkov, ktoré si hypotéka dovtedy 
vyžiada. Výhodnejšia je tá hypotéka, ktorá má 
nižší zostatok úveru a nižšiu zaplatenú sumu.

Reklama je vhodným informátorom o  no-
vinkách pri hypotékach, no nehovorí o  všet-
kom. Reklama neklame, ale zamlčiava. Ne-
hovorí o  podmienkach. Tie si treba prácne 
vyhľadať. Veď ani do manželstva sa normálny 
človek nehrnie po päťminútovej známosti. 

 Pavel Škriniar

Záujemcovia o hypotéku sa najviac zaujímajú o trojročné a päťročné 
fixácie úrokovej sadzby. Banky ich pritom majú v ponukách podstatne 
viac. Sú tieto dve tým správnym riešením?

Anketa

Angelika Farkašová 
vedúca oddelenia úverových produktov
VÚB banka
Určite by som volila  minimálne 
štvorročný fix, pretože máme 
naozaj výhodné úrokové sadzby 
a zabezpečili by mi istotu rovnakej 
splátky na pomerne dlhé obdobie.

Adrián Luteran
riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie 
a investičné zlato
Finportal
Z pohľadu osoby, ktorá  
pôsobí v oblasti finančného 
sprostredkovania a pozná riziká 
spojené s kratšou dobou fixácie 
úrokovej sadzby, ale taktiež 
vychádzajúc z vlastnej povahy 
nerád meniť zaužívané nastavenia, 
volil by som 5-ročnú fixáciu 
úrokovej sadzby. Zároveň je podľa 
môjho názoru 5-ročná fixácia 
úrokovej sadzby predpokladom 
väčšej stabilizácie finančnej 
situácie a lepšieho finančného 
plánovania klienta, a to o to 
viac, že v súčasnosti sú úrokové 
sadzby historicky najnižšie a zdá 
sa, že dosahujú svoje dno.

Anna Jamborová
hovorkyňa
ČSOB
Na päť rokov.

Peter Matúš
člen predstavenstva 
zodpovedný za oblasť retailového 
bankovníctva
Tatra banka
Najlepšie obdobie na fixáciu 
hypotéky je momentálne tri roky. 
Poprední analytici očakávajú zvy-
šovanie úrokových sadzieb. Preto 
je obdobie fixácie tri roky najlepší 
vyber z pohľadu ochrany pred 
zvyšovaním sadzieb a absolútnou 
výškou sadzieb.

Lýdia Žáčková
hovorkyňa
Poštová banka
Sadzbu hypotéky by som si 
zafixovala na päť rokov. 

Róbert Kopál
výkonný riaditeľ
Asociácia obchodníkov s cennými 
papiermi
Aktuálne by som uvažoval o čo 
najdlhšej fixácii. Pravdepodobne 
by som si zvolil desaťročný fix. 
 

Na aký dlhý 
čas by ste 
si zafixovali 
sadzbu 
hypotéky?

Cestovanie do pobočky môže vyjsť  
viac ako úspora z uprednostnenia 

lacnejšej hypotéky.



ČO UROBÍ  
SO SPLÁTKOU ZMENA 
ÚROKOVEJ SADZBY

Máte dilemu, na ako dlho zafixovať 
úrokovú sadzbu hypotéky? Pýtate 
sa svojho okolia a nenachádzate 
uspokojivé odpovede? Pozrite sa, čo sa 
stane so splátkou, keď sa zmení úroková 
sadzba v úvere. 

N árast úrokovej sadzby o dva per-
centuálne body je síce výrazný, 
no takto si banky testujú žiada-

teľov o úver. Zaujímavé je, že zvýšeniu 
mesačnej splátky nezabráni ani zníženie 
pôvodného dlhu o 13,5 – 21,7 %. To zna-

mená, že napriek tomu, že človek dlhuje 
menej než na začiatku, rast úrokov o dva 
percentuálne body spôsobí zvýšenie me-
sačnej splátky. Jedinou možnosťou ako 
zabrániť zvýšeniu mesačnej splátky, je 
zafixovať si úrokovú sadzbu až do konca 
splatnosti úveru. Záujem o fixáciu nad 10 
rokov je však u nás veľmi ojedinelý a po-
núka ju aj málo bánk.

Príklad: 
Štvorčlenná rodina s čistým príjmom 

1 300 eur mesačne žiada o hypotéku vo 
výške 100 000 eur so splatnosťou 30 ro-
kov. Na bežnom účte majú povolené pre-
čerpanie, iné záväzky nemajú. Čo môžu 
očakávať?

Rodinný rozpočet je schopný pokryť 
splátky úveru do výšky 600 eur. Hypoté-
ka v požadovanej výške vyjde mesačne 
na 370 eur (splátka pri zvýšenej úrokovej 

sadzbe o 2 % vyjde na 480 eur mesačne). 
Hypotéke teda nič nestojí v ceste.

Rada: Skúste pár mesiacov akoby splá-
cať úver pri vyššej úrokovej sadzbe. Mali 
by ste to zvládnuť, no nič sa nestane, ak 
nie. Rozdiel si odkladajte. Táto rezerva sa 
zíde v budúcnosti. Či už ako mimoriadna 
splátka, alebo ako výpomoc pri riadnom 
splácaní.  PŠ

O bľúbenosť trvania fixácie úrokovej sadzby je v každej krajine ovplyvnená viacerými 
faktormi. Na Slovensku je obľúbená tá, ktorá má nižší úrok. V Belgicku je to fixácia 
do konca splatnosti úveru. V Nemecku je to 10-ročný horizont. Vo Švédsku je 

fixácia nad 10 rokov zriedkavá, vo Francúzsku je zase zriedkavé viazať úrok na krátke 
obdobie. V Španielsku je bežná úroková sadzba bez fixácie. 

P oplatok za umožnenie zadlženia 
nie je v Európe jednotný. 
Pohybuje sa od 0 až do 1 % 

z objemu úveru. Nemusí ísť o jediný 
poplatok. Platia sa aj poplatky 
za ocenenie nehnuteľnosti, registračný 
poplatok, na tvorbu rezervného fondu 
a, ako aj u nás, zápis do katastra.  
Celkovo tak poplatky môžu 
predstavovať až niekoľko percent 
z výšky poskytnutého úveru a ich 
absolútna výška bola v minulosti aj 
zhora i zdola obmedzená. 

M agická úroková sadzba je 
2,31 %. Ak je úroková sadzba 
pri 30-ročnej hypotéke nižšia 

ako 2,31 %, tak mesačnou splátkou sa 
bude znižovať dlh viac, ako zaplatíte 
na úrokoch banke. Pre 20-ročnú 
splatnosť je to úrok vo výške 3,47 %. 
Pri súčasných sadzbách úverov 
na bývanie ide teda väčšia časť 
mesačnej splátky na znižovanie dlhu 
a menšia časť na úroky banke.

Hypotéka dnes   Splatnosť Úrok dnes Splátka dnes Úrok o päť rokov Dlh bude o päť rokov znížený o Splátka o päť rokov
  50 000 eur 20 rokov 1,80 % 248 eur 3,80 % 21,70 % 286 eur
100 000 eur 25 rokov 1,70 % 409 eur 3,70 % 16,80 % 491 eur
150 000 eur 30 rokov 1,60 % 525 eur 3,60 % 13,50 % 656 eur

Ako sa zmení splátka
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Hypotekárny boom, ktorý sa začal v marci 2016, keď do platnosti 
vstúpila novela zákona o úveroch, naďalej pretrváva. Rozhodnutie 
vziať si hypotéku je zväčša záväzok na mnoho rokov aj desaťročí, 
žiadateľ by preto mal dopredu myslieť aj na garanciu schopnosti 
splácať svoj úver a rátať aj s možnými nepredvídateľnými rizikami, 
ako sú nezamestnanosť, práceneschopnosť, invalidita a smrť. 

Poistenie životných rizík

Práve na krytie takýchto rizík slúži rizikové životné poistenie, 
známe aj ako poistenie schopnosti splácať úver. V najväčšej 
poisťovni na trhu, v Allianz – Slovenskej poisťovni, si klien-
ti v rámci rizík najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, 
konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úra-
zu, smrť po úraze a tiež trvalé následky úrazu. „Súvisí to 
najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín 
alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade 
úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,“ vysvet-
ľuje riaditeľ odboru obchodu životného a retailového poistenia 
Allianz – SP Vladimír Halás. Po novom si ľudia môžu dojednať 
len samotné riziká, bez sporenia či investičnej zložky.

