
Táto práca nadväzuje na výsledky projektu APVV č. LPP-0384-09: ,,Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)’’ a projektu KEGA 
č. 037STU-4/2012 „Zavedenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ so študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF 

STU Trnava.“. 

ZNIŽOVANIE MAJETKOVEJ NEROVNOSTI PROSTREDNÍCTVOM 
ZVYŠOVANIA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI POMOCOU 

 INTERNETOVEJ PLATFORMY 

prof. Ing. Peter Sakál, CSc. 
Bc. Marek Šarmír 

 



Obsah 

1 Úvod  

2 Vplyv bankového sektoru na 
majetkovú nerovnosť v SR 

3 Vplyv finančnej (ne)gramotnosti  
a (ne)zodpovednosti na majetkovú nerovnosť 

4 Znižovanie majetkovej nerovnosti 
prostredníctvom nami navrhovanej platformy 

5 Záver 

2/16 



Je majetková 
nerovnosť dobrá 

alebo zlá? 

 

Oligarchia 
súkromného 

kapitálu..  

Je problém  v 
systéme alebo v 
jeho správcoch? 

1 Úvod 

„Za všetky krízy vo svete môže majetková nerovnosť“ 
Thomas Piketty 
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Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.0025995 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0025995 

1.1 Ekonomické siete resp. siete vlastníctva 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0025995


Prieskum agentúry 
FOCUS. 

Ide o poradenstvo 
alebo predaj? 

Reklama vs. Realita Kto z toho profituje? 

„Takmer polovica Slovákov, 

46%, považuje za 

najobjektívnejším zdroj 

informácií o financiách 

pracovníkov bánk.  

Prieskum Which?, ktorý sa 

realizoval na pracovníkoch 

bánk, odhalil skutočnosť, 

že zamestnanci bánk sa 

cítia byť vystavený 

značnému tlaku zo strany 

inštitúcií, ak sa jedná o 

predaj bankových 

produktov a služieb.  

Analýzou produktu 
spoločnosti Prima banka 

ponúkaného  
v marketingovej kampani 
postavenej na výroku: „Päť 
percent ročne počas celej 
doby sporenia“, 
konštatujeme že reklama sa 
nezhoduje s realitou. 
 

Na základe spôsobu 

rozdelenia ziskov 

slovenských bánk 

môžeme konštatovať, že 

takmer všetok zisk si 

nechajú ich zahraničné 

materské spoločnosti 

vyplatiť vo forme dividend.  

2 Vplyv bankového  sektoru na majetkovú 
nerovnosť v SR. 
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„ Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie. Päť percent 

ročne počas celého obdobia sporenia.“ 

 
Prima Banka  

Váš zisk na konci sporenia 
(Čistý úrok – poplatok za vedenie) 

Ak je doba sporenia 12 mesiacov pri úrokovej sadzbe 5%, potom 

nasporená suma za 12 mesiacov bez úrokov predstavuje 1200,- EUR.  

Čistý úrok (po zdanení ).  

Nasporená suma po  
12 mesiacoch s čistým úrokom. 

Poplatok za vedenie účtu v dobe  
12 mesiacov. 

1226,39 EUR.  

46,80 EUR 

26,39 EUR 

–20,41 EUR.  

2.1 Reklama vs. Realita 

„V súčasnosti má Prima Banka na tento sporiaci 

produkt, ktorý síce nie je nový, veľmi silnú náborovú 

kampaň. V porovnaní s inými bankami až masívnu,“  

 

Maroš Ovčarik, bankový analytik  

6/16 Zdroj :http://pokus.blog.sme.sk/c/349705/Prima-banka-laka-na-5-percentny-
urok-Je-to-uplny-nezmysel.html 



Regina Ovesny - Straka 
V čase výroku prezidentka SBA 

„Banky síce môžu klientovi ponúknuť 
svoje produkty, ale ak nerozumie, čo je 
úroková sadzba, nie je úlohou bánk mu 
to vysvetľovať“ 

Zdroj : http://ekonomika.sme.sk/c/3570546/slovaci-nie-su-dostatocne-financne-gramotni.html 

3 Vplyv finančnej gramotnosti obyvateľstva na 
majetkovú nerovnosť. 
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Exekúcie Samovraždy Rozvodovosť Chorobnosť 

V roku 2015 bol počet 

žiadostí na úrovni 

540 986 a počet 

vybavených exekúcií bol 

v počte 519 738 . 

