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Požiadavky klientov rastú 
Privátne bankovníctvo na Slovensku už nie je len o peniazoch. 

Juraj Droba, riaditeľ 
divízie vonkajších 
vzťahov T-Mobile

Keby som sa vás pred tro-
ma rokmi pýtal na inves-
tície do luxusných
rezidenčných nehnuteľ-
ností v Bratislave, určite
by ste mi to odporučili.
Ale čo by ste mi odpove-
dali dnes?

Maroš Ďurik, vrchný 
riaditeľ Across Wealth
Management: Bol by som
opatrný, neviem, či teraz je
na to vhodný čas. Ale určite
by som išiel pri rozhodovaní
od začiatku, či takúto investí-
ciu potrebujete a čo je jej
cieľom.

Ľuboš Ševčík, predseda pred-
stavenstva a generálny riadi-
teľ Privatbanky: Ide aj o aktív-
nu správu, v rámci ktorej sa sledu-
je vývoj investície a odporučí prí-
padne aj kedy sa jej zbaviť.

Matej Kubinec, redaktor HN
Čo všetko sa skrýva pod poj-
mom doplnkové služby privát-
neho bankovníctva?

Ľuboš Ševčík: Vieme napríklad
sprostredkovať daňové, účtovníc-
ke či ekonomické poradenstvo,
poradiť pri investovaní do umenia
alebo sprostredkovať dodávateľov
určitých služieb a podobne.

Maroš Ďurik: Aj u nás patrí pora-
denstvo k doplnkovým službám. Pri
life style manažmente ide o indivi-

duálne potreby. Mali sme klienta,
ktorý chcel zabezpečiť napríklad
lístky na otvárací zápas NHL v Lon-
dýne vrátane transferu na letisko.

Juraj Kobela, 
Edison Consulting Group
Je v niečom špecifické pora-
denstvo v oblasti daní, ktoré
poskytujete?

Monika Céreová, riaditeľka
J&T banky: Máme vlastných
daňových poradcov, ktorí pre nás
pracujú na našich projektoch. Ak
chce klient štruktúrovať svoj maje-
tok vzhľadom na daňovú optima-
lizáciu, tak mu vieme tento servis
zabezpečiť.

Maroš Ďurik: My napríklad robí-
me daňové poradenstvo priamo

v našej spoločnosti, máme porad-
cu, ktorý tieto veci rieši. 

Ondrej Žačko, Amrop Hever
Hlavnou témou týchto dní je si-
tuácia v Amerike, s akou reak-
ciou vašich klientov ste sa stre-
tli? Ako na ňu reagujete?

Maroš Ďurik: Táto situácia sa
nazýva aj testom prahu bolesti, te-
da ako bol nastavený strategický
rámec portfólií našich klientov.
Vieme, čo môžeme čakať, nena-
stanú problémy.

Ľuboš Ševčík: Portfóliá sa robia
na vedeckej báze, neuplatňuje 
sa stratégia, že v jednom teritóriu
sú veľké percentuálne zastúpenia
v rámci portfólia klienta. 
Sú to dlhodobejšie investície, 

pri ktorých sa pokles časom 
zvráti.

Monika Céreová: V niektorých
portfóliových pozíciách sme to po-
cítili, ale nemyslíme si, že to bude
dlhodobý pokles a že by sa ne-
mohli zvrátiť. 

Peter Vavro, šéfredaktor HN
Aké pripravujete aktivity v za-
hraničí, ktoré by mohli byť at-
raktívne aj pre potenciálnych
záujemcov o vaše služby?

Monika Céreová: Zámerom
skupiny je ísť predovšetkým na
trhy strednej a východnej Európy,
možnosti sú aj v oblasti Karibiku,
kde spolu s partnerom realizuje-
me výstavbu hotelového komple-
xu. Rovnako zvažujeme ísť ďalej

na východ, možnosti sú vo Vietna-
me. Uvidíme.

Ivan Tučnovič, riaditeľ perso-
nálnych finančných služieb
HSBC Bank na Slovensku: 
Pri investovaní v zahraničí je po-
trebné zvážiť priority, treba si za-
nalyzovať predstavy o výnosoch
a rizikách, zvážiť varianty.

Peter Vavro: Sú ešte možnosti
pre privátne bankovníctvo na 
slovenskom trhu, nakoľko je
z vášho pohľadu už saturovaný?

