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PREDHOVOR 

 

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje čiastkovú učebnicu na 

účely výučby predmetu finančné právo vyučovaného v rámci magisterského 

študijného programu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a 

paralelne aj v rámci postgraduálne štúdia na Ústave medzinárodných vzťahov a 

právnej komparatistiky. 

Cieľom učebnice je umožniť študentom na aktuálnych a praktických 

príkladoch pochopiť základné charakteristiky finančných produktov ponúkaných na 

finančnom trhu. Predmet sa bude venovať základným ale aj inovatívnym produktom 

najmä v sektoroch poisťovníctva, úverov, vkladov a kapitálového trhu. 

Po úspešnom absolvovaní predmetu sú študenti schopní poukázať na 

základné črty produktov, budú ich vedieť porovnať a poukázať na prínosy a možné 

riziká. Okrem toho sa študenti dozvedia detaily ohľadom regulačného rámca a 

praktických aspektoch distribúcie finančných produktov smerom ku konečným 

klientom resp. finančným spotrebiteľom. 

Obsah učebnice bol pripravený vzhľadom na právny stav v novembri 2019 

a vzhľadom na dynamicky meniace sa vzťahy v rámci finančných produktov je pri 

štúdiu potrebné doplniť samoštúdiom o aktuálne údaje. 
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1 Poistenie 

1.1 Pojem a princíp poistenia   

Poistenie sa dá zjednodušene charakterizovať ako forma ochrany pred 

určitou náhodnou nepriaznivou udalosťou, ktorá môže byť spôsobená prírodnými 

silami (napr. záplavy) alebo konaním ľudí (napr. krádež). Účelom poistenia je teda 

odstránenie alebo aspoň zmiernenie negatívnych finančných dôsledkov náhodných 

udalostí. Princíp poistenia spočíva v tom, že klient (v zákone označovaný ako 

poistník) platí poisťovni za poskytovanie tejto ochrany poistné. Ak udalosť krytá 

poistením nastane, poisťovňa poskytne klientovi alebo inej osobe poistné plnenie 

dohodnuté v poistnej zmluve.  

Napríklad môže byť dohodnuté cestovné poistenie, v rámci ktorého 

poisťovňa klientovi uhradí okrem iného náklady na hospitalizáciu a operáciu v 

prípade, ak sa klientovi stane počas pobytu v zahraničí úraz. 

Podstata poistenia spočíva v tom, že poisťovňa v podstate zhromažďuje a 

prerozdeľuje finančné prostriedky klientov. Jedná sa o veľmi špecifický zmluvný 

vzťah, ktorý sa svojou povahou výrazne odlišuje od iných zmluvných vzťahov, 

pretože ide o zmluvný vzťah nerovný a odvážny. Zatiaľ čo vo väčšine zmluvných 

vzťahov sú práva a povinnosti zmluvných strán určitým spôsobom vyvážené, 

vzájomné plnenia sú vopred známe a isté (napríklad typicky v prípade kúpnej zmluvy 

kupujúci vie, že keď zaplatí dohodnutú cenu, predávajúci mu odovzdá dohodnutý 

tovar), v prípade poistenia to v drvivej väčšine prípadov neplatí, nakoľko klientovi, 

ktorý platí poistné, v mnohých prípadoch vôbec nevznikne právo na poistné plnenie. 

Na druhej strane ani poisťovňa vopred s istotou nevie, či dohodnutá poistná udalosť 

nastane, a ak áno, v akom presnom rozsahu bude musieť poskytnúť poistné plnenie 

(obvykle je dojednaný maximálny limit plnenia). 

Napríklad sa môže stať, že si klient platí celý život poistenie svojho domu, 

ale žiadna z udalostí, v prípade ktorých by mu vzniklo právo na poistné plnenie, 
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nenastane (napr. živelná pohroma, požiar, pád lietadla apod.). V takomto prípade 

klient napriek tomu, že poisťovni zaplatil značnú sumu poistného, nedostane od 

poisťovne žiadne viditeľné protiplnenie. Naopak sa ale môže stať, že u klienta, ktorý 

si platí poistné iba niekoľko mesiacov, nastane poistná udalosť a poisťovňa mu 

poskytne poistné plnenie tisícnásobne vyššie, než je súhrn finančných prostriedkov 

uhradených klientom.  

 

1.2 Typy poistenia    

Pre účely tohto materiálu použijeme zjednodušené rozdelenie poistenia, a 

to na verejné a komerčné. Pod pojmom verejné poistenie rozumieme spravidla 

poistenie s osobitnou právnou úpravou, ktoré kryje rôzne sociálne riziká. Do tejto 

skupiny môžeme zaradiť napr. verejné zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, 

poistenie v nezamestnanosti a nemocenské poistenie. Tieto poistenia sú spravidla 

povinné a poistné je v týchto prípadoch odvádzané priamo z príjmu klienta.   

Komerčné poistenia, resp. súkromné poistenia, sú naopak obvykle 

uzatvárané dobrovoľne na zmluvnej báze, t. j. klient sa môže rozhodnúť, či a v akej 

poisťovni zmluvu uzavrie. Tento materiál sa ďalej bude venovať popisu súkromných 

poistení, s ktorými sa v bežnom živote človek najčastejšie stretáva. Tieto poistenia 

predávané súkromnými poisťovňami môžeme ďalej deliť na poistenia osôb, 

poistenia majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie právnej ochrany. 

Na slovenskom poistnom trhu k 31. 03. 2019 pôsobilo 34 poisťovní a 

pobočiek zahraničných poisťovní ponúkajúcich rôzne komerčné poistné produkty. 

Tieto sú klientom častejšie než bankové produkty predávané prostredníctvom 

finančných sprostredkovateľov, príp. prostriedkov komunikácie na diaľku.  

Predaj poistenia je tiež charakteristický tým, že sa často predáva vo forme 

akýchsi balíkov. Klient v skutočnosti vstúpi do viacerých relatívne samostatných 

právnych vzťahov poistenia.  

Napríklad s poistením bytu (teda poistením majetku) je veľmi často 
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predávané pripoistenie zodpovednosti za škodu, ktoré môže kryť okrem iného aj 

škodu spôsobenú členom domácnosti. Tieto poistenia spolu tvoria balík služieb, za 

ktorý klient platí jedno poistné.  

Poistenie je právnym vzťahom, v ktorom môže človek určitým spôsobom 

figurovať prakticky už od narodenia. Rodičia veľmi často uzatvárajú svojim deťom 

ešte v predškolskom veku rôzne produkty životného poistenia za účelom krytia rizík 

úrazov alebo chorôb, ktoré sa naviac často kombinujú s investičnou zložkou (tzv. 

investičné životné poistenie). Taktiež sú deti veľmi často poisťované pri ceste do 

zahraničia či horských oblastí, obvykle na uhradenie zdravotnej starostlivosti či 

prepravy domov v prípade rôznych zranení, resp. úrazov.  

 

1.3 Produkty poistenia osôb   

Pod produktami poistenia osôb rozumieme produkty, v ktorých vznikne 

poisťovni povinnosť poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak nastane udalosť, ktorou 

je smrť, dožitie, choroba, úraz, prípadne iná udalosť súvisiaca so zdravím či zmenou 

osobného postavenia poistenej osoby. Ako vyplýva zo samotného názvu tejto 

skupiny poistení, v prípade poistenia osôb môže byť poisteným iba fyzická osoba, 

nikdy nie firma, vec, predmet a pod. Poistený je osoba uvedená v poistnej zmluve, 

ktorej riziko je poistnou zmluvou kryté. Táto osoba môže byť odlišná od poistníka 

(t. j. osoby, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu a platí poistné). 

 

1.3.1 Životné poistenie   

Životným poistením môžu byť kryté dve základné udalosti, a to smrť 

poisteného alebo dožitie.  

Podstatou životného poistenia pre prípad smrti je poskytnutie finančného 

zabezpečenia pre blízke osoby v prípade smrti poisteného. Tento produkt môže byť 

vhodný napríklad na krytie rizika smrti živiteľa rodiny, kedy poisťovňa poskytne 
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poistné plnenie osobe určenej v poistnej zmluve (obvykle druhému z manželov alebo 

deťom).  

Podstatou životného poistenia pre prípad dožitia je poskytnutie dohodnutej 

sumy v prípade, ak sa poistený dožije konkrétneho dátumu špecifikovaného v 

zmluve. Pokiaľ sa poistený daného dátumu nedožije, poisťovňa plnenie neposkytne.  

Obvykle sa produkty životného poistenia predávajú ako kombinácia oboch 

uvedených rizík, t. j. rizika smrti aj rizika dožitia. Poisťovne veľmi často k týmto 

dvom základným rizikám ponúkajú aj tzv. pripoistenia (napríklad poistenie trvalých 

následkov spôsobených úrazom, poistenie chorôb a pod.). 

Životné poistenie je často predávané ako produkt, v ktorom sa spája 

rizikové poistenie s kapitálovou zložkou (kapitálové životné poistenie) alebo 

investičnou zložkou (investičné životné poistenie). Poistné, ktoré klient za poistenie 

platí, sa v týchto prípadoch skladá z dvoch častí. Jednu časť si poisťovňa ponechá za 

krytie dohodnutého rizika a druhú časť poisťovňa pre klienta investuje.  

Kapitálové životné poistenie spočíva v tom, že časť zo zaplateného 

poistného je odvedená na osobitný poistný účet vedený poisťovňou, kde k nim 

poisťovňa pripočítava vopred dohodnutý úrok. V prípade poistnej udalosti (smrti 

alebo dožitia sa určitého veku) poisťovňa tieto finančné prostriedky vyplatí osobe 

určenej v zmluve. 

V prípade investičného životného poistenia je časť finančných prostriedkov 

zo zaplateného poistného investovaná za účelom zhodnotenia. Za tieto finančné 

prostriedky nakúpi poisťovňa pre klienta určité investičné nástroje (napríklad akcie 

či dlhopisy), ktoré by sa mali zhodnocovať. V prípade vzniku poistnej udalosti, ktorá 

je v zmluve dohodnutá, poisťovňa vyplatí v zmluve určenej osobe finančné 

prostriedky, ktoré získa predajom finančných nástrojov.  

V súvislosti s týmito produktami je však treba osobitne upozorniť jednak na 

skutočnosť, že poisťovne si v súvislosti s investovaním finančných prostriedkov 

účtujú rôzne poplatky, o ktoré sa hodnota účtu, na ktorom poisťovňa eviduje 

nakúpené investičné nástroje, znižuje, a jednak na skutočnosť, že zhodnotenie 
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investovaných finančných prostriedkov nie je nijakým spôsobom garantované. Nie 

je preto vylúčené, že k žiadnemu zhodnoteniu týchto finančných prostriedkov 

nedôjde, ale práve naopak, zníži sa ich suma jednak o investičnú stratu a jednak o 

poplatky, ktoré si poisťovňa účtuje za rôzne úkony súvisiace predovšetkým s 

uzatvorením poistnej zmluvy a správou investícií.  

 

1.3.2 Poistenie pre prípad úrazu   

Úrazom sa obvykle rozumie neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl 

alebo vlastnej telesnej sily nezávisle na vôli poisteného, ku ktorému došlo počas 

poistnej doby a ktorým bolo poistenému spôsobené poškodenie na zdraví, alebo smrť. 

V prípade produktov úrazového poistenia sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť poistné 

plnenie, keď dôjde k takémuto poškodeniu zdravia alebo smrti. Jednotlivé produkty 

na poistnom trhu sa odlišujú predovšetkým v rozsahu poškodení zdravia, ktoré kryjú, 

a jednak vo výške a druhu poistného plnenia. 

V poistnej zmluve môže byť dohodnuté napríklad jednorazové poskytnutie 

poistného plnenia v prípade smrti spôsobenej úrazom (napríklad smrteľný pád na 

lyžiach), jednorazové poskytnutie poistného plnenia v prípade trvalých následkov 

úrazu (napríklad trvalá obmedzená pohyblivosť končatiny pri zložitej zlomenine), 

denné odškodné pri pobyte v nemocnici v súvislosti s liečením úrazu alebo denné 

odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu (ide o prípady, kedy nie je 

nevyhnutné liečiť úraz v nemocnici, ale klient sa musí na základe rozhodnutia lekára 

liečiť doma).  

Výška poistného plnenia v prípade trvalých následkov úrazu sa obvykle 

vypočítava na základe oceňovacích tabuliek (ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy) a 

dohodnutej poistnej sumy. Napriek tomu, že oceňovacie tabuľky sú spravidla 

niekoľko desiatok strán dlhým dokumentom, je vzhľadom k ich dôležitosti vhodné 

byť ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy podrobne oboznámený s ich obsahom.  

Pri uzatváraní úrazového poistenia je nemenej dôležité aj to, ako je 
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vymedzený pojem úrazu a aké sú výluky z poistného krytia. V praxi môžu byť z 

poistného krytia poistenia úrazu vylúčené napríklad úrazy, ktoré vzniknú pri 

preťažení tkanív opakovanou alebo trvajúcou aktivitou (napr. „seknutie“ v chrbte v 

dôsledku vynášania vriec na povalu). Poistné produkty sa môžu v týchto parametroch 

výrazne líšiť, čo sa môže prejaviť vo výške poistného. 

1.3.3 Poistenie pre prípad choroby   

Poistenie pre prípad choroby kryje obvykle riziko, že klient dostane 

niektorú z tzv. kritických chorôb, ku ktorým patrí napr. Alzheimerova choroba, 

mozgová mŕtvica, Parkinsonova choroba, operácia aorty, slepota, rakovina, kóma, 

hluchota, srdcový infarkt, zlyhanie obličiek či skleróza multiplex. Zoznam kritických 

chorôb, ktoré sú konkrétnym poistným produktom kryté, je súčasťou poistných 

podmienok. Produkty poistenia choroby sú teda určené na krytie významných rizík 

a nevzťahujú sa obvykle na bežné choroby, z ktorých sa človek obvykle vylieči za 

niekoľko dní či týždňov, ako napr. bežná chrípka či angína.  

Z poistenia pre prípad choroby teda vznikne klientovi nárok na poistné 

plnenie iba vtedy, ak dostane niektorú z chorôb uvedených v poistnej zmluve alebo 

v príslušných poistných podmienkach. Poistné plnenie klientovi prirodzene 

nevznikne ani v súvislosti s chorobami, ktorými trpel v okamihu uzatvorenia poistnej 

zmluvy. Za účelom zistenia, či je klient pri uzatváraní poistnej zmluvy zdravý, je 

poisťovňa oprávnená skúmať jeho zdravotný stav. V praxi tak činí najčastejšie 

prostredníctvom otázok uvedených v zdravotnom dotazníku. Poisťovňa však môže 

za týmto účelom od klienta požadovať aj klientovu zdravotnú dokumentáciu, 

prípadne, aby sa podrobil lekárskej prehliadke. Zdravotný dotazník sa vypĺňa 

obvykle aj pri životnom poistení. 