Škrt v rozpočte vie urobiť aj choroba

Vznik vážnej choroby má dosad nielen na kvalitu života pa
cienta, ale aj na jeho finančnú situáciu. Dlhodobá liečba spojená 
s práceneschopnosťou často výrazne zaťaží rodinný rozpočet. 
Poistením kritických ochorení v Allianz – SP, ktoré je dopln-
kom k štátnemu zdravotnému poisteniu, má klient kryté riziko 
až 43 najrôznejších diagnóz od rakoviny, infarktu, diabetes 
cez sklerózu multiplex, Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu 
až po kliešťovú encefalitídu, ochrnutie, ale aj stratu končatín či 
transplantáciu orgánov. „Zo skúseností našich klientov vieme, 
že napríklad pri vzniku rakoviny sa priemerné náklady na do-
plnkovú liečbu vyšplhajú približne na 12-tisíc eur. Ide o všetky 
výdavky na liečbu nad rámec verejného zdravotného systému 
ako výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych 
zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či 
zdravotnícke pomôcky,“ konštatuje V. Halás.

Správna výška poistnej sumy

Dôležité je tiež správne nastaviť poistnú sumu, ktorá by sa 
mala rovnať minimálne výške hypotéky. Zároveň treba myslieť 
na finančnú rezervu na živobytie pre svoju rodinu či blízkych 
v prípade vzniku nepredvídanej udalosti, a to najmenej na 12, 
v ideálnom prípade až na 24 mesiacov. Zle nastavená po-
istka je totiž zbytočné vyhadzovanie peňazí. „Mali sme prípad, 
keď sa na nás obrátila klientka so žiadosťou o refinancovanie 
svojej hypotéky. Pri uzatvorení hypotekárneho úveru si v banke  

z dôvodu úspory s manželom uzatvorili životnú poistku len na 
ňu. Manžel, žiaľ, tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla 
na manželku bez možnosti náhrady zo strany poisťovne,“ spo-
mína vedúci oddelenia hypoték Allianz – SP Slavomír Ruman.

Žiadatelia o hypotéky sú obozretní

Od apríla 2015 má Allianz – SP vo svojom portfóliu aj 
 hypotekárne poradenstvo. Klientom tak ponúka komplexné 
finančné poradenstvo a servis nielen v oblasti poistenia, ale 
aj v oblasti úverov. „Zo skúseností môžeme konštatovať, že 
naši klienti sa správajú veľmi zodpovedne a k úverom, kto-
ré boli sprostredkované prostredníctvom našich úverových 
špecialistov, si uzatvorili aj krytie v podobe poistenia až v 95 
percentách prípadov. Táto skutočnosť nás teší a svedčí aj 
o kvalite našich služieb, najmä v oblasti poskytovania kom-
plexných informácií a objasnenia všetkých rizík súvisiacich 
s úverom zo strany našich sprostredkovateľov,“ uzatvára  
S. Ruman.

AKO SPRÁVNE POISTIŤ  
SVOJU HYPOTÉKU?

inz01201701
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Recept na 
REFINANCOVANIE HYPOTÉKY

Príležitosť vymeniť úver za iný úver 
sa môže pritrafiť kedykoľvek. Stačí 
zachytiť informáciu, že konku-
renčná banka ponúka výhodnejšie 

podmienky. Dlžníka môže správa zastihnúť 

v  dvoch situáciách. Vo výročí fixácie exis-
tujúceho úveru a  mimo neho. Rozdiel je 
v poplatkoch. Vo výročí fixácie netreba platiť 
banke poplatok za predčasné splatenie úve-
ru, mimo výročia treba počítať s poplatkami.

Ingrediencie:
- dve výšky úrokových sa-
dzieb úverov
- dve dĺžky fixácie úverov
- dve výšky úverov 
- poplatky podľa potreby (za 

predčasné splatenie, kolky 
v katastri a odmena znalcovi 
za vypracovanie posudku)

Postup na prípravu:
Nový úver najskôr nasta-

víme na takú splatnosť, ktorá 
ostáva pri súčasnom úvere. 

Najprv vypočítame sumu 
úrokov, ktoré budú zaplate-
né súčasnej banke do konca 
fixácie. Potom si na novom 
papieri pripravíme na po-
rovnanie sumu úrokov, ktoré 
budú zaplatené novej ban-
ke za rovnako dlhé obdobie 
(prepočet sa týka iba času do 
konca kratšej fixácie, teda do-

kedy sú známe výšky oboch 
úrokových sadzieb).

Zatiaľ si na inom papieri 
spočítame všetky poplatky 
spojené s  refinancovaním 
a odložíme na ďalšie použitie 
(kataster, znalec, poplatok za 
predčasné splatenie úveru). 
Ak refinancovanie pripravu-

jeme v  čase výročia fixácie, 
do poplatkov zahrnieme iba 
kolky v katastri a odmenu za 
znalecký posudok nehnuteľ-
nosti. Poplatok za predčasné 
splatenie hypotéky je totiž vo 
výročí fixácie nulový a  zo-
statok úveru oznámi banka 
výpisom poštou.

A  teraz všetky čísla ulo-
žíme na jeden papier vedľa 
seba. Úroky v  novej banke 
by mali byť nielenže nižšie, 
ale rozdiel by mal byť vyšší 
ako všetky poplatky spojené 

s  refinancovaním dohroma-
dy. Cieľom klienta je totiž za-
platiť menej. A  preplatenosť 
úveru vzniká cez úroky. Čím 
ich dlžník zaplatí menej, tým 
menej preplatí.

Každé refinancovanie úve-
ru je spojené s  poplatkami. 
Úspora v  zaplatených úro-
koch má zaplatiť práve tieto 
poplatky a  zároveň má byť 
v takej výške, aby sa celá pro-
cedúra pre dlžníka oplatila 
zrealizovať. Inak povedané, 
úspora v  rozsahu pár eur by 
nemala byť motívom na refi-
nancovanie. Ibaže by odchod 
od pôvodnej banky k  novej 
mal aj iný dôvod. pš

Enormný záujem spred roka o ochutnanie refinancovania hypoték 
sa už nezopakuje. To však neznamená, že refinancovanie sa už viac 
neoplatí. Lepšie povedané, nie každé refinancovanie bude  
dlžníkovi šmakovať. Ako teda pripraviť dobrý recept na úspešné 
splatenie úveru novým úverom?

Pre zručnejších je na prepočty vhodné použiť Excel (vzorce alebo funkcie 
PMT, CUMPRINC), pre tých, čo si na kulinárske prepočty netrúfajú, je 
dobré kontaktovať dobrého finančného sprostredkovateľa.

Pozor na pančované 
prepočty!
Nižšia mesačná splátka nezna-
mená úsporu z refinancovania. 
Častým trikom je predĺženie 
splatnosti nového úveru na 30 
rokov. Trik spočíva v tom, že úver 
s dlhšou splatnosťou má vždy 
nižšiu splátku. Nižšiu splátku bude 
klient platiť dlhšie a ľahko sa môže 
stať, že nakoniec zaplatí viac ako 
pri pôvodnom úvere.
Druhým trikom je ilúzia, že sadzby 
sa nebudú meniť až do konca 
splatnosti úveru. Úroková sadzba 
je garantovaná iba na prvú 
fixáciu. Nie je teda správne počítať 
výhodnosť so sadzbou, ktorá je 
určená na 3 či 5 rokov, na obdobie 
až 30 rokov. 

Bude sa dať ešte výhodne refinancovať?
Prestup do inej banky bude stáť poplatky v katastri či za 
znalecký posudok. No banka ich v snahe získať klienta 
môže klientovi preplatiť. Znalecké posudky internými 
znalcami banky sú v inej banke nepoužiteľné. Znalecký 
posudok externého znalca má pre banku platnosť iba 
tri roky.
Odchod z dôvodu zníženia úrokových sadzieb je v sú-
časnosti viac otázny než očakávaný. Úroková sadzba 
nižšia o 0,2 % oproti súčasnej by dávala reálny základ 
na úvahy o presune dlhu do inej banky. Ak by teda 
sadzby ešte klesli o takúto výšku, niektorým dlžníkom 
sa presun hypotéky oplatí.