Sociálno-ekonomické 

informácie osôb po 

samovražde sú z väčšej 

časti neznáme. K 

dispozícii sú u pacientov 

po samovražednom 

pokuse.  

Štúdia skupiny Allianz 

poukazuje na to, že miera 

rozvodovosti sa neustále 

zvyšuje, približne každá 

druhá svadba sa na 

Slovensku dnes končí 

rozvodom.  

Obrovské rozdiely  

v zdravotnom stave 

svetovej populácie a 

priemernej dĺžke života 

majú na svedomí 

socioekonomické pomery, 

nie biológia. Hovorí o tom 

globálna štúdia Svetovej 

zdravotníckej organizácie.  

3.1 Patologické vplyvy finančnej negramotnosti. 
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Kolektívne 
požičiavanie 

 

Zvyšovanie 
finančnej 

gramotnosti 

Poradenstvo 

4 Návrh riešenia 
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Znižovanie majetkovej nerovnosti prostredníctvom nami navrhovanej platformy. 

 

„Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ 

 

Pápež František 
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Jednoduchý koncept 

Kolektívne požičiavanie je jednoduchý koncept, 

kde sa prostredníctvom internetového portálu 

stretáva dopyt s ponukou.  

Aukčný princíp 

Systém funguje na aukčnom princípe,  ktorý je 

dobre známy a výhodný  na výmenu tovaru 

alebo služieb.  

Alternatíva bankám 

Vzniká tak možná alternatíva bankovým 

úverom a vkladom. 

4.1 Kolektívne požičiavanie 



4.1 Kolektívne požičiavanie 
Ako to funguje? 

Ratingový a verifikačný proces 

Transakčný systém 

Detekčný systém 

Právne zastrešenie 

Inteligentné vymáhanie pohľadávok 

Referenčný systém 
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4.1 Kolektívne požičiavanie 

Default rate 

 
Ukazovateľ zlyhaných úverov tzv. default rate. Čím vyšší je 

stav zlyhaných úverov, tým menej kvalitné je úverové portfólio..  

Default / Výnos 

 

Výnos  

 
Ukazovateľ výnosnosti jednotlivých alternatív.  
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„Pomáhať ľudom lepšie pochopiť, ako si požičať a múdro uložiť pri budovaní osobného bohatstva, je jedným z najlepších vecí, 
ktoré môžeme urobiť pre zlepšenie blahobytu rodín a komunít“ 

 

       4.2 Zvyšovanie finančnej gramotnosti 
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Online riešenie Offline riešenie 

Ben Bernanke, FED 
Prejav na bankovej asociácii v roku 2010 



Poradenstvo v oblasti 
budovania kapitálu. 

Poradenstvo v oblasti riadenia 
dlhov a oddlžovania. 

        4.3 Poradenstvo 
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„Sme vo svojej nepoučiteľnosti nepoučiteľní, je poučenie, ktorému sa neučíme spontánne. Problém predstavuje samotná štruktúra ľudskej 
mysle: neučíme sa pravidlá, ale fakty a zase iba fakty.“ 

Poradenstvo v oblasti 
budovania kapitálu. 

Poradenstvo v oblasti riadenia 
dlhov a oddlžovania. 

Nassim Taleb  



5 Záver 

Z hľadiska 
sociálneho 

Z hľadiska 
environmentálneho 

Z hľadiska 
ekonomického 

Prínosy návrhu riešenia spočívajú na troch úrovniach udržateľnosti: 
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„Je lepšie zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu“ 

 

Konfucius 



Ďakujem Vám za Vašu pozornosť! 

peter.sakal@stuba.sk 
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