V súvislosti s otázkami v zdravotnom dotazníku je treba upozorniť, že na 

tieto je potrebné odpovedať pravdivo a úplne. Ak by totiž klient pri uzatváraní 

poistnej zmluve vedome uviedol nepravdivú odpoveď, môže vzniknúť situácia, že 

bude až do vzniku poistnej udalosti platiť poistné, pričom následne nedostane z 
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dôvodu tejto nepravdivej odpovede žiadne poistné plnenie.   

 

1.3.4 Cestovné poistenie   

Produkty cestovného poistenia sú veľmi rozmanité, nakoľko v sebe 

kombinujú krytie viacerých rôznych rizík z poistenia osôb, poistenie majetku i 

poistenia zodpovednosti za škodu. Obvykle sa predávajú ako balíky služieb, ktoré 

kryjú spravila úraz a liečebné náklady, pričom sa dajú pripoistiť ďalšie riziká od 

asistenčných služieb, cez zodpovednosť za škodu, storno poplatky batožiny, 

zmeškanie dopravného prostriedku až po rôzne športy. Cestovné poistenie sa 

obvykle uzatvára buď za účelom konkrétnej cesty v dĺžke niekoľkých dní až týždňov 

alebo ako celoročné.  

V rámci produktov cestovného poistenia sa dajú zvlášť vyčleniť produkty, 

ktoré majú špecificky nakombinované riziká, ktoré by mali byť vhodné pre 

špecifické aktivity, ako napr. poistenie do hôr, poistenie vodičov, poistenie au pair, 

poistenie hráčov golfu apod. V tejto súvislosti je však treba upozorniť, že nie každej 

osobe, ktorá si chce poistiť napr. riziká súvisiace s horskou turistikou či hraním golfu, 

budú tieto kombinácie vyhovovať.  

Napríklad poistenie do hôr môže kryť riziko straty či odcudzenia batožiny, 

riziko úrazu, výjazd horskej služby a zodpovednosť za škodu. Takéto poistenie by 

nemuselo byť vhodné pre turistu A, ktorý má riziko úrazu kryté osobitne, nenosí so 

sebou žiadne hodnotné veci, a chystá sa do hôr, kde nevykonáva svoju činnosť horská 

služba. Naopak, mohlo by byť vhodné pre turistu B, ktorý sa chystá do Vysokých 

Tatier, má nakúpenú novú drahú turistickú výbavu a nemá uzatvorené osobitné 

úrazové poistenie.  

Takisto je potrebné upozorniť na skutočnosť, že poisťovne pod označením 

„cestovné poistenie“ obvykle ponúkajú poistenie určené na krytie rizík, ktoré 

nastanú v zahraničí. Ak má klient záujem mať kryté riziká pri turistike na území 

Slovenska, obvykle na tento účel slúži poistný produkt označený ako poistenie do 
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hôr. Aj pri tomto produkte sa však ponuka poisťovní môže značne líšiť, napríklad aj 

v územnom rozsahu, t. j. na ktoré horské oblasti sa poistenie vzťahuje. 

V súvislosti s cestovným poistením do zahraničia je potrebné zdôrazniť, že 

vo väčšine prípadov poisťovne požadujú, aby klient uzatvoril poistenie ešte pred 

vycestovaním do zahraničia. A to aj napriek tomu, že umožňujú uzatvoriť cestovné 

poistenie na diaľku, obvykle cez internet. Nie je výnimkou, že v prípade vzniku 

poistnej udalosti poisťovňa ako prvé zisťuje, kde klient uzatvoril poistenie, t. j. či ho 

uzatvoril na území SR. Preto je vhodné na túto skutočnosť myslieť pri uzatváraní 

poistenia a zabezpečiť si doklady, ktorými bude môcť klient preukázať, že sa v čase 

uzatvárania poistnej zmluvy nachádzal na Slovensku. 

 

1.3.5 Poistenie schopnosti splácať úver   

Produkty poistenia schopnosti splácať sú špecifickým typom poistenia, 

ktorý nie je uzatváraný na základe štandardnej poistnej zmluvy, ale na základe 

konštruktu tzv. rámcovej poistnej zmluvy medzi úverovým veriteľom a poisťovňou. 

Klient, ktorý si svoj úver poisťuje, v podstate iba pristupuje k už uzatvorenej poistnej 

zmluve, pričom sa zaväzuje za poistenie platiť príslušný poplatok, zväčša dohodnutý 

v úverovej zmluve. Toto poistenie sa obvykle uzatvára spolu s konkrétnym úverom 

a je naň naviazané (t. j. obvykle vzniká aj zaniká spolu so zmluvou o úvere a výška 

poistného je závislá od parametrov úveru). Klient sa teda nepoisťuje generálne 

vopred pre prípady týkajúce sa akéhokoľvek úveru, ktorý si v budúcnosti vezme. 

Vzhľadom k tomu, že tieto produkty sú pomerne zložité, je vhodné, aby im klienti 

venovali rovnakú pozornosť ako príslušným úverovým produktom. Pred ich 

uzatvorením je vhodné zvážiť, či by nebolo pre klienta výhodnejšie kryť svoje riziká 

súvisiace s úverom iným spôsobom.  
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1.4 Produkty poistenia majetku   

Produkty poistenia majetku poskytujú klientom poistnú ochranu vo vzťahu 

k veciam (jednotlivo určeným, hromadným či ich súborom) alebo vo vzťahu k iným 

majetkovým hodnotám (napr. pohľadávka, autorské dielo či bitcoin) vymedzeným v 

poistnej zmluve. Táto poistná ochrana spočíva v tom, že poisťovňa poskytne 

klientovi peňažnú náhradu škody, ktorá mu vznikne poškodením či odcudzením 

poistenej veci alebo inej majetkovej hodnoty.  

 

1.4.1 Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti 

Za tradičné produkty poistenia majetku sa dajú považovať poistenie 

nehnuteľnosti (dom alebo byt) a domácnosti (hnuteľné veci, ktoré sa v dome alebo 

byte nachádzajú). Tieto dve poistenia sa obvykle predávajú spolu v jednom balíku 

služieb. Rozsah týchto poistení je obvykle vymedzený rizikami požiaru, povodene, 

úderu blesku, záplavy, zosuvu pôdy, výbuchu, krádeže, krupobitia, vandalizmu a 

podobne.  

Poistenie domu alebo bytu sa obvykle vzťahuje iba na nehnuteľnosť ako 

takú, zatiaľ čo poistením domácnosti sú kryté riziká škôd na predmetoch, ktoré sa v 

tejto nehnuteľnosti nachádzajú. Poistenie domácnosti je spravidla ohraničené 

určitým limitom poistného krytia (obvykle býva stanovený v rozmedzí od 10 000 eur 

do 50 000 eur), pričom v závislosti od tohto limitu býva osobitne určená maximálna 

poistná suma, ktorú poisťovňa hradí v prípade škody na jednej veci. 

Ak je napríklad domácnosť poistená na 25 000 eur (maximálny limit) a 

maximálna poistná suma na jednu poškodenú vec je 800 eur, poskytne poisťovateľ 

v prípade krádeže notebooku v hodnote 1 200 eur poistné plnenie iba do výšky 800 

eur.  

Pri nastavení limitu pre poistné plnenia v prípade poistenia domácnosti je 

preto potrebné brať do úvahy nielen súhrnnú cenu všetkých predmetov v nej 
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obsiahnutých, ale aj cenu jednotlivých vecí.  

Produkty poistenia nehnuteľnosti sú v praxi veľmi rozšírenými produktami, 

nakoľko dom či byt sú často najhodnotnejším majetkom, ktorý má človek vo svojom 

vlastníctve. Poistenie nehnuteľnosti je naviac v prípade kúpy bytu či domu 

financovaného úverom na bývanie nevyhnutnou podmienkou čerpania tohto úveru.  

K produktom patriacim do tohto typu poistenia sú veľmi často ponúkané vo 

forme pripoistenia rôzne formy asistenčných služieb, poistenia zodpovednosti, 

záhrady či dokonca pomníka.  

 

1.4.2 Havarijné poistenie 

Havarijným poistením je kryté riziko škody, ktorá vznikne na motorovom 

vozidle poisteného v prípade dopravnej nehody, príp. vandalizmu, živelnej pohromy 

alebo odcudzenia. Konkrétny rozsah krytia sa u jednotlivých poisťovateľov líši.  

Zjednodušene sa dá povedať, že rozdiel medzi povinným zmluvným 

poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a 

havarijným poistením spočíva v tom, že povinným zmluvným poistením je kryté 

riziko škody, ktoré spôsobí poistený niekomu inému a havarijným poistením je kryté 

riziko škody, ktorú spôsobí na motorovom vozidle poisteného iná osoba, živelná 

pohroma, príp. ktoré si spôsobí sám. Havarijné poistenie nie je povinné a je preto 

rýdzo na vôli klienta, či si toto poistenie uzatvorí. Rovnako ako v prípade 

nehnuteľností však platí, že pokiaľ si klient kupuje motorové vozidlo na úver, resp. 

leasing, je poistenie obvyklou podmienkou čerpania požičaných finančných 

prostriedkov.  

V súvislosti s havarijným poistením je treba upozorniť, že obvykle nekryje 

škodu na zdraví, ktorá vznikne pri nehode osobám prepravovaným v motorovom 

vozidle poisteného, ako ani škodu na prepravovanej batožine. Pokiaľ chce byť klient 

pre tieto riziká krytý, má možnosť za týmto účelom uzatvoriť pripoistenie. Vo forme 

pripoistenia je možné obvykle dojednať tiež asistenčné služby či krytie rizika škody 
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na čelnom skle bez spoluúčasti.  

Napríklad sa v praxi stáva, že na čelnom skle motorového vozidla je škoda 

spôsobená kamienkom odskočeným spod kolesa iného motorového vozidla. V 

niektorých situáciách pritom nie je možné identifikovať, kto škodu spôsobil, a 

úspešne uplatniť nárok na poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia škodcu 

(poisťovňa škodcu totiž obvykle odmieta plniť, ak poškodený spoľahlivo nepreukáže, 

že škodu spôsobil jej klient). V takomto prípade je možné žiadať náhradu škody aj z 

havarijného poistenia poškodeného. Pokiaľ je však havarijné poistenie dohodnuté s 

vysokou spoluúčasťou, nebude poistenému značná časť škody uhradená.  

 

1.4.3 Poistenie predĺženej záručnej doby a poistenie 
poškodenia veci 

Občiansky zákonník ustanovuje v prípade tovarov predávaných 

spotrebiteľom minimálnu záručnú dobu v dĺžke trvania dvoch rokov (tzv. zákonná 

záruka). Predávajúci, predovšetkým obchody s elektronikou a mobilní operátori, 

čoraz častejšie spotrebiteľom ponúkajú možnosť priplatiť si za tzv. predĺženú záruku, 

čo je spotrebiteľom niekedy prezentované ako „predĺženie štandardnej 

záruky“ (obvykle o jeden až tri roky).  

Táto predĺžená záruka je založená na zmluve s niektorou z poisťovní a je v 

podstate poistením, ktoré sa riadi inými podmienkami ako zákonná záruka. V prípade 

záujmu uzatvoriť takýto typ poistenia je preto veľmi dôležité oboznámiť sa s  

poistnými podmienkami príslušného produktu.  

Mimo tohto produktu je zo strany predávajúceho kupujúcemu pri predaji 

tovaru, najčastejšie elektroniky, ponúknutá aj možnosť uzatvoriť si poistenie, ktoré 

poskytuje ochranu pred poškodením, odcudzením alebo zničením veci.  

Pri týchto typoch produktov si spotrebiteľ obvykle nemôže vybrať 

poisťovateľa a môže sa rozhodnúť iba pre toho, s ktorým má predávajúci uzatvorenú 
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tzv. skupinovú poistnú zmluvu (princíp je teda obdobný ako pri poistení schopnosti 

splácať úver). Oba predmetné typy poistenia sú ponúkané aj pri nákupoch 

prostredníctvom e-shopov, pričom ich cena, ktorá sa spravidla hradí jednorazovo 

spolu s cenou príslušného tovaru, nie je vo vzťahu k cene tohto tovaru zanedbateľná. 

Spotrebiteľ by si mal preto prehodnotiť, aké riziko mu vo vzťahu k povahe a 

zamýšľanému spôsobu používania kupovanej veci reálne hrozí, a či ponúkaným 

poistením s ohľadom na jeho rozsah a výluky bude krytý voči tým rizikám, ktoré mu 

reálne hrozia.  

 

1.4.4 K ďalším vybraným typom poistenia majetku 

Ako plynie zo základného vymedzenia poistenia majetku, je možné poistiť 

prakticky čokoľvek, čo je možné mať vo vlastníctve. Poisťovne však vytvárajú tzv. 

poistné retailové produkty vo vzťahu k majetku, ktorý si ľudia majú dôvod a záujem 

poisťovať, t. j. majetku, ktorý má relevantnú hodnotu, a u ktorého hrozí relevantné 

riziko poškodenia. Za takýto majetok sa dá z nehnuteľných vecí považovať napríklad 

rozostavaná stavba či garáž. Z hnuteľných vecí to môže byť napríklad loď. V tejto 

súvislosti je však treba uviesť, že čím špecifickejší majetok má klient záujem si 

poistiť, tým má na výber menší okruh poisťovní, ktorý mu k tomu ponúknu vhodný 

produkt.  

 

1.4.4.1 Produkty poistenia zodpovednosti za škodu   

Každá osoba je v súlade s právnymi predpismi povinná počínať si tak, aby 

v dôsledku jej konania nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a 

životnom prostredí (tzv. všeobecná prevenčná povinnosť). Ak osoba spôsobí škodu 

v dôsledku porušenia tejto či inej zákonom ustanovenej povinnosti, nesie za ňu 

zodpovednosť (tzv. občianskoprávna zodpovednosť za škodu), ktorá v sebe zahŕňa 

predovšetkým povinnosť túto škodu nahradiť (zvyčajne v peniazoch).  
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V prípade poistenia zodpovednosti za škodu poskytuje poisťovňa 

poistenému krytie v podobe náhrady škody, za ktorej vznik poistený nesie 

zodpovednosť. Samozrejme, táto poistná ochrana nie je a ani nemôže byť 

neobmedzená. Poistná zmluva, všeobecné poistné podmienky prípadne zákon 

ustanovujú v závislosti od typu poistenia alebo konkrétneho produktu okruh 

poistných udalostí, v prípad ktorých je poisťovňa povinná poistné plnenie poskytnúť, 

ako aj maximálnu výšku plnenia, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť.  