Úspora v rozsahu 
pár eur by nemala 

byť motívom  
na refinancovanie.



Dlhodobý pokles úrokových sadzieb 
povzbudil slovenské domácnosti, aby 
si zobrali úver. Podstatnú časť ich 
úverov tvoria úvery na bývanie (76,6 %). 
Spotrebné úvery tvoria 18,8 % a zvyšok 
kreditné karty a ostatné úvery.

Pri úveroch na bývanie 
vidieť pri porovnaní za-
dlženosti slovenských do-

mácností so zahraničnými veľké 
rozdiely. Po Rakúsku máme dlh 
na jedného obyvateľa druhý naj-
vyšší. Rakúšania síce majú vyššie 
úvery, no v ich prípade je z čoho 
ich splácať. Príjmy majú vyššie.  

Slovensko má podstatne vyšší 
pomer medzi objemom úverov 
na bývanie a  príjmami zamest-
nancov ako Česká republika či Rakúsko. Po-
kiaľ sa trend nezmení, pomer bude nezdravo 
narastať. To môže vytvárať veľké problémy.  

Kedy sa to všetko začalo
Rast úverov domácnostiam zaznamenal 

boom po roku 2002. Postupne sa rozbehlo po-
skytovanie hypoték. Rast úverov do roku 2008 
predstavoval 20 - 30 % ročne.

Dvojciferné rasty utlmil krízový rok 2009. 
V  eurozóne došlo k  utlmeniu rastu úverov 
a dodnes je nizučký. Na Slovensku sa úverový 
apetít obnovil od roku 2012. Začal rásť dvojci-
ferným tempom. Platí to dodnes.

Ako sa to stalo
Dôvodom rastu úverov sú klesajúce úrokové 

sadzby. Tie klesali pre opatrenia Európskej cen-
trálnej banky. Pod rast sa podpísala aj ekono-
mická situácia, ktorá vytvárala pocit bezpečia 
stáleho zamestnania.

Pri porovnaní celkového zadlženia domác-

ností medzi krajinami strednej Európy vidieť, 
že Slovensko sa prepracovalo zo 4. miesta na 
1. miesto. Keď porovnáme dlh na obyvateľa 
Slovenska a Rakúska, môže sa zdať, že je ešte 
kam rásť. 

Ak rast úverov nadviažeme na základné 
ekonomické ukazovatele Slovenska, tak zistí-

me, že rast úverov je mimo nich. Pri úveroch 
na bývanie sme dokonca relatívne zadlženejší 
ako Rakúšania. Dlh prepočítaný na jedného 
pracujúceho Slováka rastie a v roku 2013 sme 
v  tomto predbehli Českú republiku. Náskok 
dokonca zväčšujeme aj oproti Poľsku. Oproti 
Rakúsku si udržiavame stále dostatočný od-
stup, ktorý zostáva viac-menej konštantný. Tre-
ba však povedať, že dôležitú úlohu zohráva aj 
výmenný kurz.  

Dlh treba z niečoho splácať
Na férové porovnanie objemu úverov na 

bývanie je potreba porovnať ich s  príjmami 
domácností. Fakt je, že domácnosti v  krajine 
s vyšším príjmom si môžu dovoliť aj vyšší úver.

Pri porovnaní stavu úverov a  príjmov vi-
díme, že Slovensko výrazne predbehlo nielen 

Českú republiku alebo Poľsko, 
ale dokonca aj Rakúsko. Všetky 
tri zmienené krajiny si uvedený 
pomer už dlhšie obdobie držia 
relatívne stabilný. Len Slovensko 
dlhodobo rastie. Od roku 2013 
sme v  tomto pomere stredoeu-
rópskou jednotkou. Znamená to, 
že ak by obyvatelia týchto krajín 
mali rovnakú výšku príjmu, dlhy 
Slovákov budú najvyššie. Situá-
ciu zhoršuje fakt, že tento trend 
sa nespomaľuje. 

NBS nemá silné a  jednoduché nástroje na 
utlmenie rastu úverov. Avšak v  rámci mož-
ností robí, čo môže. Bude však do veľkej miery 
záležať aj na samotných domácnostiach, aby 
dôkladne zvážili ďalší rast zadlženia. Úrokové 
miery sú pre Slovensko neprirodzene nízke 
a  bolo by zlé prepadnúť ilúzii, že také nízke 
budú navždy.

Juraj Valachy 
Tatra banka

Slovensko patrí 
medzi málo krajín 
EÚ, v ktorých 
rastie zadĺženosť 
domácností.  
Zároveň je krajinou, 
kde je pomer  
majetku k dlhom tretí 
najnižší.

Slováci sa zadlžujú
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Osobné financie sú veda o narábaní 
s peniazmi. Od ich zarábania cez ich 
usporenie, investovanie až po blaho-
darné míňanie. Nie je to pritom žiadna 
jednoduchá záležitosť. O tom sa denno-
denne presviedča mnoho Slovákov. 

Nikto nás nejako špeciálne na rozho-
dovanie o úvere či sporení nepripra-
voval. Osobné financie pritom rieši-

me celý svoj život a svojimi rozhodnutiami si 
môžeme veľmi pomôcť, ale aj značne poškodiť. 
Napriek komplikovanosti a  náročnosti osob-
ných financií existuje pár pravidiel, ktorých 
dodržiavaním nič nepokazíme a, naopak, vy-
hneme sa chybám a škodám. Dalo by sa pove-
dať, že aj osobné financie majú svoje desatoro:

1. PRIKÁZANIE
Najprv plánujte, potom konajte. Tak ako majú 
všetci športovci svoj cieľ vyhrať, rovnako by 
sme mali mať aj svoje finančné ciele. Ako keď 
nastúpime do auta, tak sa s ním chceme nie-
kam dostať. Bez cieľov nemôže byt plán kon-
krétnych krokov, ktoré nás k  nemu dostanú. 
Nájdite si čas a  spíšte svoje finančné plány. 
V súčasnosti existujú stovky aplikácií a kalku-
lačiek, ktoré vám s tým pomôžu.

2. PRIKÁZANIE
Neutrácajte príliš. Už naši rodičia vedeli, že 
míňať viac ako zarobíš, sa nedá. Samozrejme, 

v živote sú situácie, keď si treba požičať a vziať 
uver. Sú to však peniaze na jednorazové výdav-
ky, nie na každomesačné žitie si nad pomery. 

3. PRIKÁZANIE
Plaťte účty načas. Nikomu sa nechce platiť 
penále a  pokuty za upomienky. Okrem toho 
finančné inštitúcie si nás pred každým úverom 
poriadne preverujú a omeškania s platením vi-
dia nerady. 

4. PRIKÁZANIE
Sporte a investujte z rozvahou. Toto prikáza-
nie si zaslúži samostatnú knihu, nieto článok 
alebo odsek. Začnite železnou rezervou pre 
prípad nečakaných udalostí a snažte sa najprv 
pochopiť, ako investovať a  s  akými typmi in-
vestícii v jednotlivých fázach svojho života po-
čítať. Už len pochopenie významu zloženého 
úročenia vám ušetrí množstvo času a peňazí. 

5. PRIKÁZANIE
Limitujte svoje úvery. Najlepším limitom na 
úver je nemať žiadny. Nie stále sa to však dá. 
Limitovať však výšku úveru na kreditke tak, 
aby bolo možné ho do mesiaca splatiť, sa dá. 
Ušetrí to pomerne veľa úrokov.

6. PRIKÁZANIE
Poistite sa. V živote prichádzajú aj nepredví-
dateľné situácie. Myslite preto nielen na poiste-
nie svojho majetku, ale aj na životné poistenie.

7. PRIKÁZANIE
Plánujte svoj dôchodok. 

Nie o všetko sa postará štát. Existuje mno-
ho možností, inštitúcií a  produktov, pro-
stredníctvom ktorých sa môžete sami a dob-
rovoľne zabezpečiť na dôchodok. Hlavne 
začnite včas. Myslieť na to v päťdesiatke je už 
neskoro.

8. PRIKÁZANIE
Učte svoje deti narábať s peniazmi. 

Naučiť svoje deti chápať hodnote peňazí 
a šetrenia, je asi to najcennejšie, čo im môžete 
dať. Okrem toho to značne uľahčí aj váš budúci 
život.