Monika Céreová: Tie možnosti
tú stále existujú, vidíme tu stále
veľký potenciál aj v bankovníctve.

Ľuboš Ševčík: Myslím si, že 
každá inštitúcia, ktorá v tejto sfére
pôsobí, v nej vidí perspektívu. 
Rozvíja sa ekonomika, ľudia 
kumulujú majetok, predpoklady
na rast sú teda splnené. Podľa
našich analýz je na tomto trhu 
približne 150 až 200 miliárd 
korún voľného majetku.

Americká akciová kríza otestovala náš prah bolesti
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Bratislava – Počet bohatých Slová-
kov rastie. Privátne bankovníctvo,
ktoré je určené pre náročnejších
bankových klientov, má preto vyso-
ký potenciál rastu. Banky, ale aj špe-
cializované spoločnosti, ktoré sa za-
oberajú správou bohatstva, svoju
ponuku pre tento lákavý segment
trhu neustále zlepšujú.

Nie pre každého
Spolu s rastom ekonomiky sa rozši-
ruje aj skupina Slovákov, ktorí majú
dostatok peňazí. Ako zaznelo na
piatkovom HNClube sú to najmä ľu-

dia z oblasti manažmentu, vrcholo-
vého športu, úspešní podnikatelia či
reštituenti. „Sú to klienti, ktorí majú
určitý voľný finančný majetok, kto-
rý môžu investovať. Podľa našich
analýz je na tomto trhu približne
150 až 200 miliárd korún voľného
majetku,“ konštatuje generálny ria-
diteľ Privatbanky Ľuboš Ševčík. 

Potenciálni klienti privátneho
bankovníctva sú podľa neho tí ľu-
dia, ktorí majú určitý majetok, ale
nemajú čas sa oň starať. Spodná
hranica pre využívanie exkluzív-
nych bankových služieb sa v rôz-

nych bankách líši. V Privatbanke je
to od päť miliónov korún vyššie.
„Nie je to však striktne stanovená
hranica,“ doplnil Ševčík. J&T banka
spravuje majetky klientov vlastnia-
cich rádovo desiatky miliónov ko-
rún na osobu. Peniaze však nie sú
všetko. „Veľký dôraz kladieme na
proces schvaľovania a dbáme na re-
ferencie. Snažíme sa o osobný roz-
voj vzťahov s klientmi,“ vysvetľuje
riaditeľka J&T banky Monika Cére-
ová. 

Úprimnosť nadovšetko
Náročný klient vyžaduje aj nad-
štandardnú starostlivosť a jeho po-
žiadavky sa zvyšujú. „Sme schopní
poskytovať služby doslova šité na
mieru,“ povedal riaditeľ personál-
nych finančných služieb  HSBC
Bank na Slovensku Ivan Tučnovič.
Banky ponúkajú špecializované
produkty určené iba pre tento typ
ľudí, ako napríklad zhodnocovanie
voľných finančných zdrojov pros-
tredníctvom korporátnych dlhopi-
sov alebo realít. „Odporúčame im
iba na tie príležitosti, do ktorých má
zainvestované aj skupina J&T,“ vy-
svetľuje Céreová. „V rámci služieb
im vieme poradiť nielen ako maje-
tok zhodnocovať, ale aj ako rozum-
ne míňať,“ doplnila. 

Okrem správy aktív a bankových
služieb majú klienti záujem aj o rôz-
ne doplnkové služby. „Poskytujeme
im napríklad daňové a ekonomické
poradenstvo,“ vysvetľuje Ševčík.
„Služby sú vždy individuálne. Sú
klienti, ktorí chceli lístky na otvára-
cí zápas NHL vrátane transferu,“ do-
plnil vrchný riaditeľ Across Wealth
Management Maroš Ďurik. 

Klient dostáva k dispozícií privát-
neho bankára, ktorý mu je k dispo-
zícií 24 hodín denne a je pripravený
plniť jeho želania. Podľa Ďurika
musí byť privátny bankár  najmä
úprimný, a keď si to situácia vyža-
duje, povedať a zlé správy. Musí byť
tiež nezávislý aj objektívny a vybe-
rať pre klienta také produkty, ktoré
považuje za najlepšie pri spravova-
ní jeho majetku. „Musí sa zaujímať
o to, čo potrebujete, a nie o to, čo
vám môže predať,“ doplnil. 

Matej Kubinec 
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