V závislosti od účelu poistnej ochrany ponúkajú poisťovne rôzne špecificky 

zamerané produkty, z ktorých sa môžeme najčastejšie stretnúť s poistením 

zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, poistením zodpovednosti za 

škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania, poistením zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poisteniami zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri cestách do zahraničia, poisteniami profesijnej zodpovednosti či 

zodpovednosti podnikateľov. 

 

1.4.4.2 Poistenie zodpovednosti za škodu ako pripoistenie, prípadne ako 

súčasť balíka služieb 

Poisťovne s produktom poistenia domu, bytu či domácnosti často ponúkajú 

buď ako súčasť balíka alebo ako jedno z voliteľných pripoistení aj zodpovednostné 

poistenie, ktoré máva rôzny rozsah krytia, a to od škody spôsobenej užívaním bytu 

či domu jeho vlastníkom (napr. nevhodne umiestnený kvetináč, ktorý spadne na 

čelné sklo susedovho automobilu) cez škodu spôsobenú členom domácnosti 

(napríklad dieťa pri hre s loptou rozbije susedovo okno) až po zodpovednosť za 

škodu, ktorá s vlastníctvom bytu fakticky nijako nesúvisí (napr. nedbalostné 

poškodenie notebooku na výletnej lodi). 

Zodpovednostné poistenia sú aj pravidelnou súčasťou balíčkov rôznych 

produktov cestovných poistení, ako aj poistení platobných kariet. Napriek tomu, že 

sa môže ich rozsah krytia podstatne líšiť, často sa stáva, že má jedna osoba kryté 
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určité riziko zodpovednosti za škodu viacerými poisteniami.  

Napríklad sa môže stať, že klient bude mať poistenie zodpovednosti za 

škodu ako súčasť poistenia domácnosti u poisťovne A s územnou platnosťou SR a 

poistnou sumou 10 000 eur, ďalej ako súčasť poistenia platobnej karty u poisťovne 

B s územnou platnosťou EU a poistnou sumou 50 000 eur a ešte aj ako súčasť 

cestovného poistenia, ktoré uzatvorí iba na dva týždne u poisťovne C s územnou 

platnosťou „svet“ a poistnou sumou 20 000 eur. Ak by v dobe, kedy mal klient 

uzatvorené všetky tri poistenia naraz, spôsobil škodu vo výške 1 000 eur, ktorá by 

bola krytá zo všetkých poistení, mohol by svoj nárok na jej náhradu uplatniť u 

ktorejkoľvek z uvedených poisťovní. Keďže však ide o poistenie škodové, mal by 

nárok iba na plnenie do výšky skutočnej škody (t. j. 1 000 eur), a to aj napriek tomu, 

že v podstate platil za krytie rizika vzniku poistnej udalosti, ktorá v jeho prípade 

nastala, poistné trikrát (pre tri rôzne poisťovne). 

Z uvedeného príkladu je zrejmé, že znalosť princípu fungovania škodového 

poistenia je podstatná pre hospodárske rozhodovanie klienta pri výbere produktu. Ak 

už má klient krytú zodpovednosť za škodu v dostatočnom rozsahu napríklad v rámci 

celoročného cestovného poistenia, je pre neho v podstate zbytočné, aby si obdobné 

riziko poisťoval duplicitne napríklad vo forme pripoistenia zodpovednosti za škodu 

k poisteniu domácnosti. Samozrejme, môže sa stať, že pre klienta bude mať 

uzatvorenie dvoch zodpovednostných poistení relevantný význam, a to napríklad ak 

by boli relevantné rozdiely v rozsahu krytia, ako aj v prípade, ak by malo niektoré z 

nich nízku poistnú sumu. 

 

1.4.4.3 Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú 

zamestnávateľovi pri výkone povolania 

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnanec povinný počínať si tak, aby 

nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho 

zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Ak zamestnanec spôsobí 
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zamestnávateľovi škodu, nesie za ňu zodpovednosť, ktorá spočíva vo všeobecnosti 

v tom, že je povinný túto škodu zamestnávateľovi nahradiť, a to až do výšky 

štvornásobku svojho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, 

ktorým spôsobil škodu. 

Zákonník práce ďalej upravuje osobitné prípady, kedy zamestnanec 

zodpovedá za škodu v plnom rozsahu (tzv. zodpovednosť zamestnanca za schodok 

na zverených hodnotách). K vzniku takejto zodpovednosti sa však vyžaduje 

uzatvorenie osobitnej dohody. 

Produkty poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú 

zamestnávateľovi kryjú riziko zamestnanca k náhrade takejto škody, ktorá môže 

vzniknúť pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi. Jednotlivé produkty 

ponúkané rôznymi poisťovateľmi sa aj v tomto prípade líšia ako rozsahom poistenia, 

tak aj výškou poistnej sumy a plateného poistného. Pri rozhodovaní o uzatvorení 

tohto typu poistenia, resp. výbere konkrétneho produktu, by preto mal zamestnanec 

dobre prehodnotiť, aké poistné krytie potrebuje.  

Zodpovednosť za zverené hodnoty či ďalšie osobitné typy zodpovednosti 

môžu byť buď súčasťou poistného krytia základného poistného produktu alebo môžu 

byť ponúkané ako pripoistenia. Pre zamestnanca je predovšetkým vhodné, aby 

vyhodnotil, či v jeho prípade riziká, ktorých krytie ponúka príslušný produkt, môžu 

vôbec nastať.  

Napríklad v prípade úradníka v štátnej správe s priemerným platom 900 eur 

mesačne, ktorý sa venuje rýdzo administratívnej práci v kancelárii, nemôže ani 

teoreticky vzniknúť zodpovednosť za škodu na prepravovaných veciach či 

zodpovednosť za škodu chybne vykonanou službou. Je v jeho prípade zjavne 

nehospodárne platiť za poistné krytie na tieto riziká, ktoré v jeho prípade nemôžu 

nastať ani teoreticky.  

 

1.4.4.4 Poistenie profesijných zodpovedností a poistenie zodpovednosti 



22 

podnikateľa 

Podobne ako poistenie zamestnanca, je aj poistenie profesijných 

zodpovedností (ako napr. poistenie advokáta, veterinára či notára) a poistenie 

podnikateľa určené na krytie rizika škôd, ktoré môžu poistené osoby spôsobiť pri 

výkone svojej zárobkovej činnosti. Výkon slobodného povolania, ako aj podnikanie 

sú však vo všeobecnosti spojené s rizikom vzniku škôd, za ktoré môžu tieto osoby 

zodpovedať, vo vyšších sumách, než v prípade škôd, za ktoré môžu zodpovedať 

zamestnanci. S ohľadom na túto skutočnosť sú tieto poistenia vo všeobecnosti 

drahšie než poistenia zamestnancov (platí sa za ne vyššie poistné).  

Práve z dôvodu rizika vzniku relatívne vysokej škody, ktorá by mohla byť 

pre osoby vykonávajúce tieto profesijné činnosti či podnikania až likvidačná, zákon 

v niektorých prípadoch ustanovuje povinnosť uzatvoriť si takéto poistenie (napríklad 

v prípade advokátov či notárov).  

 

1.4.5 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  

Osobitnou a veľmi špecifickou kategóriou zodpovednostného komerčného 

poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“). Rovnako ako ostatné komerčné 

poistenia vzniká aj toto poistenie na základe poistnej zmluvy, ktorú uzatvára klient s 

poisťovateľom, pričom klient si poisťovateľa môže slobodne vybrať. Ako však 

plynie z označenia tohto poistenia, je jeho uzatvorenie povinné (obligatórne) pre 

všetky osoby, u ktorých to ustanovuje zákon.   

Povinnosť uzatvoriť si toto poistenie má pri tuzemskom motorovom vozidle 

ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, 

kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla 

previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo 



23 

jeho prevádzkovateľom. Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s 

právom kúpy prenajatej veci (typicky lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť poistnú 

zmluvu má nájomca. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne široký okruh osôb, zákon 

súčasne ustanovuje aj povinnosť pre poisťovňu, aby s klientom na jeho návrh zmluvu 

o PZP uzatvorila.  

Keďže práva a povinnosti z tohto poistenia sú upravené osobitným 

zákonom (o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla) podrobnejšie, ako v prípade iných poistení, 

produkty jednotlivých poisťovateľov sa v prípade tohto typu poistenia od seba 

odlišujú minimálne. To však neplatí o cene týchto produktov, ktorú zákon výslovne 

nereguluje. Z tohto dôvodu sa klienti pri výbere poisťovateľa v prípade PZP obvykle 

rozhodnú pre poisťovňu, ktorá im ponúkne najpriaznivejšiu cenu.  

V prípade PZP poskytuje poisťovňa poistenému krytie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 

Poistený má z tohto poistenia právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému 

nielen nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením jeho automobilu, ale aj 

škody vzniknutej poškodením, zničením, a prípadne aj odcudzením či stratou inej 

veci (napr. mobilný telefón odcudzený z vraku poškodeného motorového vozidla po 

havárii). Z PZP sa ďalej hradia škody na zdraví, náklady pri usmrtení, ušlí zisk, ako 

aj ďalšie nároky ustanovené príslušným zákonom, za ktoré nesie škodca 

zodpovednosť. 

Toto poistenie sa pritom vzťahuje nielen na osobné automobily, ale aj na iné 

samostatné nekoľajové vozidlá, ako napríklad traktor, prívesný vozík, autobus, 

motocykel či vysokozdvižný vozík. Právna úprava tohto poistenia vychádza z úpravy 

obsiahnutej v smerniciach EÚ, ktorá má aktuálne zámer rozšíriť povinnosť uzatvoriť 

toto poistenie aj vo vzťahu k ďalším skupinám vozidiel, ako napr. segwaye či 

elektrobicykle.   
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1.4.6 Produkty poistenia právnej ochrany   

Poistením právnej ochrany sú kryté náklady na právne konanie spojené s 

ochranou práv poisteného (t. j. jednak prípady, kedy si klient uplatňuje nárok voči 

inej osobe a jednak prípady, kedy si iná osoba uplatňuje nárok voči klientovi). 

Typickými nákladmi právneho konania sú súdne poplatky za žalobu či náklady na 

advokáta, ktorý klienta v právnom konaní zastupuje. Rozsah poistného krytia sa 

podobne ako v prípade iných typov poistení výrazne líši v závislosti od konkrétneho 

produktu.  

Príkladom produktu s úzkym rozsahom poistnej ochrany môže byť produkt, 

ktorým sú kryté iba prípady právnej ochrany, keď sú voči klientovi uplatňované 

nároky súvisiace so škodami, ktoré spôsobil vedením motorového vozidla 

používaného na súkromné účely. Naopak, sú na trhu aj produkty s pomerne širokým 

rozsahom ochrany, ktoré sa vzťahujú na rôzne oblasti sporov od náhrady škody, cez 

trestné konania, susedské spory až po pracovnoprávne spory. Jednotlivé produkty sa 

tiež líšia výškou poistnej sumy (teda maximálnou výškou, do akej je poisťovňa 

povinná plniť) a ďalšími parametrami ako napríklad územnou platnosťou, rozsahom 

a spôsobom poradenstva či možnosťou vziať si pôžičku na kauciu.  

Aj v tomto prípade sú obvykle produkty s väčším rozsahom krytia a vyššou 

poistnou sumou obvykle spojené s vyšším poistným (cenou za poistenie), ktoré je 

klient povinný platiť. Preto sa nedá povedať, že najvýhodnejší je vo všeobecnosti 

produkt s najširším krytím. Každý klient by mal teda aj v prípade výberu niektorého 

z produktov poistenia právnej ochrany zvažovať, aký rozsah krytia je pre neho 

potrebný (pre človeka, ktorý nevlastní, resp. nepoužíva motorové vozidlo, je 

prakticky bezvýznamné, či produkt zahŕňa aj právnu ochranu v sporoch súvisiacich 

so škodou, ktorú by klient spôsobil vedením motorového vozidla).  

Produkty poistenia právnej ochrany ponúka na slovenskom poistnom trhu v 

súčasnosti výrazne menej poisťovateľov ako ostatné vyššie uvedené typy produktov. 

V prípade, ak má potenciálny klient záujem uzatvoriť zmluvu o takomto produkte na 
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pobočke niektorej poisťovne, je vhodné, aby si vopred (napr. prostredníctvom 

internetových stránok) zistil, ktoré poisťovne takéto poistenie ponúkajú, príp. si 

konkrétne produkty porovnal.  

 

1.5 Na čo si treba dať pri uzatváraní poistnej zmluvy pozor   

 

1.5.1 Poistnú zmluvu je potrebné prečítať a prehodnotiť   

Poistenie je pomerne komplikovaným právnym vzťahom, ktorý môže 

predstavovať pre klienta okrem iného aj dlhodobý záväzok platiť poistné. Z tohto 

dôvodu je vo všeobecnosti potrebné dôraznejšie než u iných finančných produktov 

apelovať na to, aby klient pred uzatvorením poistnej zmluvy venoval potrebný čas 

náležitému preštudovaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie. Pritom by si mal 

náležite prehodnotiť, či predmetný produkt vyhovuje jeho potrebám a či spĺňa jeho 

očakávania. V nasledujúcej časti sú uvedené vybrané časti poistnej zmluvy, na ktoré 

je vhodné upozorniť. 

 

1.5.2 Vymedzenie poistnej udalosti   

Jednou z najdôležitejších častí poistnej zmluvy je vymedzenie poistnej 

udalosti, ktoré pozitívne určuje, za akých okolností je poisťovateľ povinný 

poskytnúť poistné plnenie. Dôležitosť tejto časti poistnej zmluvy sa dá dobre 

demonštrovať napríklad na širokom a úzkom vymedzení poistnej udalosti v prípade 

poistenia choroby.  

Príkladom poistenia s úzko vymedzeným pojmom kritickej choroby môže 

byť produkt, kde je pojem kritickej choroby zúžený iba na rakovinu. Naopak široko 

koncipovaný produkt môže kryť desiatky aj stovky rôznych ochorení, ktoré sú 

vymenované v poistných podmienkach.   
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1.5.3 Výluky z poistenia 

Výluka z poistenia sa dá považovať za akýsi negatívny doplnok k 

vymedzeniu poistnej udalosti, nakoľko stanovuje okolnosti, kedy poisťovňa poistné 

plnenie naopak neposkytne.  

Ak by poistenie pre prípad smrti stanovilo, že poisťovateľ poskytne poistné 

plnenie v prípade, ak poistený zomrie, výluka môže toto vymedzenie doplniť 

negatívne napríklad spôsobom, že poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 

plnenie v prípade samovraždy.  