9. PRIKÁZANIE
Spíšte závet. Aj keď neradi, ale ľudia proste 
zomierajú. Testamentom sa dá uchrániť maje-
tok aj celoživotné diela a namáha. Myslieť treba 
aj na choroby ktoré vás môžu dostať do závis-
losti od trvalej starostlivosti.

10. PRIKÁZANIE
Nezabúdajte na charitu. Každý čo i  len tro-
chu úspešnejší z nás nesmie zabudnúť na tých, 
ktorí nemali to šťastie. Prispievať na charitu 
nemusíme len peniazmi a  aby ste ušetrili na 
daniach. Venovať sa dá aj čas, energia, prípad-
ne skúsenosti.

 Pavol Poklemba



Načo sú nám   

PENIAZE? 
Nezmyselná otázka, povie si väčšina 
ľudí. Peniaze sú predsa nato, aby sme 
sa mali dobre a kúpili si, čo chceme. 
A ako peniaze získať? To už je trochu 
komplikovanejšie.  

Drvivej väčšine našich občanov ne-
zostáva nič iné ako práca. A  potom 
nasleduje platenie účtov, nákupov 

a  občas aj splácania dlhov. Čo je tak trochu 
v rozpore s tým, čo sme si povedali na začiatku: 
peniaze sú na to, aby sme sa mali dobre. 

Nedostatok peňazí sa často rieši pôžičkami, 
najmä od nebankoviek. Autor tohto článku 
vykonal v  spolupráci s  agentúrou Focus re-
prezentatívny prieskum finančného správania 
slovenskej populácie. Šokujúcim zistením bolo, 
že aspoň raz v  živote si od nebankovky poži-
čalo peniaze 28,8 % Slovákov. Treba vyslovene 

podotknúť, že od nebankovky si peniaze ne-
požičiavajú len chudobní ľudia, ktorým prí-
jem nestačí na pokrytie základných životných 
potrieb. Slovenské domácnosti boli v priesku-
me rozdelené do štyroch skupín podľa výšky 
čistého mesačného príjmu. Z tabuľky vidno, že 
najviac si požičiavali ľudia z najnižšej príjmovej 
skupiny (38,3 %). No dokonca aj v najvyššom 
kvartile sa našlo 14,1 % ľudí, ktorí si požičali 
od nebankovky peniaze na kúpu nejakej kon-
krétnej veci. Od týchto ľudí s relatívne vysokým 
príjmom by sme už očakávali vyšší stupeň fi-
nančnej gramotnosti. Mali by vedieť, že pôžič-
ku od nebankovky vysoko preplatia na úrokoch 
a poplatkoch. Aj tak si požičali. 

Prečo? Odpoveď znie, že len malá časť Slo-
vákov sporí pravidelne (28,4 %), a ešte menšia 
časť (18,5 %) uvažuje o plánovaní vlastných fi-
nancií v horizonte dlhšom ako 2 roky. Nemu-
síme sa preto diviť, že sa aj relatívne zámožné 

domácnosti dostávajú do mínusu a  finančné 
problémy riešia najhlúpejším a  najdrahším 
možným spôsobom – drahou pôžičkou.

Mnoho ľudí pri úvahách o  zarábaní peňazí 
začína s dobrými radami z médií o tom, ako za-
robiť čo najviac za čo najkratší čas. Dozvedia sa 
napríklad o tom, ako sa fantasticky dá zarobiť na 
investíciách do vzácnych vín, akou úžasnou príle-
žitosťou je nákup investičného zlata a tiež o tom, 
že na investíciách do akcií môžu zarobiť buď veľa, 
alebo ešte viac. Múdre rady poskytujú často aj tí 
novinári, ktorí sú sami finančne negramotní.

Vladimír Baláž

PÔŽIČKU U NÁS
SFÚKNETE 
RÝCHLO

Bank of

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

16075 Mala pozicka 183X80.indd   1 06.11.2017   15:48:14

Zdroj: Vlastný prieskum autora s agentúrou Focus

Čistý mesačný príjem   do 450 € 451 - 650 € 651 - 850 € 851 € + 
Účel pôžičky
na vrátenie iného dlhu 15,6 11,2 10,8 1,9
na pokrytie každodenných potrieb  14,3 8,1 8,3 4,5
na nepredvídané situácie 25,7 18,7 12,1 5,8
na kúpu konkrétnej veci (TV, chladnička...) 38,3 28,1 30,6 14,1
na potreby detí a príbuzných 10,4 8,1 3,2 3,2

Percento slovenských domácností, ktoré si požičali peniaze od nebankovky
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Peniaze 
NA TISÍCKY ÚČELOV

S úsporami sa dá narábať veľmi rôzne. Je 
až prekvapujúce, koľko ľudí presne ne-
vie, na čo by mali úspory použiť. Často 

ležia bez väčšieho úžitku na nízko úročených 
bankových účtoch. Sofistikovaný investor má 
úspory porozkladané do štyroch „vreciek“. 
Vrecká sú totožné s cieľmi finančného plánova-
nia. Zvyčajne sa označujú ako „Núdzová rezer-
va“, „Poistka“, „Renta“ a „Kapitál“. Každý z nich 
slúži na iný účel, má vlastné časové obdobie 
a špecifický súbor investičných možností. 

Núdzová rezerva má pokryť naše bežné ži-
votné potreby v prípade nepredvídanej situá-
cie. Ak si zlomíme nohu, stratíme zamestnanie 
či platíme pohreb príbuzného, musíme na-
hradiť výpadok príjmov. Obyčajne máme iné 
starosti, ako zarábať peniaze a často sa to ani 
nedá. Peniaze potrebujeme rýchlo. Ideálnym 
nástrojom je bežný účet či peňažný podielový 
fond. Núdzová situácia málokedy trvá dlhšie 
ako pol roka. Ak áno, potom sa stáva chronic-
kou a  treba ju riešiť nejakým komplexnejším 
riešením. Rýchlo dostupné úspory vo výške 
2- až 6-násobku mesačného príjmu by preto 
mali stačiť na riešenie takýchto nepredvída-
ných situácií. Domácností s  vyšším počtom 
detí a závislých členov by mali mať rezervu na 
vyššej hranici, v  praxi to však býva spravidla 
naopak, lebo tieto domácnosti mávajú nižšie 
príjmy i úspory. 

Životná poistka ponúka komplexnejšie rie-
šenie životných problémov. Klasickým príkla-
dom je závažné ochorenie či smrť živiteľa ro-
diny alebo jeho odchod do dôchodku. Rodina 
si musí zvykať na nové podmienky. Niekedy 
sa treba presťahovať do lacnejšieho bývania, 
inokedy treba nechať deti doštudovať. Tieto 
situácie sa nedajú riešiť z  rezervných úspor, 
ale zo životnej poistky. Úlohou poistky je po-
môcť preklenúť obdobie, kým sa poberatelia 
poistky adaptujú na nové podmienky. Poistky 
môžu znieť na rôznu sumu a teoreticky zabez-
pečiť aj na 20 rokov života (ak obsahujú vyplá-
canie renty, čo je však vzácne). V praxi však 

poistka nahradí maximálne 5-ročný pracov-
ný príjem, u bohatších klientov len 2 - 3 roky 
a vo väčšine slovenskej populácie len asi rok 
(poistní agenti vedia, že Slováci sú v priemere 
hlboko podpoistení). Ak si pozrieme výsled-
ky výskumu, zistíme, že 99 % ľudí sa aj na tie 
najväčšie životné zvraty (obrovská výhra v lo-
térii, smrť príbuzného, rozvod a pod.) adaptu-
je do jedného roka. Za normálnych okolností 
sa suma poistky zvyčajne vyplatí v priebehu 
dvoch týždňov od poistnej udalosti. Pokiaľ je 
však potrebné počkať na výsledok policajné-
ho vyšetrovania (napríklad pri autonehode), 
tento čas sa môže poriadne natiahnuť. Väč-
šina poisťovní však rodine vyplatí zálohu na 
poistnú sumu v  rozumnom čase. Pre výšku 
poistky platí to, čo pre výšku núdzovej rezer-
vy – čím viac členov domácností je závislých 
od živiteľa rodiny, tým vyššia poistka by ich 
mala kryť. No v praxi sú takéto domácnosti 
chudobnejšie a  podpoistené. Mimochodom: 
koho treba v  domácnosti poistiť? Prefíkaní 
poistní agenti hrajú na 
city matiek a  ponúkajú 
poistenie zdravia detí. Z fi-
nančného hľadiska ide o naj-
horšiu možnú poistku. Deti 
sú v priemere omnoho zdravšie 
ako dospelí. Keď sú choré, praktic-
ky všetky diagnózy prepláca zdravotná 
poisťovňa. Úlohou poistky je zabezpečiť fi-
nančnú pohodu domácnosti. To znamená, 
že treba poistiť toho člena, ktorý má najväčší 
príjem. Vo väčšine prípadov je to manžel ale-
bo partner.