 

1.5.4 Výška poistnej sumy a spôsob určenia výšky poistného 
plnenia 

Poistná suma vyjadruje buď priamo výšku poistného plnenia, ktorú 

poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti, alebo čiastku, z ktorej sa výška tohto 

poistného plnenia vypočíta. Napríklad v prípade úrazového poistenia je poistná suma 

obvykle stanovená ako pomerne vysoká čiastka, ktorá sa dosadzuje do vzorca pre 

výpočet poistnej udalosti v prípade konkrétneho poškodenia zdravia. Do tohto 

vzorca sa dosadzuje ďalšia premenná z oceňovacích tabuliek tvoriacich súčasť 

poistnej zmluvy. Oceňovacie tabuľky obvykle obsahujú vymenovanie všetkých 

poškodení zdravia krytých poistením, ku ktorým môžu byť priradené hodnoty 

vyjadrené percentami, bodmi či iným koeficientom.  

Napríklad, v poistnej zmluve je dohodnutá poistná suma pre prípad úrazu 

vo výške 10 000 eur. Poistený si na lyžovačke zlomí ruku, konkrétne kľúčnu kosť. 

V oceňovacích tabuľkách je pri zlomenine kľúčnej kosti uvedená hodnota 2,5. Táto 

hodnota predstavuje percentuálne plnenie z poistnej sumy. Znamená to, že poisťovňa 

v tomto prípade vyplatí klientovi poistné plnenie vo výške 2,5% z dojednanej 
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poistnej sumy, teda sumu vo výške 250 eur (0,025 x 10 000). 

 

1.5.5 Spoluúčasť 

Spoluúčasťou sa rozumie určitá suma, ktorou sa poistený finančne 

zúčastňuje na vzniknutej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé 

poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti.  

Ak si napríklad klient uplatní u poisťovne náhradu škody na čelnom skle vo 

výške 352 eur, pričom má s touto poisťovňou dojednané havarijné poistenie so 

spoluúčasťou 250 eur, poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie vo výške 102 

eur. 

 

1.5.6 Karenčná doba 

V poistnej zmluve býva často dohodnuté, že na vznik práva na plnenie je 

nevyhnutné, aby následky vyvolané poistnou udalosťou trvali aspoň určitú dobu, 

ktorá sa označuje ako karenčná doba. Príklad karenčnej doby môžeme nájsť vo 

väčšine produktov, ktoré kryjú riziko pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo 

choroby. S ohľadom na skutočnosť, že účelom je obvykle krytie významných rizík, 

býva v takýchto poistných zmluvách uvedené, že právo na plnenie vznikne až po 

uplynutí napríklad trojmesačnej karenčnej doby. To znamená, že poisťovňa 

neposkytne poistné plnenie v prípade akejkoľvek práceneschopnosti, ale iba v 

prípade práceneschopnosti, ktorá trvá dlhšie ako napríklad tri mesiace.  

 

1.5.7 Čakacia doba 

Ďalšia špecifická doba, ktorá býva v poistných zmluvách dohodnutá, sa 

nazýva čakacou dobou. Čakacia doba beží od začiatku poistenia a jej podstata 

spočíva v tom, že dohodnuté, v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach 
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uvedené udalosti, ktoré nastanú v priebehu tejto doby, nie sú kryté poistením,  t. j. 

poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť vo vzťahu k týmto poistným 

udalostiam poistné krytie.  

Čakacia doba je častá napríklad v prípade poistenia kritických chorôb, kedy 

sa poisťovne snažia vylúčiť spod poistnej ochrany rôzne špekulatívne jednania. 

Pokiaľ nemá klient diagnostikované ochorenie, alebo zaznamenané príznaky 

ochorenia v lekárskej správe, poisťovňa sa pri uzatváraní poistnej zmluvy v zásade 

nemá ako dozvedieť, že klient nemusí byť zdravý. Ak by klient uzatvoril poistenie 

hneď, ako sa u neho prejavia prvé príznaky nejakého závažného ochorenia a lekára 

navštívil s odstupom určitého času, musela by mu poisťovňa v prípade, že nemá v 

poistnej zmluve dojednanú čakaciu dobu, pravdepodobne poskytnúť poistné plnenie. 

Napríklad je v poistnej zmluve dojednané, že poisťovňa poskytne poistné 

plnenie za poistnú udalosť, ktorou je dohodnutá závažná choroba, ak bude táto 

závažná choroba diagnostikovaná najskôr po uplynutí jedného roka od začiatku 

poistenia.   

 

1.5.8 Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti    

Keďže poistná udalosť obvykle nastane so značným časovým odstupom po 

uzatvorení poistnej zmluvy, mal by si poistený, prípadne iná osoba, ktorej vzniklo 

právo na poistné plnenie, bezodkladne po vzniku poistnej udalosti opätovne prečítať 

poistnú zmluvu, resp. jej časť týkajúcu sa nahlasovania poistnej udalosti. Poistná 

zmluva totiž môže stanovovať rôzne podmienky, ktorých nesplnenie by mohlo 

spôsobiť nemalé komplikácie pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie. 

Často býva v poistnej zmluve uvedená napríklad podmienka, aby poistený 

poistnú udalosť nahlásil v určitej lehote, alebo podmienka, aby poistený k poistnej 

udalosti privolal políciu, prípadne aby poistený nahlásil poistnú udalosť na 

konkrétnom telefónnom čísle. 

Ak poistený nemá poistnú zmluvu k dispozícii, alebo nemá k dispozícii 
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dostatočný časový priestor k jej naštudovaniu (napríklad v prípade úrazu), dá sa vo 

všeobecnosti odporučiť, aby poisťovňu kontaktoval vzhľadom k okolnostiam 

daného prípadu bezodkladne (čo najskôr).  
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2 Úvery 

2.1 Pojem úveru  

Ako by ste definovali pojem úver?  

V širšom zmysle môžeme úver (alebo kredit) definovať ako dočasné 

poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme, ktoré je nutné podľa 

dohodnutých podmienok vrátiť. Môžeme sa stretnúť aj s označením pôžička. Z 

hľadiska práva je medzi pôžičkou a úverom rozdiel, týmto sa však na naše účely nie 

je potrebné zaoberať. V nasledovnom texte je pojem úver používaný v širšom slova 

zmysle. 

Ako označujeme zmluvné strany úverového vzťahu?  

Osoba poskytujúca peňažné prostriedky je označovaná ako veriteľ. 

Veriteľom teda môžeme byť aj my, ak požičiavame peniaze niekomu inému. V tomto 

materiáli však budeme hovoriť  o situáciách, kedy je veriteľom finančná inštitúcia, 

obvykle banka, prípadne stavebná sporiteľňa alebo nebankový subjekt.  

V zásade platí, že úvery v rámci podnikateľskej činnosti poskytovať iba taká 

finančná inštitúcia, ktorá má na poskytovanie úverov udelenú licenciu od Národnej 

banky Slovenska. Najnáročnejšie je splniť podmienky na získanie licencie pre banku. 

Menej prísne sú stanovené podmienky na získanie licencie pre stavebnú sporiteľňu 

a najjednoduchšie je získanie licencie pre podnikanie nebankového subjektu. Rozdiel 

však nie je iba v náročnosti splnenia podmienok pre získanie licencie, ale aj v 

náročnosti plnenia podmienok pri podnikaní. Zároveň však platí, že čím je zložitejšie 

získať licenciu, tým väčší okruh činností a služieb môže finančná inštitúcia 

vykonávať a poskytovať.  

Z hľadiska jednotlivých úverov napríklad platí, že hypotekárny úver môže 

poskytovať iba banka. Zároveň však môže poskytovať aj úvery na bývanie, 

spotrebné úvery, môže vydávať kreditné karty a poskytovať povolené prečerpanie. 

Stavebný úver môže poskytovať iba stavebná sporiteľňa, ktorá môže zároveň 
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poskytovať aj spotrebné úvery. Nebankový subjekt je obvykle oprávnený poskytovať 

iba spotrebné úvery, prípadne splátkové úvery. Výnimočne (iba v prípade získania 

špeciálnej licencie) môže nebankový subjekt poskytovať úvery na bývanie.  

Osoba, v prospech ktorej veriteľ peňažné prostriedky dočasne poskytuje, je 

označovaná ako dlžník. Dlžníkom môže byť fyzická osoba (bežný občan, 

spotrebiteľ), fyzická osoba, ktorá podniká (fyzická osoba – podnikateľ) ako aj 

právnická osoba (zjednodušene firma). Rozlíšenie osoby dlžníka je dôležité najmä 

pre veriteľa. V závislosti od toho, kto je dlžníkom v úverovej zmluve, má veriteľ 

rozdielne práva a povinnosti. Ak je dlžníkom spotrebiteľ, sú povinnosti veriteľa 

najširšie. 

Aké ďalšie pojmy v súvislosti s úverom poznáte? 

Suma poskytnutých peňažných prostriedkov sa nazýva istina. Pri vybraných 

typoch úverov (napríklad kreditná karta) veriteľ poskytuje tzv. úverový limit 

(niekedy tiež označovaný ako  úverový rámec), ktorý predstavuje maximálnu čiastku 

(celkové množstvo peňazí), ktorú veriteľ dlžníkovi požičia. 

Veriteľ spravidla vždy požičiava peňažné prostriedky za odplatu, t. j. úrok. 

Percentuálne vyjadrený úrok, ktorý si veriteľ pýta ako odplatu za úver, nazývame 

úrokovou sadzbou (táto môže byť vyjadrená ročne skratkou p. a. alebo mesačne 

skratkou p. m.). Úroková sadzba môže byť buď fixná alebo pohyblivá (variabilná). 

Fixná úroková sadzba by sa počas dohodnutej doby (tzv. doba fixácie) nemala meniť 

(ak, tak len vo výnimočných prípadoch). Pohyblivá úroková sadzba sa naopak môže 

počas doby trvania úveru meniť. V dôsledku jej zmeny sa mení aj výška splátok 

úveru v budúcnosti. Fixná úroková sadzba býva obvykle vyššia ako pohyblivá 

úroková sadzba. Fixná úroková sadzba sa najčastejšie používa pri hypotekárnych 

úveroch. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov. 

Dohodnutá doba poskytnutia peňažných prostriedkov sa nazýva aj ako 

lehota splatnosti úveru (táto býva rôzna, od niekoľkých dní až po niekoľko rokov). 

Dlžník spravidla vracia požičané peniaze v pravidelných mesačných splátkach, 

ktorými sa obvykle spláca časť úrokov a časť istiny. Je možné sa však dohodnúť aj 
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na jednorazovom splatení úveru. 

Úverový vzťah vzniká na základe zmluvy. Úverové zmluvy s finančnými  

inštitúciami musia mať písomnú formu. 

 

2.2 Druhy úverov 

Aké druhy úverov poznáte?  

Úvery môžeme deliť podľa rôznych kritérií, napríklad podľa predmetu 

(bezúčelové a účelové úvery), podľa zaistenia (zabezpečené a nezabezpečené úvery), 

spôsobu splácania (jednorazové a postupné splácanie), lehoty splatnosti (krátkodobé, 

strednodobé, dlhodobé), podľa subjektov poskytujúcich úver (banky, nebankové 

subjekty) a pod. 

Účelový úver je úver, pri ktorom je v zmluve s veriteľom dohodnutý účel 

použitia poskytnutých peňažných prostriedkov. Znamená to, že veriteľovi musíme 

po poskytnutí peňažných prostriedkov preukázať, že sme tieto peniaze použili na 

dohodnutý účel (napríklad nákup konkrétneho tovaru alebo služieb, rekonštrukcia 

kúpeľne, atď.).  

Bezúčelový úver je opakom účelového úveru, tzn. v zmluve nie je 

dohodnutý účel použitia poskytnutých peňazí. Veriteľovi nemusíme spôsob použitia 

peňazí preukazovať. 

Zabezpečené úvery sú také úvery, pri ktorých si veriteľ vyžaduje určité 

zaistenie (obvykle ručenie treťou osobou, zriadenie záložného práva na 

nehnuteľnosť či vinkuláciou vkladu v banke). Zaistenie má slúžiť alternatívny ako 

spôsob úhrady dlhu v prípade, keď sami nebudeme schopní úver splácať. Opakom 

zabezpečených úverov sú nezabezpečené úvery.  

V prípade, ak sa dlžník s veriteľom dohodnú, že dlžník vráti úver (istinu) 

spolu s úrokmi naraz po uplynutí dohodnutej doby, hovoríme o jednorazovom 

splatení úveru. Obvykle sú však úvery dojednávané tak, že dlžník spláca dlh v 

pravidelných splátkach. Vtedy hovoríme o postupnom splácaní. 
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Krátkodobé úvery sú úvery, ktoré sú splatné do 1 roka, strednodobé úvery 

sú splatné do 5 rokov a dlhodobé úvery majú lehotu splatnosti stanovenú na obdobie 

dlhšie ako 5 rokov. 

Každý z úverov sa dá charakterizovať kombináciou vyššie uvedených 

rozdelení. Napríklad hypotekárny úver je dlhodobý účelový úver zabezpečený 

nehnuteľnosťou. Pôžička môže byť krátkodobý bezúčelový úver bez zabezpečenia, 

ale tiež strednodobý účelový úver so zabezpečením (napríklad ručiteľom). 

V ďalšej časti materiálu sa budeme venovať základným druhom úverov, s 

ktorými sa môžeme v praxi stretnúť.  

 

2.2.1 Kreditná karta  

Kreditná karta je veľmi častým platobným prostriedkom (ide o druh 

platobnej karty). Netreba však zabúdať, že je to zároveň úverový produkt. Jedná sa 

o tzv. revolvingový úver, t. j. automaticky obnovovaný úver, ktorý môžeme čerpať 

opakovane, vždy do výšky disponibilných prostriedkov na karte. 

Kreditnú kartu nám môže poskytnúť ako banka, tak aj nebankový subjekt. 

V praxi sa však častejšie stretávame s kreditnými kartami vydávanými bankami. 

Na rozdiel od povoleného prečerpania (tzv. kontokorentu) sa kreditná karta 

neviaže na bežný účet, hoci ju banky obvykle ponúkajú pri zriadení bežného účtu. 

Kreditná karta sa neviaže ani na naše peniaze. Znamená to, že akúkoľvek platbu z 

nej spravíme, okamžite čerpáme úver. Ku kreditnej karte banka (prípadne nebankový 

subjekt) automaticky vytvára osobitný, tzv. úverový účet (označovaný niekedy ako 

kartový účet), na ktorom sú evidované jednotlivé pohyby peňažných prostriedkov 

(zaúčtovávajú sa jednotlivé transakcie – bezhotovostné platby a hotovostné výbery, 

ako aj poplatky súvisiace s kreditnou kartou).  

Pri kreditnej karte banka (nebankový subjekt) nastavuje úverový limit, teda 

maximálnu výšku úveru, ktorý môžeme použiť. Výška úverového limitu je 

individuálna, pričom závisí predovšetkým od výšky príjmov žiadateľa. Rovnako ako 
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pri kontokorente aj v prípade kreditnej karty platíme úroky len z čerpanej sumy. 

Výhodou oproti kontokorentu je, že banky (nebankové subjekty) obvykle ponúkajú 

tzv. bezúročné obdobie, kedy máme možnosť tento čerpaný úver vrátiť bezúročne. 

Toto obdobie býva spravidla 30 až 50 dní. V rámci tohto obdobia však musíme vrátiť 

celú sumu, ktorú sme si požičali, ako aj sumu zaúčtovaných poplatkov. V prípade, 

ak úver v tejto lehote nevrátime, budeme musieť z požičanej sumy platiť úroky, a to 

odo dňa zaúčtovania príslušnej transakcie. Úroková sadzba býva na kreditnej karte 

spravidla vyššia ako v prípade klasických spotrebných úveroch a býva často 

vyjadrená na mesačnej báze (teda p. m.).  

Po uplynutí bezúročného obdobia musíme platiť minimálne (obvykle 

mesačné) splátky dohodnuté v zmluve, a to v dohodnutých termínoch splatnosti (tzv. 

dátum splatnosti). Výška minimálnej splátky býva obvykle vyjadrená v kombinácii 

percenta z dlžnej sumy a minimálnej pevne stanovenej sumy (napríklad 3 % z dlžnej 

sumy, minimálne však 10 eur). Pokiaľ nevyčerpáme celý úverový limit, môžeme 

zostatok úverového limitu môžeme použiť v ďalšom období.  

Pri kreditných kartách banky (nebankové subjekty) obvykle požadujú aj 

hradenie rôznych druhov poplatkov, čo pre nás predstavuje zvýšené náklady. Medzi 

najčastejšie poplatky patria: poplatok za vydanie kreditnej karty, pravidelné ročné 

alebo mesačné poplatky za vedenie karty, poplatky za výber v hotovosti, a pod. 

Niektoré z týchto poplatkov (napríklad poplatky za vydanie či vedenie karty) 

musíme platiť aj vtedy, keď kartu nevyužívame. 

Kreditné karty sú určené primárne na bezhotovostnú platbu. Výbery v 

hotovosti sú preto obvykle nielen osobitne spoplatňované, ale často pri nich funguje 

aj iný režim úročenia, a to režim bez bezúročného obdobia. Znamená to, že úroky 

musíme z vybranej sumy platiť odo dňa ich zaúčtovania na kartovom účte.  

V prípade kreditných kariet môže dôjsť k tzv. nepovolenému prečerpaniu. 

Ide o situáciu, keď z kreditnej karty čerpáme vyššiu sumu, ako je úverový rámec, 

prípadne jeho zostatok. K tejto situácii môže dôjsť aj v dôsledku časového rozdielu 

medzi použitím kreditnej karty a zaúčtovaním príslušnej transakcie na úverovom 
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účte. Banky (resp. nebankové subjekty) obvykle nezaúčtovávajú jednotlivé 

transakcie (t. j. platby, prípadne výbery v hotovosti) v momente ich uskutočnenia, 

ale s časovým odstupom (obvykle jeden deň). V prípade, ak nám vznikne na kreditnej 

karte nepovolené prečerpanie, je jeho sumu obvykle potrebné uhradiť naraz v plnom 

rozsahu. Nepovolené prečerpanie môže byť osobitne spoplatňované.   

K úverovému účtu poskytujú banky (resp. nebankové subjekty) na 

pravidelnej báze výpis z účtu, v ktorom sú za vymedzené obdobie zaevidované 

zaúčtované transakcie vrátane poplatkov. Tieto transakcie je vhodné kontrolovať. V 

prípade zistenia nesúladu zaúčtovaných transakcií so skutočne vykonanými 

transakciami  máme právo podať banke (resp. nebankovému subjektu) reklamáciu. 

V súčasnosti bývajú ku kreditným kartám ponúkané rôzne formy 

odmeňovania spojené s ich používaním (tzv. vernostné programy). Najčastejšie sa 

môžeme stretnúť s týmito typmi: 

- programy založené na vylepšovaní parametrov kreditnej karty – po 

splnení podmienok stanovených bankou nám banka zníži napríklad ročný poplatok 

za kartu, alebo nám poskytne výhodnejšiu úrokovú sadzbu a pod. Podmienkami 

bývajú obvykle minimálny počet alebo minimálna suma transakcií realizovaných 

kreditnou kartou za určité obdobie. 

- programy založené na zbieraní bodov – body získavame za každý 

nákup zaplatený kartou. Nazbierané body je možné neskôr napríklad vymeniť za 

poukážku v určitej hodnote alebo ich využiť ako zľavu pri ďalšom nákupe.  

- Cash-back programy – v tomto prípade nám banka (prípadne 

nebanková spoločnosť) časť nákupu zaplateného kreditnou kartou (obvykle 

vyjadrené percentom zo sumy nákupu) vráti späť na kartu. Vrátenie peňazí späť na 

kartu býva obvykle realizované alternatívne jedenkrát za mesiac alebo po dosiahnutí 

určitej výšky nazbieraných prostriedkov. 

- Chargeback – zjednodušene sa dá označiť ako situácia, kedy banka 

namiesto obchodníka klientovi vráti finančné prostriedky pri reklamácii tovaru alebo 

služby, za ktorú klient platil kreditnou kartou. Následne sa s obchodníkom sama 
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vyrovná na základe ich vzájomnej dohody. Reklamácia sa môže týkať neoprávnenej, 

chybne zaúčtovanej alebo neautorizovanej platby, ale aj nedodania objednaného 

tovaru alebo dodania chybného tovaru. Chargeback je možné využiť aj v prípade, ak 

predajca skrachuje, prípadne duplicitne zaúčtuje platbu alebo ak zruší napríklad 

kúpenú dovolenku alebo zaplatené podujatie. Ak s reklamáciou neuspejeme u 

obchodníka, môžeme sa obrátiť na svoju banku, ktorá po posúdení situácie môže 

úhradu spätne zaúčtovať.  

Vernostné programy sú rôznorodé a výhody z nich plynúce môžu pôsobiť 

na prvý pohľad veľmi lákavo. Je však potrebné mať stále na pamäti, že používaním 

kreditnej karty čerpáme úver. Ak chceme skutočne mať prospech z ponúkaných 

vernostných programov, je nutné uhrádzať požičané peniaze ideálne v bezúročnom 

období. V opačnom prípade výhody ponúkané prostredníctvom vernostných 

programov môžu byť draho zaplatené vo vysokých úrokoch či poplatkoch. 

Kreditnú kartu radíme do kategórie bezúčelových, krátkodobých, prípadne 

strednodobých úveroch. Obvykle je nezabezpečeným úverom splácaným v tzv. 

minimálnych splátkach.  

Výhody a nevýhody kreditnej karty v skratke: 

Výhody  

- nie je potrebný bežný účet 

- bezúčelový úver  

- k dispozícii v podstate kedykoľvek 

- kartou môžeme platiť v obchodoch a vyberať peniaze v hotovosti,  

možnosť vykonávania rezervácií v hoteloch 

- úroky platíme iba z čerpanej čiastky 

- bezúročné obdobie 

- schválený úverový limit – o poskytnutie úveru nemusíme žiadať a 

čakať na schválenie  

Nevýhody 

- po uplynutí bezúročného obdobia musíme platiť pravidelné 
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minimálne splátky  

- úroková sadzba je obvykle vyššia ako pri spotrebnom alebo 

hypotekárnom úvere  

- účtovanie rôznych druhov poplatkov v súvislosti s kreditnou kartou  

 

2.2.2 Povolené prečerpanie (kontokorentný úver) 

Kontokorentný úver (označovaný tiež ako kontokorent či povolené 

prečerpanie) je úverovým produktom, ktorý nám umožňuje použiť peňažné 

prostriedky nad rámec aktuálneho zostatku na bežnom účte. Zjednodušene povedané, 

môžeme ísť na našom bežnom účte „do mínusu“. Rozsah, v akom môžeme ísť do 

mínusu, je vyjadrený úverovým limitom, ktorého výška sa obvykle odvíja 

predovšetkým od výšky príjmu poukazovaného na účet, od zostatkov na ostatných 

účtoch v banke a podobne. Spravidla sa poskytuje v rozsahu dvoj až trojnásobku 

nášho príjmu. Kontokorentný úver môžeme získať iba v banke. 

V prípade, ak využijeme povolené prečerpanie, platíme úrok iba z reálne 

čerpanej sumy. Výšku úrokov stanovuje banka, v rôznych bankách môže byť rôzna. 

Keďže je tento úver obvykle nezabezpečený a bezúčelový, býva s ním spájaná vyššia 

úroková sadzba. Splátka kontokorentu obvykle nie je stanovená pevnou sumou, 

spláca sa „automaticky“, hneď s príjmom dostatočného množstva prostriedkov na 

účet. Úver musíme splatiť do určitého termínu od prečerpania (lehota sa pohybuje 

od niekoľkých mesiacov až do jedného roka), čo v podstate znamená, že sa na účte 

musíme „dostať do plusu“ (t. j. zaplatiť celkové prečerpanie vrátane úrokov). Keď 

túto podmienku splníme, môžeme kontokorentný úver čerpať ďalej, preto sa radí pod 

tzv. revolvingové úvery. 

Za povolené prečerpanie si môže banka účtovať okrem úrokov aj poplatok 

za povolené prečerpanie. Výška poplatku sa môže v rôznych bankách líšiť. V 

závislosti od balíka služieb ponúkaného k bežnému účtu môže byť tento poplatok už 

súčasťou tohto balíka. 
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že povolené prečerpanie je doplnková služba, 

ktorú banka ponúka k bežnému účtu. Nakoľko je voliteľnou službou, môžeme sa 

rozhodnúť, či si povolené prečerpanie s bankou dohodneme alebo nie.  

Ako pri každom úvere, aj v tomto prípade je potrebné si dostatočne zvážiť, 

či túto službu potrebujeme alebo nie. Treba mať na pamäti, že ide o úver, ktorý bude 

potrebné splatiť. Ak sa pre úver rozhodneme, je vhodné porovnať si  výhody a 

nevýhody konkrétneho produktu. V jednotlivých bankách sa môžu jednotlivé 

produkty odlišovať najmä výškou úrokovej sadzby, úverovým limitom, ako aj 

podmienkami splácania. Je potrebné si tiež porovnať, či banky nežiadajú v súvislosti 

s touto službou aj iné poplatky (napríklad poplatok z nevyužitej časti prečerpania 

účtu). Treba brať tiež do úvahy, že tento úver je viazaný na bežný účet. Ak by sme 

sa rozhodli pre kontokorentný úver v banke odlišnej od banky, v ktorej máme 

zriadený bežný účet, je pravidlom, že táto nová banka bude od nás požadovať 

zriadenie bežného účtu a ideálne aj presunutie prostriedkov na tento účet. To 

znamená, že okrem podmienok pre  kontokorentný úver je potrebné si porovnať aj 

podmienky pre vedenie bežného účtu. Samozrejme, je možné mať bežný účet aj vo 

viacerých bankách, avšak takáto alternatíva je obvykle ekonomicky nevýhodná. 

Upozornenie: v prípade, ak si dohodneme povolené prečerpanie, zvyšuje sa 

nám tzv. disponibilný zostatok na bežnom účte, a to o sumu úverového limitu pre 

povolené prečerpanie. Treba mať na pamäti, že nie všetky peniaze predstavujúce 

disponibilný zostatok  sú našimi peniazmi. Časť z nich patrí banke (časť 

zodpovedajúca úverovému rámcu povoleného prečerpania), a teda ak ich budeme 

čerpať, berieme si od banky úver, ktorý budeme musieť vrátiť spolu s úrokom. 

Povolené prečerpanie radíme medzi bezúčelové krátkodobé úvery. Môže 

byť nezabezpečeným úverom, ale aj zabezpečeným úverom. V prípade, ak sa jedná 

o zabezpečený úver, banka môže požadovať zabezpečenie napríklad termínovaným 

vkladom (ak ho máme u nej zriadený) v rovnakej čiastke (prípadne vyššej), ako je 

úverový limit. Tento úver môže byť splácaný v splátkach alebo jednorazovo.  

Výhody a nevýhody kontokorentu v skratke: 
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Výhody  

- bezúčelový úver  

- k dispozícii v podstate kedykoľvek 

- úroky platíme iba z čerpanej čiastky 

- úver splácame automaticky vkladmi na účet (napr. došlá mzda) 

- predschválený úverový limit – o poskytnutie úveru nemusíme žiadať 

a čakať na schválenie - viaže sa na bežný účet 

Nevýhody 

- úroková sadzba je obvykle vyššia ako pri spotrebnom alebo 

hypotekárnom úvere 

- úroky platíme od načerpania sumy do jej splatenia 

- nevzťahuje sa naň bezúročné obdobie 

- možný poplatok za povolené prečerpanie, prípadne poplatok z 

nevyužitej časti prečerpania účtu 

 

2.2.3 Spotrebný úver  

Spotrebný úver si vyberáme vtedy, ak potrebujeme peniaze na nejaký 

spotrebný tovar (napríklad nábytok, auto, elektronika) alebo menšiu rekonštrukciu 

nehnuteľnosti. Je poskytovaný na konkrétnu sumu (istinu) a jeho splatnosť sa 

štandardne pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 10 rokov. Obvykle sa 

poskytuje vo výške od 400 do 25 000 eur. Môže byť účelový alebo bezúčelový, 

zabezpečený alebo nezabezpečený. Závisí to od podmienok konkrétneho veriteľa, 

často aj od výšky istiny úveru. Obvykle však platí pravidlo, že ak zábezpeka nie je 

požadovaná, úroková sadzba bude vyššia.  

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi označeniami tohto druhu úveru, ako 

napríklad rýchla pôžička, bezúčelový úver, pôžička na čokoľvek, flexipôžička na 

čokoľvek a pod.  