Renta má zabezpečiť náhradu pracovného 
príjmu v prípade odchodu do starobného a/
alebo investičného dôchodku. Priemerný 

starobný dôchodok sa v SR dlhodobo pohy-
buje na úrovni 45 % hrubej (resp. 60 % čistej) 
priemernej mzdy. Výpadok príjmu je veľmi 
citeľný, najmä ak uvážime nárast výdavkov za 
lieky a  sociálne a  zdravotné služby, ktoré sa 
v dôchodkovom veku spotrebúvajú v omno-
ho väčšom množstve ako v aktívnom živote. 
Ani vysoký pracovný príjem nezabezpečí 
vysoký štátny dôchodok, vzhľadom na rôzne 
dôchodkové stropy a obmedzenia pri ich zvy-
šovaní. Čiastočným riešením sú doplnkové 
dôchodky z druhého a tretieho piliera. Ani tie 
nie sú všeliekom: v druhom pilieri sú stano-
vené stropy na príspevky, v  treťom zasa ma-
ximálna suma odpočítateľná z  daní. Okrem 
toho sa príspevky v druhom ani treťom pilieri 
nevalorizujú. Po istom čase inflácia ich hod-
notu zníži. Napriek týmto nedostatkom je vy-
budovanie zdrojov pre rentu pravdepodobne 
najdôležitejšou časťou finančného plánovania 
a  hlavným cieľom investovania. Výška renty 
prirodzene závisí od vašej schopnosti sporiť 
a  nákladnosti životného štýlu po odchode 
do dôchodku. Vo všeobecnosti sa uvádza, že 

Ak od finančných príjmov odrátame spotrebu  
vo forme platieb za tovar a služby plus rôzne dane 

a poplatky, zostane nám k dispozícii suma,  
ktorá sa stotožňuje s úsporami.

Úlohou poistky je 
zabezpečiť finančnú 
pohodu domácnosti.
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kombinácia dôchodku z  verejných zdrojov 
a renty by mala nahradiť aspoň 70 % čistého 
pracovného príjmu. V  súvislosti s  tým, ako 
sa vyvíja demografická situácia na Slovensku 
(veľmi zle), budeme radi, ak nám súčty dô-
chodkov z prvého, druhého a tretieho piliera 
nahradia aspoň polovicu čistej priemernej 
mzdy. Princípom investovania je primeraná 
kombinácia rizika a  výnosu, v  závislosti od 
časového horizontu a vašej tolerancii k riziku.

Kapitál sú zhodnotené peniaze, ktoré vám 
zabezpečia komfortný život na dôchodku 
a slušné dedičstvo pre vašich blízkych. Zhod-
nocovať kapitál je rozumné až vtedy, ak máte 
vyriešené predošlé tri ciele finančného pláno-
vania. Zväčša ide o veľmi dlhodobý cieľ a pre-
to je možné staviť aj na rizikovejšie investičné 

produkty. Akcie, nehnuteľnosti – to 
všetko je tu na uchovanie hodnoty 
a dlhodobé zhodnotenie vašich pe-
ňazí. Bohužiaľ, do štvrtého „vrec-
ka“ finančnej pohody sa väčšina 
našich ľudí nikdy nedostane. 

Prehľad cieľov stanovova-
ných vo finančnom plánovaní 
uvádza tabuľka. Všimnime 
si, že tabuľka neuvádza ciele 

ako kúpa domu či auta. Tieto produkty sa čo-
raz viac kupujú na úver, pokrývajú z bežného 
príjmu a nie z  investícií. Ale ak niekto radšej 
kupuje za hotové, resp. potrebuje zložiť akon-
táciu, môže do finančného plánu zahrnúť aj 
tento cieľ.

Načo sú teda peniaze? Nato, aby nám zabez-
pečili primeraný komfort v rôznych životných 
situáciách. V  slnečných i  daždivých dňoch. 
V mladosti o starobe. Rôzne situácie vyžadu-
jú rôzne druhy peňazí nielen z  hľadiska ich 
množstva, ale aj ich dostupnosti a pomeru ri-
zika a výnosu. Bežný človek nie je „vlk z Wall 
Streetu“. Má úplne iné potreby i  možnosti. 
Zabudnite na vzácne vína a certifikáty na in-
vestičné zlato. Radšej sa zamyslite, či máte na 
bežnom účte peniaze aspoň na tri mesiace nor-
málneho života a  či má živiteľ rodiny nejakú 
slušnú poistku.

 Vladimír Baláž

Bežný človek nie je  
„vlk z Wall Streetu“.

Bežný človek nie je „vlk z Wall 
Streetu“.

I. Núdzová rezerva
Účel:   Poskytnúť okamžite dostupné fondy v prípade  

nepredvídanej situácie
Kedy:  Dnes, resp. maximálne do troch dní
Koľko:  Má pokryť bežný príjem rodiny na 2-6 mesiacov
Nástroje:  Bežný účet, peňažný fond

III. Renta
Účel:  Zabezpečiť pravidelný príjem
Kedy:  Po odchode do starobného a invalidného dôchodku
Koľko:   Spolu s dôchodkom zo Sociálnej poisťovne by renta mala 

zabezpečiť aspoň 50-60% pracovného príjmu
Nástroje:   Druhý a tretí pilier dôchodkového sporenia; anuita; riadené 

portfóliá; úroky z dlhopisov a vkladov

II. Poistka
Účel:  Zabezpečiť seba a rodinu v prípade vážnejšieho problému
Kedy:  Do 2 týždňov - 1 rok od udalosti
Koľko:  Má pokryť bežný príjem rodiny na 6 mesiacov až 5 rokov
Nástroje:  Životná poistka

IV. Kapitál
Účel:   Zhodnotiť peniaze; vytvoriť podmienky na komfortný 

dôchodok; zanechať majetok deťom
Kedy:  Po odchode do starobného a invalidného dôchodku
Koľko:  Koľko sa len dá
Nástroje:  Akciové fondy; riadené portfóliá; nehnuteľnosti

Štyri vrecká finančného plánovania
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KEDY A NA KOĽKO

Ak sa niečo stane, je lepšie mať zlé po-
istenie alebo nemať žiadne? Odpoveď 
závisí od toho, aké drahé bolo poistenie 
a či by namiesto neho nasporená suma 
bola vyššia ako poistné plnenie. 

Nastavenie poistných súm závisí od 
poistného produktu. Pri neživotnom 
poistení platí, že poistná suma nemá 

byť vyššia ako hodnota poisteného predmetu. 
V opačnom prípade by človek na poistnej uda-
losti získal viac, ako stála poškodená vec. To je 
neprípustné. 

Pri životnom poistení má poistná suma ko-
rešpondovať s príjmami poisteného. Pre pois-
ťovňu je napríklad podozrivé, resp. je indikátor 
poisťovacieho podvodu, ak si človek s nízkym 
príjmom dojednáva extrémne vysokú „náhra-
du príjmu“. Platí, že nie je byť dobré „podpo-
istený“ ani „nadpoistený“. V  prvom prípade 
bude poistné plnenie nedostatočné, v druhom 
prípade je cena za poistenie zbytočne vysoká.

Ujasniť si, na akú výšku poistného plnenia 
nastaviť poistnú sumu, je záležitosť nie jedno-
duchá. V prvom rade však záleží na tom, o aký 
typ poistenia ide.

Prednastavené poistné sumy
Niektoré poistenia nepustia klienta k  voľbe 

výšky poistnej sumy. Napríklad pri havarijnom 
poistení sa ako poistné plnenie zadáva cena 
auta. Pri povinnom zmluvnom poistení sú li-

mity nastavené legislatívou paušálne. Cez limit 
uvedený v zákone sa stanovuje aj poistná suma 
pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobe-
nú zamestnávateľovi.

Výber z prednastavenej sumy
Bez možnosti nastaviť si konkrétnu poistnú 

sumu sa predáva aj cestovné poistenie. Poisťovne 
ponúkajú dva či tri produkty s rôznymi rozsahmi 
poistenia. Je skutočne na zváženie, či ísť do rizika 
kúpiť poistenie s ochranou do 100 000 eur, keď 
niektoré poistné udalosti vyjdú násobne viac.

Poznať správnu cenu
Pri poistení domácnosti si už treba čo-to 

uvedomiť. Napríklad, čo všetko sa môže stať, 
čo všetko sa v  domácnosti nachádza a  koľko 
vyjde uvedenie do pôvodného stavu. Ide o veci 
od podlahy až po strop. Podobné úvahy môže 
človek mať pri stanovovaní poistnej sumy pre 
celú nehnuteľnosť. 

Život je neoceniteľný
Najväčšie dilemy a najrozličnejšie názory sú 

pri nastavení poistných súm pri poistení živo-

ta. Do výpočtov na zistenie poistnej sumy vstu-
puje čas, pravidelné príjmy i výdavky, dávky zo 
sociálneho systému a  finančný či nefinančný 
majetok klienta. Otázne je, či brať ako základ 
výpočtu poistnej sumy príjmy alebo výdavky 
a na ako dlho by ňou mali byť pokryté. Ak má 
človek dlhy, tak či majú byť pokryté celé, alebo 
opäť iba na určitý čas splácania. Niekto znižuje 
poistnú sumu o pravidelné dávky od štátu, iný 
ich znižuje o ďalšie aktíva vo vlastníctve klien-
ta. A pri úrazoch či chorobách niekto zohľad-
ňuje náklady na vyliečenie, iný sa pozerá aj na 
ušlý zárobok alebo okrem toho aj na náklady 
spojené s opätovným zaradením sa do bežného 
života. Život sa nedá oceniť, a tak poistná suma 
môže byť v ľubovoľnej výške.

Veľa i málo je nesprávne
Ak si poistnú sumu stanovuje klient, úvahy 

sú určite namieste. Kto sa poistí na nízku sumu, 
bude podpoistený. V prípade škody, napríklad 
pri poistení nehnuteľnosti, mu vtedy poisťov-
ňa uhradí vždy iba pomernú časť, teda vždy 
menej, než je skutočná škoda. Pri nadpoistení 
sa klientovi vypláca iba skutočná škoda, teda 
vtedy klient zistí, že za poistenie platil zbytoč-
ne veľa. Kým na podpoistení človek ušetrí pri 
platení, ale neušetrí pri poistnej udalosti, pri 
nadpoistení neušetrí vôbec – platí viac a  do-
stane iba reálnu náhradu škody. Univerzálna 
a ideálna poistná suma neexistuje.

Pavel Škriniar

Život sa nedá oceniť, a tak 
poistná suma môže byť 
v ľubovoľnej výške.

Tipy, podľa čoho sa dá nastavovať poistná suma
Životné poistenie Na ako dlho a v akom štandarde majú byť zabezpečení pozostalí
Poistenie chorôb a úrazov Náklady na liečenie, náklady na opätovné zaradenie do života, udržanie životného štandardu
Cestovné poistenie Náklady na liečbu, náklady na dopravu domov 
Poistenie nehnuteľnosti Náklady na uvedenie do pôvodného stavu
Poistenie domácnosti Nahradenie pôvodných vecí, náklady na uvedenie do pôvodného stavu

sa poistiť



HYPOTÉKA VYŽADUJE POISTENIE
Jedno treba, druhé sa odporúča

Povinnosť splácať dlh desiatky rokov 
povzbudzuje úvahy na zabezpečenie 
sa. Či už ide o zabezpečenie 
dostatočného objemu prostriedkov  
na splácanie, alebo o splnenie 
podmienky banky. S hypotékou súvisí 
poistenie nehnuteľnosti, ale aj poistenie 
schopnosti splácať úver, životné 
poistenie či poistenie domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti
Banka má nehnuteľnosť ako zálohu, aby sa 

v prípade klientovej neschopnosti splácať úver 
dostala späť k svojim peniazom. Zjednodušene 
povedané: pri nesplácaní hypotéky banka ne-
hnuteľnosť predá, zo získaných prostriedkov 
umorí dlh a zvyšok bude patriť klientovi. Len-
že ak by nehnuteľnosť bola poškodená, cena 
nehnuteľnosti klesne. Banka by sa v takom 
prípade nedostala k svojim peniazom. Preto 
požaduje, aby bola nehnuteľnosť poistená. Ri-
zikami, sú škody spôsobené živelnými udalos-
ťami ale aj vyvolané činnosťou človeka. 

Poistná suma je v prvom rade vyplácaná 
banke (je vinkulovaná v prospech banky). 
Neznamená to však, že klient ostane bývať  
v poškodenej nehnuteľnosti. Banka poskytne 
poistné plnenie na opravu nehnuteľnosti, čím 
sa jej hodnota vráti na pôvodnú úroveň. Preto 
je potrebné, aby nehnuteľnosť nebola pod-
poistená – v takom prípade by prostriedky  
z poistenia nestačili na uvedenie do pôvodné-
ho stavu.

Pri kúpe bytu môže byť postačujúce, aby po-
istná suma bola vo výške úveru a nie vo výške 
ceny nehnuteľnosti. Byty totiž bývajú poistené 
ako súčasť poistenia bytového domu. Pre ban-
ku je však administratívne jednoduchšie, ak sa 
uzavrie jedna  poistná zmluva, ktorá bude celá 
vinkulovaná v jej prospech.

Tip: Poistenie nehnuteľnosti sa dá uzavrieť 
priamo v banke a niekedy má vďaka tomu 
klient nižší úrok na hypotéke. Cena poistenia 
nie je vyššia, ako keď si klient poistenie kúpi 
inde. Ceny poistenia sa v závislosti od rozsa-
hu krytia poistných rizík pohybujú do 0,11 %  
z ceny nehnuteľnosti.

Životné poistenie
Uzavrieť životné poistenie nie je podmien-

kou poskytnutia hypotéky, no mnohí dlžníci sa 
preň rozhodnú práve pri tejto príležitosti. Ide 
im o zmiernenie finančných ťažkostí vyplýva-
júcich z nižšieho rodinného príjmu. 

Poistná suma sa môže odvíjať napríklad od 
výšky hypotéky alebo od určitého času po-
trebného na zabezpečenie schopnosti rodiny 
splácať dlh. Alfou a omegou takejto zmluvy 
by mali byť okrem krytia smrti aj pripoiste-
nia pre prípad invalidity a práceneschopnos-
ti. Kvalitu poistenia tiež zvýšia pripoistenia 
ako kritické ochorenia alebo trvalé následky 
úrazov. Tí, ktorí si chcú uzavrieť poistenie vý-
lučne z dôvodu čerpania hypotéky, by si mali 
uvedomiť, že výška hypotéky v čase klesá, pri-
čom poistná suma môže ostať v nezmenenej 
výške a teda i v cene.

Tip: Pri uzatváraní zmluvy životného po-
istenia ako súčasť alebo doplnok k  úverovej 
zmluve odporúčam vyhľadať pomoc nezávis-
lého sprostredkovateľa, nakoľko sa pri týchto 
produktoch často nezhoduje pomer cena/
kvalita a teda vo veľa prípadoch je efektívnejšie 
riešiť túto zmluvu individuálne – mimo banky. 
Atraktívna zľava z úrokovej sadzby nemusí byť 
vždy „pod lupou“ odborníka až tak atraktívna. 
Dôležitou náležitosťou pri uzatváraní takejto 

zmluvy je tiež riadne vyplnenie zdravotného 
dotazníka.

Prípad straty zamestnania 
Poistenie schopnosti splácať hypotéku sa týka 

aj straty zamestnania. Vďaka nemu sa dá získať 
nižšia úroková sadzba, mesačná splátka však 
nižšia byť nemusí. Poistenie úver predraží. 

Tip: Opäť je potrebné porozumieť pod-
mienkam. Napríklad poisťovňa bude dlh 
namiesto klienta splácať iba obmedzený čas 
(nesplatí celú hypotéku) a splácať nezačne 
okamžite. Býva obmedzená aj maximálna 
výška poistného plnenia. Taktiež sú jasne vy-
medzené okolnosti, pri ktorých k plneniu (ne)
príde – skrátka nie každá strata zamestnania 
je dôvodom na poistné plnenie. Cena je do  
5 % z výšky úveru (resp. do 5 % mesačne  
z výšky mesačnej splátky).