Spotrebný úver môžeme získať v banke, v nebankovom subjekte, prípadne 
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v stavebnej sporiteľni. Na jeho získanie musíme preukázať, že máme z čoho úver 

splácať (teda svoju bonitu, t. j. preukazujeme výšku svojho príjmu, výšku svojich 

výdavkov a pod.). Veriteľ musí našu bonitu preveriť, preto je proces získania tohto 

úveru zdĺhavejší napríklad oproti kreditnej karte. V prípade kreditnej karty veriteľ 

preverí našu bonitu pred vydaním karty a na základe výsledku preverenia stanoví 

úverový rámec. Následne už môžeme úver čerpať bez preverovania bonity.  

Aktuálne sa úroková sadzba pre spotrebný úver pohybuje od približne 5 % 

p. a. do 10 % p. a. V porovnaní so splátkovým úverom sú spotrebné úvery obvykle 

lacnejšie. V porovnaní s hypotekárnym úverom, prípadne stavebným úverom sú 

spotrebné úvery zasa obvykle drahšie. Pre presnejšie porovnanie je však potrebné 

riadiť sa ukazovateľom RPMN. Bližšie sa mu venujeme v ďalšej časti tohto 

materiálu. 

Výhody a nevýhody spotrebného úveru v skratke: 

Výhody  

- obvykle sa nevyžaduje zabezpečenie 

- obvykle sa nevyžaduje účel 

- môžeme kedykoľvek predčasne splatiť (poplatky sú zákonom 

obmedzené) 

- môžeme od zmluvy o úvere odstúpiť do 14 kalendárnych dní od jej 

uzavretia  

Nevýhody 

 

- úroková sadzba je obvykle nižšia ako pri kreditnej karte a povolenom 

prečerpaní - úroková sadzba vyššia ako pri stavebnom alebo 

hypotekárnom úvere 

- úroky platíme od momentu načerpania úveru  

- schvaľovanie úveru trvá obvykle dlhšie, nemáme peniaze hneď k 

dispozícii 

- výška úveru závisí od našej bonity 
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- splátky sú obvykle nižšie ako pri hypotekárnom alebo stavebnom 

úvere 

- počas dlhšieho obdobia splácania sa zvyšujú celkové náklady úveru 

 

2.2.4 Splátkový úver 

Splátkový úver (alebo tiež predaj na splátky) slúžia na nákup konkrétnych 

tovarov od konkrétneho predajcu. Ide teda o účelovo viazaný úver, pričom v zmluve 

o úvere je tento tovar uvedený. Splátkový úver obvykle poskytujú nebankové 

subjekty, štandardne ich sprostredkujú samotní obchodníci. Môžeme ho teda získať 

priamo v predajni, kde nakupujeme tovar.  

Pri tomto druhu úveru obvykle platí, že časť ceny tovaru (tzv. akontáciu) je 

potrebné zaplatiť na mieste, zvyšok kúpnej ceny je následne prefinancovaný 

splátkovým úverom. Výhodou je, že kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru alebo 

služby hneď. Najčastejšie sa s týmto typom úveru stretneme u obchodníkov s 

elektronikou, prípadne u mobilných operátorov pri nákupe mobilného telefónu na 

paušál. V takom prípade je mobilný operátor sprostredkovateľom splátkového úveru 

na mobilný telefón, pričom splátky tohto úveru sú obvykle premietnuté do faktúry 

zahŕňajúcej aj poplatky za služby mobilného operátora. 

Rovnako ako pri spotrebnom úvere aj v prípade splátkových úverov musíme 

na jeho získanie preukázať svoju bonitu (ktorú je poskytovateľ úveru povinný 

preskúmať). V porovnaní so spotrebným úverom je vybavenie splátkového úveru 

rýchlejšie a jednoduchšie, zároveň sú však tieto úvery obvykle drahšie ako spotrebné 

úvery. 

Pri splátkových úveroch platí pravidlo, že ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy, 

automaticky zaniká aj zmluva o splátkovom úvere. Platí to dokonca aj pri nákupe na 

splátky cez internet. Tam má klient možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia 

dôvodu do 14 dní. Ak dôjde k zániku zmluvy o viazanom splátkovom úvere a klient 

tovar vráti predávajúcemu, predávajúci a veriteľ si navzájom vysporiadajú vrátenie 
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poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti klienta.  

Výhody a nevýhody splátkového úveru v skratke: 

Výhody  

- obvykle sa nevyžaduje zabezpečenie 

- vybavenie je obvykle rýchlejšie ako pri spotrebnom úvere 

- môžeme ho vybaviť priamo v predajni, kde nakupujeme tovar 

- môžeme kedykoľvek predčasne splatiť (poplatky sú zákonom 

obmedzené) 

- môžeme od zmluvy o úvere odstúpiť do 14 kalendárnych dní od jej 

uzavretia  

- úroková sadzba je obvykle nižšia ako pri kreditnej karte či povolenom 

prečerpaní  

Nevýhody 

- úroková sadzba vyššia ako pri spotrebnom úvere  

- úroky platíme od momentu načerpania úveru  

- splátky sú obvykle nižšie ako pri hypotekárnom alebo stavebnom 

úvere 

- počas dlhšieho obdobia splácania sa zvyšujú celkové náklady úveru 

 

2.2.5 Finančný lízing (leasing) 

Finančný lízing predstavuje finančný prenájom tovaru dlhodobej spotreby 

(hovoríme o predmete lízingu). Najčastejšie sa môžeme stretnúť s lízingom pri kúpe 

auta.  

Prenájom tovaru znamená, že po dobu uvedenú v zmluve o finančnom 

lízingu platíme pravidelné lízingové splátky (v podstate majú povahu nájomného) za 

predmet lízingu. Počas tejto doby je vlastníkom predmetu lízingu lízingová 

spoločnosť. Po uplynutí dohodnutej doby môžeme predmet lízingu od lízingovej 

spoločnosti odkúpiť za zostatkovú cenu. Alternatívne môže byť tiež dohodnuté, že 
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predmet lízingu prejde do nášho vlastníctva po uhradení celej kúpnej ceny. To je 

zásadný rozdiel oproti splátkovému predaju. 

V prípade finančného lízingu môže byť, rovnako ako pri splátkovom predaji, 

požadovaná akontácia. Takisto platí, že lízingová spoločnosť si pred poskytnutím 

lízingu bude preverovať našu bonitu.  

Finančný lízing teda predstavuje typ zväčša krátkodobého účelového úveru. 

Poskytujú ho ako nebankové subjekty, tak aj banky.  

 

2.2.6 Úvery na financovanie bývania 

Na účely zabezpečenia bývania slúžia dva základné druhy úverov, a to 

hypotekárny úver a stavebný úver. Peniaze z týchto úverov môžeme použiť na kúpu 

alebo výstavbu nehnuteľnosti, kúpu pozemku či rekonštrukciu domu alebo bytu.  

Tieto úvery sú charakteristické tým, že sú poskytované vo vyšších sumách, 

na dlhé obdobie (jedná sa teda o dlhodobé úvery, splácať ich môžeme až 30 rokov) 

a v porovnaní so spotrebnými úvermi majú výrazne nižšiu úrokovú sadzbu. Táto 

sadzba môže byť nízka aj preto, že finančná inštitúcia si vrátenie úveru zabezpečuje 

záložným právom k nehnuteľnosti. Ide teda o zabezpečené úvery. V prípade, ak 

prestaneme úver splácať, finančná inštitúcia môže prostredníctvom dražobnej 

spoločnosti dať založenú nehnuteľnosť (byt, dom) do dražby. Výťažok predaja bude 

prednostne slúžiť na úhradu úveru finančnej inštitúcii (alebo jeho časti).  

Jednou z podmienok, okrem preukázania bonity, je obvykle povinnosť dať 

si predmet úveru poistiť (poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti).  

- Hypotekárny úver 

Hypotekárny úver je úver, ktorý môžu ponúkať iba banky. Môžeme si 

vybrať, či budeme účel hypotekárneho úveru dokladovať alebo nie. Znamená to, že 

hypotekárny úver môže byť účelový úver, t. j. v zmluve uvedieme účel využitia 

hypotekárneho úveru. Vtedy hovoríme o „klasickom hypotekárnom úvere“. 

Hypotekárny úver môže byť aj bezúčelovým úverom, kedy v zmluve o 
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hypotekárnom úvere neuvádzame účel jeho využitia. V praxi sa môžeme stretnúť s 

označením  takéhoto hypotekárneho úveru ako „americká hypotéka“.  

Typickým znakom hypotekárnych úverov je, že úrokovú sadzbu môžeme 

dohodnúť ako fixnú alebo pohyblivú (t. j. s dobou fixácie alebo bez fixácie). Obvykle 

však nie je možné dohodnúť fixnú úrokovú sadzbu na celé obdobie trvania úveru. 

Hypotekárny úver je možné čerpať jednorazovo alebo postupne. Ak ho 

čerpáme postupne (v etapách), obvykle platí, že najprv platíme iba úrok z tej časti 

úveru, ktorú sme už vyčerpali, a to až dovtedy kým nevyčerpáme celý úver. Následne 

začneme platiť riadne splátky, najčastejšie v podobe anuitných splátok (t. j. platíme 

pravidelné rovnaké sumy splátok, ktoré sa započítavajú z časti na dlžnú istinu a z 

časti na dlžný úrok). Splátky v etape čiastočného čerpania úveru sú síce nižšie ako 

splátky po načerpaní celého úveru, ale týmito splátkami nesplácame istinu úveru (t. 

j. základ pre výpočet úrokov), iba úroky. To znamená, že základ pre výpočet úrokov 

sa nám počas tejto doby neznižuje a dlžná suma zostáva v podstate rovnaká.  

S hypotekárnym úverom bývajú často spojené aj rôzne druhy poplatkov, 

ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za dojednanie doby fixácie a 

pod. 

Hypotekárny úver je možné predčasne splatiť iba za obmedzených 

podmienok.  

Výhody a nevýhody hypotekárneho úveru v skratke: 

Výhody Nevýhody 

- daňový bonus po splnení zákonom stanovených podmienok (neplatí 

pri americkej hypotéke) 

- splatnosť spravidla od 5 do 30 rokov 

- obvykle nižšia úroková sadzba ako pri spotrebných úveroch  

Nevýhody  

- vo všeobecnosti platí, čím rizikovejší klient z pohľadu finančnej 

inštitúcie, tým vyššia je úroková sadzba 

- nutnosť zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou 
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- úroková sadzba sa môže v priebehu času výrazne meniť 

- celkové náklady na úver sú vzhľadom na dlhšiu dobu splácania vyššie 

- Stavebný úver a medziúver 

Stavebný úver je úver, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne. Ide o špecifický 

typ úveru určený najmä na účely zabezpečenia bývania (kúpa, výstavba, 

rekonštrukcia). Môžeme ho označiť ako druhú fázu stavebného sporenia.  

V prvej fáze sporenia postupne vkladáme peňažné prostriedky do stavebnej 

sporiteľne, s ktorou sme si v zmluve o stavebnom sporení dohodli tzv. cieľovú sumu. 

Pre získanie stavebného úveru musíme sporiť po dohodnutú minimálnu dobu. 

Zároveň musíme nasporiť minimálnu sumu, ktorá je obvykle dojednávaná vo výške 

40-50 % zo zvolenej cieľovej sumy. Následne môžeme požiadať o poskytnutie 

stavebného úveru. Stavebný úver môžeme získať iba do výšky cieľovej sumy (t. j. 

výška úveru bude rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou). Ak 

splníme všetky podmienky pre jeho poskytnutie, stavebná sporiteľňa nám musím 

stavebný úver poskytnúť. To je rozdiel oproti iným druhom úverov, pri ktorých nám 

finančná inštitúcia aj po splnení požadovaných podmienok nemá povinnosť úver 

poskytnúť. 

Výhodou stavebného úveru je, že úroková sadzba dohodnutá v zmluve o 

stavebnom úvere by mala byť počas celej doby splácania nemenná. Stavebné 

sporiteľne si však môžu v obchodných podmienkach upraviť právo na zmenu 

úrokovej sadzby. Obvykle toto právo podmieňujú vážnym objektívnym dôvodom (t. 

j. k zmene môže dôjsť iba v mimoriadnych situáciách).   

Ak klient nespĺňa niektorú z podmienok pre stavebný úver, stavebná 

sporiteľňa mu môže (ale nemusí) na základe jeho žiadosti poskytnúť tzv. medziúver. 

Medziúver je špecifický úverový produkt, ktorý slúži na preklenutie časového 

obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení. Je to 

úver, ktorý sa poskytuje vtedy, ak účastník stavebného sporenia nenasporil 

dostatočne vysoký vklad požadovaný stavebnou sporiteľňou. Môže ho získať aj nový 

klient stavebného sporenia. V prípade poskytnutia medziúveru klient platí jednak 
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splátky medziúveru a jednak si ďalej sporí do doby, pokiaľ nedosiahne podmienky 

na pridelenie riadneho stavebného úveru. Medziúver však býva obvykle menej 

výhodný ako samotný stavebný úver. V prípade medziúveru býva úroková sadzba 

oproti stavebnému úveru nielen vyššia, ale býva na viac aj pohyblivá.   

Výhody a nevýhody stavebného úveru v skratke: 

Výhody Nevýhody 

- daňový bonus po splnení zákonom stanovených podmienok (ak je 

úver účelovo viazaný na zabezpečenie bývania) 

- obvykle fixná úroková sadzba  

- po splnení podmienok vzniká nárok na jeho poskytnutie 

- nie je nevyhnutné zabezpečenie nehnuteľnosťou  

Nevýhody  

- výška úveru závisí od nastavenej cieľovej sumy a nasporenej sumy 

- poskytnutiu stavebného úveru predchádza dohodnutá doba sporenia 

- celkové náklady na úver sú vzhľadom na dlhšiu dobu splácania vyššie 

 

2.2.7 Úvery v cudzej mene 

Úvery je možné čerpať aj v cudzej mene. Pri týchto úveroch je potrebné 

mať na mysli fakt, že kurzový rozdiel cudzej meny sa môže v priebehu čerpania a 

splácania úveru výrazne meniť. V dôsledku toho môžeme na jednej strane ušetriť, 

ale na druhej strane aj úver výrazne „preplatiť“. Závisí to od viacerých faktorov, 

predovšetkým však od meny, v ktorej budeme úver čerpať, a od meny, v ktorej 

budeme úver splácať, resp. od menového kurzu, ktorý si dohodneme pre splácanie 

úveru. 

3. Ako si vybrať úver 

Je čerpanie úveru naozaj nevyhnutné? 

Úplne na začiatku je potrebné zdôrazniť, že k riešeniu nedostatku peňazí (t. 

j. situácie, keď výdavky prevyšujú príjmy) cestou čerpania úveru je potrebné 
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pristupovať veľmi obozretne. Najskôr by sme sa mali zamyslieť nad tým, či je naše 

prípadné zadlženie potrebné a účelné, a či by nebolo možné túto našu nepriaznivú 

hospodársku situáciu vyriešiť minimalizáciou našich výdavkov.  

Ak uvažujeme nad vlastným bývaním, tak sa zrejme úveru nevyhneme. Ak 

ale uvažujeme nad drahou dovolenkou, je zodpovednejšie uskromniť sa s lacnejšou, 

prípadne ju odložiť na dobu, keď si na ňu našetríme, než sa kvôli tomu zadlžovať.   

Od koho si môžeme požičať? 

Ak sme prišli k záveru, že si chceme vziať úver, v ďalšom kroku zvažujeme, 

od koho si peniaze požičať. Veriteľom môžu byť banky, stavebné sporiteľne či 

nebankové subjekty. Obzvlášť v prípade nebankových subjektov je dôležité si 

preveriť, či majú na poskytovanie úverov licenciu. Zoznam subjektov s licenciou je 

možné nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Požičiavanie peňazí od týchto 

subjektov je regulované zákonom.  

Ak čerpáme úver ako spotrebitelia (t. j. čerpáme úver na súkromné účely), 

zákon stanovuje pre týchto veriteľov celý rad osobitných povinností, ktoré musia 

splniť, ako aj limity pre odplatu, ktorú môžu od spotrebiteľov žiadať. Ide najmä o 

nasledovné povinnosti: 

- veritelia musia byť odborne spôsobilí na poskytovanie úverov,  

- poskytovať základné informácie o úvere pred uzatvorením zmluvy o 

úvere (najmä o výške úveru, úrokovej sadzbe, dobe splatnosti, výške a počte splátok, 

ukazovateli RPMN a ďalších nákladoch na úver, ako napr. poplatky, poistenie a pod.), 

- preskúmať schopnosť dlžníka splácať úver (bonitu); veritelia obvykle 

za týmto účelom požadujú predloženie potvrdenia o výške príjmu, zoznam výdavkov, 

výpis z bankového účtu, ďalej si preverujú, či dlžník nie je evidovaný v centrálnom 

úverovom registri, atď., 

- uvádzať v zmluve o úvere zákonom predpísané náležitosti, 

- dodržať maximálnu hranicu pre výšku odplaty za poskytovaný úver 

(chráni pred úžerou),  

- dodržiavať obmedzenia pre poplatky a sankcie za omeškanie s 
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úhradou dlhu, 

- umožniť predčasné splatenie pôžičky alebo úveru spoplatnené 

maximálne vo výške upravenej zákonom, atď. 

Kontrolu nad dodržiavaním zákonných podmienok pre poskytovanie 

úverov licencovanými subjektmi vykonáva Národná banka Slovenska. 

Ak čerpáme úver na podnikateľské účely, zákon nám ako dlžníkom 

poskytuje podstatne menšiu mieru ochrany. Preto je dôležité rozlišovať, na aký účel 

si úver berieme. Osobitne, ak sme fyzickou osobou – podnikateľom, ale úver 

čerpáme na súkromné účely (napríklad na rekonštrukciu vlastnej domácnosti). V 

takom prípade je potrebné trvať na tom, že máme záujem o úver pre spotrebiteľov, 

nie pre podnikateľov. 

Peniaze si môžeme požičať aj od súkromnej osoby. Na takéto pôžičky či 

úvery sa však nevzťahujú prísne podmienky na poskytovanie úverov, ako je to pri 

licencovaných subjektoch. Výhodnosť či bezpečnosť takéhoto úveru závisí jednak 

od vzájomného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, od vzájomnej dôvery, ako aj od 

obozretnosti oboch zmluvných strán. Pokiaľ ide o výšku odplaty za poskytnutie 

peňazí, táto je limitovaná až hranicou tzv. úžery, za ktorú môže byť úžerník trestne 

stíhaný. 

V súčasnosti vo veľkej miere rozrastá tzv. „P2P“ poskytovanie úverov 

(„peer to peer“ – „od človeka k človeku“). P2P pôžičky sú jedným zo spôsobov 

kolektívneho požičiavania. Základný princíp spočíva v tom, že osoba 

(investor/veriteľ) požičiava finančné prostriedky iným osobám (dlžníkom) 

prostredníctvom online platformy. Túto platformu prevádzkuje tretia osoba, ktorá 

sprostredkúva kontakt medzi veriteľom a dlžníkom. Z tohto vzťahu by mali mať 

prospech všetci. Dlžník by mal získať úver s výhodnejším úrokom ako vo finančnej 

inštitúcii, veriteľ by mal zhodnotiť svoje finančné prostriedky vyšším úrokom ako 

napríklad na termínovanom vklade, a online platforma by mala zarobiť na 

poplatkoch, ktoré  dostane od veriteľa a dlžníka za sprostredkovanie kontaktu.  

Tieto pôžičky (P2P) však nepodliehajú licencovaniu, nie sú upravené 
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osobitným zákonom (ako je tomu napríklad pri hypotekárnych úveroch či 

spotrebných úveroch). Dlžník nevystupuje v pozícii spotrebiteľa, a teda všetky 

povinnosti pre veriteľov uvedené vyššie v prípade P2P neplatia. Pri čerpaní pôžičky 

prostredníctvom P2P platformy je potrebné byť maximálne obozretný a precízne si 

prečítať zmluvné podmienky online platformy. Online platforma totiž môže mať vo 

svojich zmluvných podmienkach také ustanovenia, ktoré nemusia byť či už pre 

dlžníka alebo veriteľa vôbec výhodné. 

Aké sú naše kritériá pre úver? 

Ak sme si na základe príslušných podmienok vybrali, u koho chcem úver 

čerpať, je potrebné v ďalšom kroku zvážiť, v akej výške potrebujeme úver čerpať a 

ako dlho chceme alebo môžeme úver splácať.  

Výška úveru bude samozrejme závisieť od toho, čo potrebujeme financovať. 

Pri niektorých typoch úverov nám veriteľ nemusí požičať celú sumu, ktorá nám 

chýba. Pri výbere typu produktu preto musíme zvažovať aj toto kritérium. 

Pri stanovovaní týchto kritérií platia nasledovné zásady:  

- mesačná splátka úveru by nemala byť väčšia ako 1/3 nášho čistého príjmu, 

- čím kratšie úver splácame, tým je síce splátka vyššia, avšak na druhej 

strane tým menej zaplatíme na úrokoch (napríklad v prípade úveru na tri roky 

budeme platiť úroky za tieto tri roky, v prípade úveru na jeden rok platíme úroky iba 

za tento jeden rok). 

Pri rozhodovaní o kritériách úveru je potrebné si starostlivo zvážiť, či 

skutočne budeme vedieť úver splácať. Je potrebné sa zamyslieť nielen nad tým, či 

nám aktuálna výška príjmu bude stačiť na úhradu splátky a aj našich bežných 

výdavkov, ale či tento príjem budeme mať zabezpečený počas celej doby trvania 

úverového vzťahu. Samozrejme, nemôžeme to vedieť so 100% istotou, nakoľko 

život prináša veľa zmien. Ak máme ale splácať úver nasledujúce 3 roky a máme 

pracovnú zmluvu iba do konca budúceho mesiaca, pričom nám následne hrozí 

nezamestnanosť, nie je veľmi pragmatické si takýto úver brať. 

Z akých produktov si môžeme vybrať? 
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Jednotlivé druhy úverov, ktoré máme k dispozícii, sú opísané v bode 2 tohto 

materiálu. Ohľadne konkrétnych produktov je potrebné informovať sa u jednotlivých 

poskytovateľov (prípadne na ich internetových stránkach). 

Ako posúdiť výhodnosť ponúkaného úveru? 

Ponúkané úvery treba posudzovať z viacerých hľadísk. Je vhodné najskôr 

si porovnať viacero ponúk, a až následne sa pre konkrétnu informovane rozhodnúť. 

Odporúča sa porovnávať najmä: 

- výšku nákladov súvisiacich s úverom, 

- dĺžku splácania, 

- výšku úrokovej sadzby a jej povahu (fixná alebo pohyblivá), 

- výšku splátky, 

- zabezpečenie úveru (či je nutné a príp. možné spôsoby), 

- nutnosť čerpania ďalších služieb (napríklad poistenie úveru alebo 

nehnuteľnosti), 

- nutnosť mať časť vlastných peňazí, 

- podmienky a výšku poplatkov za predčasné splatenie úveru apod. 

Náklady na úver predstavujú spoločné označenie všetkých výdavkov, ktoré 

v súvislosti s úverom musíme vynaložiť. Zahŕňajú nielen úroky, ale aj rôzne druhy 

poplatkov (napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za poistenie, ak je k 

úveru povinné a pod.).  

Na jednoduchšie porovnanie nákladovosti ponúkaných úverov bol na 

ochranu spotrebiteľa v rámci Európskej únie vytvorený ukazovateľ s označením  

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. RPMN predstavuje percentom 

vyjadrené celkové náklady, ktoré budeme mať s úverom ročne. Podáva teda 

relevantný obraz o cene úveru. Ak teda porovnávame dva úvery s rovnakou istinou 

a dobou splatnosti, výhodnejším bude ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN.   

Podmienky pre predčasné splatenie úveru sa odlišujú v závislosti od typu 

úveru. Zjednodušene môžeme povedať, že spotrebné a splátkové úvery môžeme 

kedykoľvek predčasne splatiť. Za predčasné splatenie pri úveroch do 10 000 eur 
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veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky. Pri vyšších úveroch je výška poplatkov 

obmedzená maximálnou zákonom stanovenou hranicou vo výške 1 % výšky 

splateného úveru. 

V prípade úverov na financovanie bývania sú podmienky predčasného 

úveru o niečo zložitejšie. Výška poplatkov bude v týchto prípadoch závisieť nielen 

od výšky predčasne splatenej sumy úveru, ale aj od prípadnej dohodnutej doby 

fixácie.  

Aké sú naše práva? 

Ak vystupujeme v pozícii spotrebiteľa, zákon nám poskytuje viacero 

oprávnení, z ktorých upozorňujeme na nasledovné: 

Máme právo byť pri reklame pravdivo a zrozumiteľne informovaní o 

podmienkach získania úveru. (To však neznamená, že by sme sa pri rozhodovaní o 

tom, od ktorej spoločnosti a aký úver budeme čerpať, mali uspokojiť iba s  

informáciami uvedenými v reklame).  

Ďalej máme právo dostať odpoveď na všetky otázky týkajúce sa podmienok 

získania úveru.  

Takisto nám zákon priznáva právo vziať si návrh zmluvy pred jeho 

podpisom domov a preštudovať si všetky jej body. Nemusíme sa rozhodnúť hneď na 

rokovaní s finančnou inštitúciou či sprostredkovateľom. 

Ak zmluvu o úvere uzavrieme, stále máme možnosť od takejto zmluvy 

odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Veriteľ 

od nás môže v takomto prípade navyše požadovať iba úroky vypočítané na základe 

dojednanej úrokovej sadzby od momentu poskytnutia úveru do momentu, kedy mu 

istinu vrátime. 

Ak dôjde počas splácania úveru k zmene úrokovej sadzby, veriteľ je 

povinný nás o tejto zmene informovať. 
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3 Vklady 

3.1 Peniaze a možnosti ich ukladania   

Peniaze si môžeme odkladať na rôzne miesta a rôznym spôsobom, napríklad 

doma (do prasiatka, pokladničky či trezoru), alebo ich môžeme zaniesť do banky, 

kde nám obvykle ponúknu viacero spôsobov ich uloženia (obvykle predovšetkým 

bežný účet, termínovaný vklad, sporiaci účet a vkladnú knižku). Každá z možností 

uloženia má určité plusy aj mínusy. Ani o jednej z týchto možností sa však nedá 

povedať, že je univerzálna. Všetky sú vhodné k určitým špecifickým účelom. Pre 

správny výber niektorej z uvedených možností je preto potrebné mať predstavu o 

tom, na aký účel v budúcnosti peniaze použijeme. 

 

3.2 Účty, vklady, úroky a úroková sadzba   

Banky pre klientov, ktorí si u nich ukladajú peniaze, vedú (finančné) účty, 

na ktorých sa zaznamenávajú stav a zmeny v množstve peňazí týchto klientov. Banky 

pravidelne zasielajú tieto informácie svojim klientom vo forme výpisov z účtov.    

Vkladom sa rozumejú peniaze odovzdané banke, ktorá má povinnosť 

klientovi tieto peniaze vrátiť buď po uplynutí určitého času alebo na požiadanie.  

V dobe, keď sú peniaze klientov uložené v banke, môže banka tieto peniaze 

užívať (zhodnocovať ich) a má z nich určitý prospech. Úrok je v podstate odmenou 

klienta za to, že banke tieto finančné prostriedky poskytne. Po dobu užívania 

finančných prostriedkov bankou sú tieto peniaze pripísané na účte klienta v 

bezhotovostnej podobe. 

Percentuálne vyjadrenie úroku sa označuje ako úroková sadzba. Úroková 

sadzba teda predstavuje percento z nasporenej sumy, o ktoré sa navýšia naše 

nasporené peniaze po uplynutí určitého obdobia. Toto obdobie je uvedené za 

percentom. Znamená to, že ak je v zmluve uvedený úrok 3 % ročne, banka nám po 
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uplynutí roka navýši našu nasporenú sumu o 3 % z uloženej sumy. Pre vyjadrenie 

ročného úroku používajú banky latinskú skratku p. a.  

Ak teda máme v zmluve vyjadrený úrok 3 % p. a., znamená to 3 % ročne.  

Banky však nemusia úročiť vložené peniaze iba ročne. V praxi sa môžeme 

často stretnúť ešte so skratkou p. m. Táto skratka znamená, že ide o mesačné obdobie.  

V zmluve môžeme mať uvedený úrok vo výške 3 %  z nasporenej sumy po  

uplynutí dvoch rokov. V tomto prípade nám banka nepripíše každý rok úrok vo výške 

3 %, ale až po uplynutí obdobia dvoch rokov.  

Ak by sme mali v zmluve uvedený úrok vo výške 3 % p. m., znamenalo by 

to, že banka nám bude pripisovať úrok 3 % každý mesiac. 

Z vyššie uvedeného plynie, že je potrebné nezameriavať sa iba na číselné 

vyjadrenie úroku, ale aj na údaj, za aké časové obdobie nám banka pripíše úrok. 

 

3.3 Typy účtov   

V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť so štyrmi typmi účtov, a to bežným 

účtom, sporiacim účtom, termínovaným vkladom a vkladnou knižkou. Účty v SR sú 

obvykle vedené v mene euro, pokiaľ sa s bankou nedohodneme inak. Nie každá 

banka nám však vedenie účtu v cudzej mene umožní. Vedenie účtov a vykonávanie 

s nimi súvisiacich operácií je poskytovaním (finančných) služieb, resp. produktov.  