Poistenie domácnosti
Nie je podmienkou a jeho uzavretie ani ne-

zvýhodňuje dlžníka. Avšak v rámci komplex-
ného poistenia umožňuje získať výhodnejšiu 
cenu. Poisťuje sa vybavenie domu/bytu. Od 
podlahy cez nábytok a elektroniku až po strop. 
Cena sa líši podľa rozsahu poistenia a pohybuje 
sa okolo úrovne 0,2 % z poistnej sumy. 

Katarína Faktorová, Finportal
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Malý kúsok plastu,  
VEĽKÝ KUS PEŇAZÍ I HISTÓRIE

Oprávnenie využiť službu či vziať si 
tovar aj bez potrebnej hotovosti. To je 
základná myšlienka platobnej karty, kto-
rá je stará už viac ako sto rokov. Sprvu 
to bol kus plechu, od polovice minulého 
storočia už ide o plast a od sedemde-
siatych rokov aj s magnetickým prúž-
kom. Evolúcia pokračuje a dnešná karta 
sa s nimi porovnávať nedá. Pravidlá jej 
používania sa však nemenia.

Platobná karta je alternatívou k hotovosti 
a ako k hotovosti sa k nej teda treba aj 
správať. Obzvlášť v  súčasnosti, keď na 

platenie nízkych súm nie je potrebné zadávať 
PIN kód. 

PIN kód (personal identification number) slúži 
na overenie oprávnenia manipulovať s kartou. 
Pôvodne však neslúžil k platobným kartám, ale 
k špeciálnym šekom, ktorými sa vyberala hotovosť 
z bankomatov. Dĺžka PIN kódu sa stanovila sprvu 
na štyri až dvanásť číslic. Prax ukázala, že dlhé 
čísla si ľudia nie sú schopní zapamätať. Vo väčšine 
krajín pozostáva zo štyroch, v niektorých krajinách 
zo šiestich číslic. Kým ochranný kód sa ešte pred 
pár rokmi meniť nedal, v súčasnosti si majiteľ karty 
môže zvoliť individuálnu kombináciu číslic.

Karta sú dvere k  peniazom na účte. Kľúče 
od týchto dverí preto netreba nechávať na voľ-
ne dostupnom mieste – nepísať PIN na kartu, 

chrániť si ho pri zadávaní, neprezrádzať ho cu-
dzím osobám... V  obchodných podmienkach 
banky je tomu venovaných až dvanásť odrá-
žok. Banky už zamietli množstvo reklamácií, 
keď sa majitelia kariet sťažovali, že osoba, kto-
rej zverili kartu aj s kódom, im vybrala z účtu 
viac, než jej dovolili. Pravidlá používania karty 
sa dajú zhrnúť do jednej vety: S kartou konajte 
tak, ako konáte s hotovosťou.

PIN kód považujeme pri platbách za niečo úpl-
ne samozrejmé. Avšak v niektorých krajinách sa 
za lepšiu ochranu pred zneužitím považuje pod-
pis majiteľa na zadnej strane karty. Mimochodom, 
na kartách býva upozornenie, že bez podpisu sú 
neplatné. 

Čo sa týka opatrnosti pri používaní karty, 
nezáleží na tom, či ide o debetnú, alebo kredit-
nú kartu. Obe majú ten istý účel, len narábajú 
s  inými peniazmi. Debetnou kartou sa platí 
vlastnými peniazmi, kreditnou sa čerpá úver 
(ten sa má neskôr splatiť). 

Netreba podliehať panike, ak o kartu z rôz-
nych dôvodov prídete. Konajte však rýchlo – 
kartu zablokujte. Dá sa to cez internet banking 
alebo telefonicky, či v  banke. Po zablokovaní 
karty klient neznáša nijaké finančné dôsledky 
z  ďalšieho použitia karty. Ak má karta pois-
tenie, tak transakcie môžu byť stornované až 
pár dní spätne od nahlásenia blokácie banke 
(samozrejme, tie, ktoré nevykonal klient). Nie-

ktoré banky umožňujú znížiť limity peňažných 
operácií karty na nulu, čo je ekvivalent bloká-
cie. Oplatí sa to spraviť vtedy, ak si človek nie je 
istý, či kartu iba niekde nezapatrošil a po čase 
ju môže nájsť.

Zadali ste tri razy za sebou nesprávny PIN? Ak 
to bolo u obchodníka, nič zásadné sa nestalo. Na 
ďalší deň zadajte správne poradie čísiel a karta 
sa odblokuje. Pri bankomatoch to už také jed-
noduché nie je. Ak bankomat zhltne kartu, treba 
kontaktovať banku, ktorej bankomat patrí. Ak je to 
v priestoroch pobočky, vo výnimočných prípadoch 
sa dá ku karte dostať ešte v rámci daného dňa. 
V opačnom prípade sa karta znehodnotí a odošle 
do banky, ktorá ju vydala. 

Budúcnosť je už dnes
Platobné karty majú vraj svoj vrchol za se-

bou. Technológia napreduje a udomácňujú sa 
nové spôsoby platieb – mobilom, internetom, 
nálepkou, cez služby ako Viamo, Paypal... Od 
budúceho roka navyše prestanú byť platobné 
systémy doménou bánk. Európska smernica 
PSD2 má okrem iného za cieľ zjednodušiť pla-
tenie. A v tomto vidia priestor na presadenie sa 
mnohé technologické spoločnosti. Nástrojom 
na platenie sa tak s veľkou pravdepodobnosťou 
stane mobilný telefón. O dôvod viac nezabud-
núť ho vziať ráno so sebou. 

 pš
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Svlastným bankovým 
účtom je možné prežiť 
takmer celý život: účty 

pre deti a mládež, študentské, 
bežné i pre seniorov. Nemusí ísť 
o jeden a ten istý účet v tej istej 
banke. Stačí povedať a nová 
banka zariadi celú administra-
tívu týkajúcu sa presunu účtu 
z inej banky. Prekážok na pre-
súvanie klientov medzi bankami 
nie je veľa. Jednou z nich je po-
hodlnosť, druhou nevedomosť. 
Obe stoja peniaze. A o penia-
zoch je aj výber konkrétneho 
bankového účtu.

Oplatí sa účet zadarmo 
alebo za poplatok?

„Zadarmo“ môže vyjsť po-
merne draho. Lacný účet môže 
vyjsť drahšie ako drahý. Výber 
konkrétneho účtu je záležitosť 
skutočne veľmi individuálna. 
Na zodpovedanie úvodnej 
otázky si najprv treba položiť 
niekoľko ďalších otázok:
1. Aký máte príjem (resp. prí-
jem spolu s partnerom)?
2. Ako ďaleko od vás je najbliž-
šia banka/bankomat? 
3. Akceptujú platby kartou na 
miestach, kde nakupujete? 
(Ste ochotný platiť kartou?)

4. Máte k dispozícii internet? 
(Ste s ním kamarát?)

Príjem
Výška príjmu je základ na 

rozhodovanie o type účtu. Je 
rázcestím pre bezpoplatkový 
základný bankový účet alebo 
pre ten za tri eurá, resp. pre 
bežný balík služieb až so 
100-percentnou zľavou alebo 
za bežný poplatok. V ponuke 
je bezplatný účet v akejkoľvek 
banke, resp. to isté za tri eurá 
mesačne. Taktiež je tu bežný 
balík služieb za štandardnú 
cenu, ale i s možnosťou od-
pustenia poplatku. Trochu zlo-
žité? Zjednodušene povedané, 
podmienky, či už bankové, 
alebo legislatívne, umožňujú 
mať účet zadarmo. 

Vzdialenosť
Mať účet zadarmo, ale 

v banke desiatky kilometrov 
vzdialenej, nie je praktické. Do 
istej miery to vie nahradiť inter-
net a telefón, no nie každému 
takáto forma komunikácie 
vyhovuje. Napríklad prístup 
k hotovosti je pre niekto-
rých alfou a omegou vzťahu 
s bankou, no bez ohľadu na 

to je istá úroveň hotovosti tak 
či tak potrebná. Dostupnosť 
k hmatateľným peniazom by 
nemala byť nákladná ani časo-
vo náročná. 

Akceptácia  
platobných kariet

S prístupom k hotovosti 
súvisia aj zvyky a možnosti 
platenia. Aj keď prijímanie kariet 
je technicky realizovateľné 
všade, kde je elektrina a signál, 
niektorí obchodníci uprednost-
ňujú kvôli poplatkom hotovosť. 
Ak sa karta vystavená k účtu 
nebude dať využívať, môže 
to mať vplyv na celkovú cenu 
balíka služieb.

Dostupnosť internetu
Výhodou internetových ope-

rácií s účtom sú nižšie poplat-
ky. Ak však internet dostupný 
nie je, nebudú dostupné ani 
benefity. Okrem toho, nie každý 
holduje najnovším technologic-
kým výdobytkom.

Prečo práve tieto otázky?
Príjem do 400 eur = 

Základný bankový produkt 
zadarmo v každej banke. 
Príjem nad 400 eur = Jedna 

z podmienok na získanie bež-
ného balíka služieb zadarmo. 
Vzdialenosť = Poplatok za 
výber hotovosti z cudzie-
ho bankomatu je pomerne 
drahý. Vzdialenosť = Cesta 
do pobočky banky stojí čas 
a peniaze. Platenie kartou 
= Jedna z podmienok na 
získanie bežného balíka služieb 
zadarmo. Internet = Niekde 
preferovaná, resp. jediná forma 
komunikácie s bankou. 

Bežný účet je začiatok vzťahu s bankou. 
K tomuto vzťahu už netreba mať 
plnoletosť a horná veková hranica tiež 
nie je určená. Aj žiaci základnej školy 
tak majú k dispozícii nástroj, ktorý bude 
po skončení školy bežnou súčasťou 
ich života. Nástroj, ktorým sa zároveň 
buduje aj finančné vzdelanie.  
Veď školácke chyby nie sú také drahé 
ako chyby dospelých.

4 OTÁZKY  pred prvým vzťahom s bankou

Niekoľko tipov na 
splnenie podmienok
Príjem: 
- Spojte príjmy 
s partnerom a splňte 
podmienku minimálneho 
príjmu. 
- Partner nech pošle 
toľko, koľko chýba do 
splnenia podmienky 
a rovnakú sumu mu 
pošlite obratom späť. 
Počet platieb kartou: 
- Rozdeľte si bežný nákup 
na viacero častí.
Počet výberov 
z bankomatu: 
- Spravte jeden 
objemnejší výber.
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Otvárajte opatrne, 

AK FOREX KLOPE  
NA DVERE 

Hľadáte vyššie zhodnotenie svojich 
úspor a našli ste lákavú ponuku na 
investovanie do menových párov - fore-
xu? Dobrou správou je, že jeho vysoké 
výnosy sú reálne. Zlou správou je, že 
sa k nim nedostane každý. Ešte horšou 
správou je, že straty môžu byť vyššie, 
ako je výška vkladu. 

Princíp znie relatívne jednoducho. Vy-
beriete si menový pár napríklad EUR/
USD. Nakúpite doláre a  za určitý čas 

ich drahšie predáte. Aké jednoduché, nie? Veď 
šanca, že kurz bude rásť alebo klesať, je pol na 
pol. Skoro ako ísť do kasína na ruletu a staviť 
na červenú alebo čiernu. Napriek tomu väčšina 
v kasíne prerobí.

Forex je naozaj jedna z možností, ako sa dá 
obchodovať s peniazmi. Na forexe sa obcho-
duje neraz v  sekundách, teda na dosiahnutie 
požadovaného výnosu treba byť skutočne ak-
tívny a  obozretný. Neustále sledovanie trhu 
však nie je prirodzené pre každého investora. 
Už vôbec sa to nedá stihnúť cez desiatovú či 
obedovú prestávku.

Možno aj preto sa väčšina obyčajných in-
vestorov poteší, ak im niekto ponúkne ná-
hradníka - robota, ktorý údajne dokáže reali-

zovať výnosy v desiatkach percent. Tu by však 
človek mal zbystriť pozornosť. Nie pre výšku 
výnosu, ale pre podstatu obchodu. Prečo danú 
ponuku niekto vôbec zverejňuje a nesnaží sa 
sám zbohatnúť takýmto spôsobom. 

Čo ak je to len preto, že za každý obchod 
inkasuje poplatok či veľmi dobre zarobí na 
predaji takéhoto robota?

Uvedomiť si treba aj to, že spustením také-
hoto robota dáva investor prístup na svoj účet 
cudziemu softvéru. Účet, na ktorom sú reál-
ne peniaze, a tak, ako sa dajú zhodnotiť, dajú 
sa aj prerobiť. Nedávne skúsenosti pri náhlej 
zmene kurzu EUR/CHF dokonca hovoria, že 
sa dá prerobiť aj viac, ako máte na účte jednej 
z elektronických platforiem na obchodovanie. 

Vzhľadom na jeho čoraz väčšiu obľúbenosť, 
pri forexe niekoľkonásobne platí, že musíte 
poznať toho, komu zverujete svoje prostried-
ky, a ten dotyčný musí mať príslušné povole-
nia na svoju činnosť. Pokiaľ nejde o slovenský 
a  licencovaný subjekt, určite zbystrite pozor-
nosť. Presne pred tým varuje NBS v jednom zo 
svojich posledných upozornení.

Neviete, kto môže a  kto nemôže ponúkať 
finančné produkty? Stačí zájsť na stránku Ná-
rodnej banky Slovenska: subjekty.nbs.sk.

Aj pre forex tak ako pre všetky formy in-
vestovania na finančných trhoch platí zlaté 

pravidlo. Čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. 
A forex je teda poriadne rizikový druh inves-
tovania. Je teda vhodný len pre určitý typ in-
vestorov, ktorí sú schopní a ochotní toto riziko 
a  možnosť straty akceptovať. Aj pre nich by 
táto forma investovania nemala tvoriť zásadný 
podiel z ich celkového majetku. 

Rada: Prepočítajte si, koľko potrebujete zaro-
biť, aby sa vám vrátili poplatky. Pouvažujte, či 
je reálne takýto výnos dosiahnuť a akú mieru 
rizika pri tom podstúpite. Dosahovať za rok 
10 % a  viac nie je bežné a  je spojené s  vyso-
kou mierou rizika. Pod pojmom riziko treba 
vnímať naozaj hocičo, čo človeka môže obrať 
o peniaze.

PP

Ponúkajú vám garancie? 
Bežná firma môže „garantovať“ 
iba do výšky svojho majetku. No 
v takom prípade má na jej majetok 
nárok viacero subjektov – od štátu 
cez zamestnancov, banky až po 
klientov. Ak subjektov požadujúcich 
„garancie“ je veľa, pri vyplácaní 
„garancií“ veľa nedostanú.

FinPro je samostatná nepredajná príloha vybraných 
slovenských periodík. Je zameraná na osobné 
financie a podporuje finančné vzdelávanie a ochranu 
spotrebiteľa finančných služieb.
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Vychádza v spolupráci s
Slovenská banková asociácia
Slovenská asociácia poisťovní
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Slovenská asociácia správcovských spoločností

      porovnanie so zahraničím

 refinancovanie    zmeny úrokových sadziebHYPOTÉKY 
Načo sú nám peniaze?

Na koľko sa poistiť?
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Začíname
Vám pomáhať s našimi aktuálnymi informáciami  

a užitočnými radami zo sveta financií



Vyvinuli sme najmodernejší  
informačný systém  
pre finančných  
sprostredkovateľov.

Dosiahli sme medziročný nárast 
provízneho obratu o 43 %  
vo výške 11,5 milióna Euro.*

WWW.FINPORTAL.SK

Súťaže a cestovanie za odmenu
Motivácia spojená so zážitkami na celý život

Vzdelávanie
Workshopy, semináre, odborné konferencie

Komplexná administratívna podpora
All inclusive podpora vášho úspechu

Garancia kmeňa
Sankcie a nevýhodné zmluvy u nás nenájdete

Informačný systém
Všetko pre váš biznis na jeden klik

Vlastná identita
Kariéra vo Vašich rukách

Výplata 4-krát do mesiaca
Provízie vám budú vyplatené každý týždeň

Transparentné odmeňovanie
Viac peňazí za rovnakú prácu.

*údaje za prvé tri kvartály 2017