Ak s bankou uzatvorí zmluvu o vedení niektorého z účtov fyzická osoba – 

nepodnikateľ, alebo fyzická osoba, ktorá síce podniká, ale uzatvorenie tejto zmluvy 

s jej podnikaním nesúvisí, pôjde o spotrebiteľskú zmluvu a tejto osobe bude zo 

zákona priznaná zvláštna, tzv. spotrebiteľská ochrana.  

Je dôležité upozorniť, že jednotlivé produkty sú poskytované rôznymi 

bankami za rôznych podmienok a predovšetkým za rôznu cenu.   

Napríklad banka A môže ponúkať produkt bežného účtu s označením 

„štandard“ a poplatkom za vedenie účtu 3 eurá mesačne a produkt bežného účtu s 

označením „premium“ s poplatkom za vedenie účtu 7 eur mesačne, zatiaľ čo banka 



54 

B môže ponúkať produkt bežného účtu s označením „klasik“ s poplatkom za vedenie 

účtu 4,5 eur mesačne. Tieto produkty sa pritom môžu líšiť aj v ďalších parametroch 

ako napríklad výška poplatkov za výber z bankomatov, výška poplatkov za platby 

do zahraničia, typ debetnej karty vydanej k tomuto účtu a podobne.  

 

3.3.1 Produkty bežného účtu  

Bežné účty sú základnými bankovými produktami, prostredníctvom 

ktorých môžeme vykonávať bankové operácie, ako napríklad: 

a) vklad alebo výber hotovosti (na pobočke alebo cez bankomat ATM), 

b) prevod peňazí na iný účet (jednorazový platobný príkaz, trvalý 

platobný príkaz či inkaso), 

c) platba platobnou kartou v obchode za nakúpený tovar alebo službu. 

 

Možnosť manipulovať či nakladať s peniazmi uloženými na bežnom účte 

uskutočňovaním vyššie uvedených operácií má klient vďaka platobnej karte a 

službám Internet bankingu či Smart bankingu v podstate 24/7 (t. j. 24 hodín 7 dní v 

týždni). To znamená, že peniaze uložené na bežnom účte majú pomerne vysokú 

likviditu.  

 

Platobná karta je platobným prostriedkom, ktorého výhoda spočíva v tom, 

že umožňuje majiteľovi účtu mať prístup prakticky ku všetkým finančným 

prostriedkom nachádzajúcim sa na jeho účte, a to s nižším rizikom straty či krádeže 

ako v prípade, keby ich mal pri sebe v hotovosti. Napriek tomu je však treba byť pri 

používaní platobnej karty obozretný a opatrný, predovšetkým sa odporúča zakryť si 

pri zadávaní PIN kódu klávesnicu, a samozrejme dávať pozor, aby nedošlo k strate 

či odcudzeniu karty, ako ani ku skopírovaniu či opísaniu žiadnych údajov z karty. 

 

K bežnému účtu sa obvykle vydáva debetná platobná karta. Okrem toho 
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však existuje ešte aj tzv. kreditná platobná karta, ktorá je jednou z foriem poskytnutia 

úveru. Keď sa teda v bežnej hovorovej reči hovorí o tzv. „kreditke“, má sa obvykle 

vlastne na mysli debetná platobná karta vydávaná k bežnému účtu.  

 

Ďalšou výhodou uloženia peňazí na bežnom účte je pomerne vysoká 

bezpečnosť tohto typu vkladu. Peniaze na bežných účtoch v bankách sú chránené 

jednak pred odcudzením rôznymi vnútornými ochrannými mechanizmami banky a 

jednak pred prípadnou insolvenciou banky Fondom ochrany vkladov.  

 

Princíp fungovania Fondu ochrany vkladov spočíva v tom, že ak banka, v 

ktorej má klient uložené peniaze, nebude schopná tieto peniaze vyplatiť, budú 

klientovi vyplatené z tohto fondu, a to do až výšky 100 000 eur. 

Uloženie peňazí na bežnom účte v banke však má podobne ako všetky 

ostatné formy uloženia aj svoje nevýhody. Najrelevantnejšou nevýhodou je, že takto 

uložené peniaze sú úročené veľmi nízkym, resp. žiadnym úrokom. Z tohto dôvodu 

sa v dôsledku inflácie (rast cien tovarov a služieb) plynutím času hodnota peňazí na 

bežnom účte znižuje. Ďalšou nevýhodou bežných účtov je aj skutočnosť, že ich 

vedenie je často spojené s povinnosťou platenia mesačného poplatku (obvykle vo 

výške okolo 5 eur). 

Ak máme na bežnom účte s nulovým úrokom uložených dlhšiu dobu 

napríklad 2 000 eur, s ktorými nijak nemanipulujeme, a za vedenie tohto bežného 

účtu neplatíme žiadne poplatky, množstvo týchto peňazí sa časom nezmení. Aj po 

desiatich rokoch by sme na bežnom účte teda mali mať 2 000 eur. Plynutím času sa 

však v dôsledku inflácie stane, že týchto 2 000 eur bude mať menšiu hodnotu, resp. 

kúpnu silu. To znamená, že za štandardného vývoja ekonomiky si budeme môcť za 

2000 eur kúpiť o 10 rokov menej, ako je tomu dnes.  

V súvislosti s vyššie uvedenou ponukou rôznych produktov bežného účtu 

upozorňujeme, že existujú aj účty, ktoré si môžeme uzatvoriť, iba ak spĺňame presne 

stanovené podmienky.  
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Takýmto účtom je aj študentský účet, ktorý si obvykle môže otvoriť iba 

osoba, ktorá študuje v dennej forme a je mladšia ako 26 rokov (tieto podmienky si 

však určujú banky sami). Výhodou študentského účtu je obvykle predovšetkým to, 

že za jeho vedenie si banky účtujú veľmi nízke alebo žiadne poplatky.  

Ďalšími špecifickými účtami sú tzv. legislatívne účty, ku ktorým patrí 

základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami. Tieto produkty 

poskytujú všetky banky za obdobných podmienok, nakoľko tieto podmienky 

stanovuje zákon. Výhodou týchto účtov je tiež priaznivý, resp. žiadny poplatok za 

ich vedenie. Banky sú však povinné tieto účty zriadiť iba pre klientov, ktorí splnia 

zákonné podmienky (u základného bankového produktu, ktorý je bezplatný, sú tieto 

podmienky striktnejšie, nakoľko klientom musí byť spotrebiteľ, ktorý musí okrem 

iného byť starší ako 18 rokov, mať príjem nižší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy a 

nesmie mať zriadený iný bežný účet). 

 

3.3.2 Produkty sporiaceho účtu 

Banky veľmi často ponúkajú k bežnému účtu doplnkovú službu, tzv. 

sporiaci účet. Banka vtedy vytvorí k nášmu bežnému účtu podúčet, na ktorý si 

môžeme odkladať peniaze, ktoré aktuálne nepotrebujeme. Prípadne si naň môžeme 

pravidelne sporiť v nižších sumách. Vklady na sporiacom účte sú obvykle 

zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou ako na bežnom účte. Zároveň však je táto 

úroková sadzba v porovnaní s inými sporiacimi produktmi (napríklad termínovaným 

vkladom) nižšia.  

Pre ľudí, ktorí majú problém si odkladať peniaze a vždy minú všetko, čo na 

bežnom účte majú, niektoré banky ponúkajú službu spočívajúcu v tom, že každú 

platbu kartou zaokrúhlia na klientom vybranú sumu (napríklad na celých 5 eur nahor) 

a rozdiel medzi skutočnou cenou nákupu a zaokrúhlenou cenou presunú priamo na 

sporiaci účet. Takto si môžeme vytvoriť celkom dobrú rezervu pre nečakané výdavky.  

Napríklad, klient sa s bankou môže dohodnúť, že banka mu každú platbu 
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debetnou kartou zaokrúhli na celých 10 eur nahor. Ak klient zaplatí za nákup sumu 

15,50 eur, banka mu z bežného účtu odpočíta 20 eur a rozdiel, t. j. sumu 4,5 eur, mu 

presunie na sporiaci účet. 

Nevýhodou sporiaceho účtu je, že z neho nevieme odložené peniaze čerpať 

priamo a nevieme z neho urobiť ani inú transakciu okrem prevodu na bežný účet, ku 

ktorému je sporiaci účet vytvorený. Znamená to, že peniaze musíme najprv previesť 

zo sporiaceho účtu na bežný účet a až následne nimi vieme uskutočniť potrebnú 

platbu. Sporiace účty jednotlivých bánk sa môžu odlišovať napríklad v počte 

takýchto presunov peňazí (zo sporiaceho účtu na bežný účet), ktoré môže klient 

urobiť v rámci jedného mesiaca zadarmo. Vedenie sporiaceho účtu je obvykle 

bezplatné, niektoré banky si môžu stanoviť podmienku pravidelného vkladania 

určitej minimálnej sumy (napr. 10 alebo 20 eur mesačne).  

 

3.3.3 Produkty termínovaného vkladu 

Termínovaný účet je jedným zo sporiacich produktov. Jeho podstata spočíva 

v tom, že klient do banky vloží peniaze a banka mu po uplynutí dohodnutého obdobia 

(doby viazanosti alebo fixácie) peniaze vráti a vyplatí mu aj úrok. Pojem 

„termínovaný“ znamená, že po dobu fixácie nemôžeme s peniazmi na účte nakladať. 

Nemôžeme teda žiadne ďalšie peniaze na tento účet vkladať, ani žiadne peniaze z 

neho vyberať. Ak nám banka aj umožní výber vložených peňazí, zvyčajne si za to 

účtuje sankčné poplatky a neposkytne nám z vyberajnej čiastky úroky. Situáciu, kedy 

nemôžeme s peniazmi hneď disponovať bez toho, aby sme za to museli platiť, 

označujeme ako obmedzená likvidita. Tento produkt je teda vhodný pre tie prípady, 

keď máme väčšiu sumu peňazí, o ktorej vieme, že ju počas doby fixácie nebudeme 

potrebovať. 

Banky obvykle ponúkajú rôzne varianty časového obdobia, počas ktorého 

budú peniaze v banke viazané. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie časové obdobie 

si zvolíme, tým vyšší úrok nám banka poskytne. Každá banka ale môže ponúkať inú 
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úrokovú sadzbu pre rovnaké obdobie viazanosti (fixácie). 

Klient dostal k narodeninám peniaze v sume 1 000 eur. Keďže má prácu a 

pravidelný príjem, ktorý mu postačuje na bežné výdavky, rozhodne sa, že ich vloží 

na termínovaný účet. Banka A mu ponúka termínovaný účet s dobou fixácie 1 rok a 

úrokovou sadzbou 2 % p. a. Banka B mu ponúka termínovaný účet s dobou fixácie 

1 rok a úrokovou sadzbou 3 % p. a. Banka C mu ponúka termínovaný účet s dobou 

fixácie 3 roky a úrokovou sadzbou 6 % p. a. Klient sa rozhodne pre produkt banky 

C, pretože mu ponúka najlepšie zhodnotenie.  

Po jednom roku sa klientovi pokazí auto. Na opravu nemá dosť peňazí na 

bežnom účte, preto sa rozhodne zrušiť termínovaný účet. Banka C mu síce peniaze, 

ktoré do nej vložil, teda sumu 1 000 eur vráti, ale sankciou za predčasný výber bude, 

že mu nevyplatí žiadne úroky. Peniaze sa mu teda za uplynulý rok nezhodnotili. 

 

3.3.4 Produkty vkladnej knižky 

Produkty vkladnej knižky sa od vyššie uvedených produktov odlišujú 

okrem iného tým, že s vedením účtu je v tomto prípade spojené vydanie vkladnej 

knižky, ktorá má fyzickú (papierovú) podobu. Je označovaná ako forma cenného 

papiera a banka do nej zápismi potvrdzuje každé disponovanie s peňažnými 

prostriedkami, teda každý vklad a výber finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu 

musí byť banke v prípade každého vkladu a výberu peňazí predložená.  

Za výhody vkladnej knižky sa obvykle považuje, že s jej vedením nie sú 

spojené žiadne poplatky, a že na ňu môžeme finančné prostriedky vkladať pravidelne 

i nepravidelne. Naopak za nevýhodu sa považuje pripisovanie úrokov na ročnej báze, 

ako aj vyššie uvedená potreba fyzického predloženia vkladnej knižky pri 

disponovaní s peniazmi, ktoré máme na nej uložené. 

Podobne ako vkladové účty, existujú aj vkladné knižky viazané, alebo 

termínované (ktoré sa podobajú na termínované vklady) a neviazané, z ktorých si 

môžeme peniaze vybrať v podstate kedykoľvek. V niektorých prípadoch môže byť 
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dohodnutá výpovedná doba, čo znamená, že svoj zámer výberu peňazí musíme 

banke nahlásiť vopred. Banka nám ich v tomto prípade umožní vybrať až po uplynutí 

časového úseku v dĺžke dohodnutej výpovednej doby (obvykle sa pohybuje v dĺžke 

od niekoľkých dní až po niekoľko rokov).   

Vkladné knižky sú tradične používané za účelom dlhodobejšieho sporenia 

a zhodnocovania finančných prostriedkov, napríklad ako úspory pre deti (detská 

vkladná knižka) či sporenie finančných prostriedkov v cudzích menách (devízová 

vkladná knižka).  

 

3.3.5 Produkty stavebného sporenia 

Stavebné sporenie má v porovnaní so všetkými už uvedenými formami 

ukladania vkladov viacero špecifík. Produkty stavebného sporenia nemôže ponúkať 

akákoľvek banka, ale iba stavebná sporiteľňa. Jedná sa o sporenie s konkrétnym 

účelom, ktorým sú predovšetkým financovanie stavby domu, kúpy bytu, domu či 

stavebného pozemku, príp. rekonštrukcia, modernizácia či údržba bytu alebo domu. 

Výhodou stavebného sporenia v porovnaní s inými druhmi sporenia je, že 

v prípade stavebného sporenia je klientovi každý rok vyplatený po splnení 

zákonných a zmluvných podmienok zvláštny typ príspevku hradený štátom, ktorý sa 

nazýva štátna prémia.  

Ďalšími prednosťami stavebného sporenia je obvykle priaznivý úrok a 

bezpečnosť tejto formy vkladu. Značnou nevýhodou je naopak nízka forma likvidity, 

pretože sa jedná o dlhodobý produkt, ktorý predpokladá výber nasporených peňazí 

spravidla až po nasporení určitej čiastky, tzv. cieľovej sumy. 
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