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ÚVOD 

Ľudstvo sa momentálne nachádza v najhoršej klimatickej kríze, aká tu kedy 

bola. Neexistuje žiadna krajina, ktorá by nepociťovala dôsledky klimatických zmien 

a globálneho otepľovania. Tieto zmeny predstavujú hrozbu pre celý svet. Preto sa 

v posledných desaťročiach sformovali rôzne organizácie, ktoré na ne upozorňujú 

a nútia kompetentných konať. Prijali sa rôzne európske, ale aj globálne zmluvy a 

dohody, ktoré majú pomôcť odvrátiť katastrofu, ku ktorej sa podľa vedcov blížime. 

Existujú rôzne iniciatívy, normy, predpisy po celom svete, vďaka ktorým tlak na 

zodpovedné podnikanie a vlastné konanie stále viac rastie.  

Zmluvy, ktoré sa snažia vyriešiť klimatickú krízu, zahŕňajú všetky oblasti 

života. Veľkou zmenou bude musieť prejsť aj svet financií a bankovníctva. Tzv. zelené 

financie zahŕňajú napríklad financovanie ekologických investícií, nové technológie, 

priemyselné odvetvia, finančné produkty a služby, ktoré zohľadňujú životné prostredie, 

energetickú účinnosť, ale aj zníženie emisií znečisťujúcich látok. Z tohto dôvodu sú 

zelené financie v priesečníku finančného priemyslu, životného prostredia a 

hospodárskeho rastu. 

Prvá kapitola sa zameriava na zhodnotenie východiskovej situácie v oblasti boja 

proti klimatickej kríze. Charakterizuje pojem zelené financovanie a aj to, čo znamená 

zelené bankovníctvo a ako to vyzerá v praxi. Druhá kapitola ponúka ekologické 

produkty a služby konkrétnych komerčných bánk. 

Cieľom tejto práce je prostredníctvom analýzy existujúcich ekologických 

produktov, služieb a postupov komerčných bánk zhodnotiť mieru ich udržateľnosti 

a následná komparácia vybraných produktov bánk. Ide o porovnanie fondov ako je 

Fond zodpovedného investovania, o. p. f., ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO a Fond 

pre modrú planétu – vyvážený. Všetky tieto fondy sú zaradené do kategórie zelených 

fondov.  
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1. SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ FINANCOVANIE 

Biodiverzita, teda rozmanitosť všetkých živých foriem, prudko klesá. Od roku 

1970 sa globálne znížila populácia cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov a rýb až 

o 68 % (Almond et al., 2020). V posledných päťdesiatich rokoch bol náš svet drasticky 

transformovaný. Rozvinul sa globálny obchod, stúpla spotreba a urbanizácia.  

Kritická bola aj transformácia našich ekonomických systémov. Hospodársky 

rozvoj, ktorý priniesol významnú prosperitu, však tiež spôsobil aj sociálne a 

environmentálne využívanie zdrojov. Hodnota prírodného kapitálu, teda zásoby planéty 

z obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, ako sú rastliny, pôdy 

a minerály, výrazne klesá.  

Rastúce povedomie spotrebiteľov, výrobcov, zamestnancov a konkurencie 

o problémoch životného prostredia, podnietilo rastúci počet podnikov, ktoré 

zohľadňujú vo svojom podnikaní aj trvalo udržateľný rozvoj. Okrem značných úspor 

na nákladoch, už v súčasnosti existujú aj vyhliadky dodatočných výnosov. Podobný 

posun smerom k udržateľnosti je badateľný aj v bankách a iných finančných 

inštitúciách, ktoré ale stále tak trochu zaostávajú za dobou. Súvisí to so všeobecnou 

predstavou, že bankovníctvo je relatívne čisté odvetvie (Jeucken, 2001). 

1.1. Snahy o trvalú udržateľnosť  

Obavy o životné prostredie sa v súčasnosti premietajú už aj do zákonov. 

Európska únia dôrazne podporuje prechod na nízko-uhlíkové, zdrojovo efektívnejšie a 

udržateľné hospodárstvo. Takmer všetky krajiny sveta sa v roku 1992 pripojili 

k Rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC1), 

a tým sa začalo celosvetové úsilie boja proti klimatickým zmenám. O 5 rokov neskôr 

UNFCCC prijalo Kjótsky protokol, v ktorom sa štáty zaviazali znížiť ich emisie oxidu 

uhličitého a 5 ďalších skleníkových plynov. Zadefinovali sa tu nové flexibilné nástroje, 

ktorých spoločným cieľom je, čo ekonomicky najefektívnejšie zredukovať emisie 

skleníkových plynov (United Nations Framework Convention on Climate Change, 

2022). V roku 2015 sa prijala úplne nová, globálna dohoda o klíme, tzv. Parížska 

dohoda. Táto dohoda vstúpila do platnosti 4. novembra 2016 a podpísalo ju 174 krajín 

sveta (Európska komisia, 2021).  

 

1 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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Parížska dohoda je medzníkom v procese zmeny klímy, pretože po prvýkrát v 

histórii záväzná dohoda spája všetky národy, s cieľom vyvinúť ambiciózne úsilie v boji 

proti zmene klímy a prispôsobiť sa jej následkom. Hlavným cieľom dohody je 

obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2, najlepšie až na 1,5 stupňa Celzia a tak 

sa dostať do stavu pred industrializáciou. Na dosiahnutie tohto dlhodobého teplotného 

cieľa sa krajiny snažia znižovať emisie skleníkových plynov tak, aby sa do polovice 

storočia dosiahol klimaticky neutrálny svet a je jasné, že pri dosahovaní týchto cieľov  

zohráva finančný sektor kľúčovú úlohu (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 2021).  

V roku 2019 bol predstavený European green deal (Európska komisia, 2019). 

Je to plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo Európskej únie tak, že výzvy z 

oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach. 

Cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí a urobiť Európu klimaticky neutrálnou do roku 

2050. V záujme dosiahnutia stanovených cieľov sa Európska komisia zaviazala, že v 

nasledujúcom desaťročí zmobilizuje udržateľné investície v objeme aspoň 1 bilióna eur.  

Najdôležitejšia konferencia OSN od prijatia Parížskej dohody mala byť práve 

v roku 2021 v Glasgowe, kedy sa stretli svetoví lídri a mali  sa dohodnúť na 

zintenzívnení opatrení proti klimatickej kríze. Široká verejnosť však podľa viacerých 

médií ostala sklamaná, keďže výsledky konferencie neboli ani zďaleka také úspešné 

ako sa očakávalo. Na konferencii sa rokovalo o 4 oblastiach. Najzásadnejšou mala byť 

oblasť uhlia, v ktorej sa očakávala dohoda o úplnom skončení využívania čierneho 

uhlia ako zdroja energie do roku 2030. Avšak krajiny ako India a Čína odmietli takúto 

požiadavku, keďže ich ekonomiky sú na uhlí závislé a nemajú dostatočné zásoby 

zemného plynu. Samotný Alok Sharma, predseda konferencie, sa ospravedlnil, ako 

nakoniec dohoda v tejto oblasti dopadla. A aj keď ich ekonomiky sú všeobecne známe 

ako tie, ktoré najviac znečisťujú prostredie, je to práve náš trh, pre ktorý výrobky 

dodávajú. Hádzať teda vinu len na tieto krajiny nie je správne. Príkladom je ďalšia 

oblasť dohody, ktorá sa týka automobilov, konkrétne zákazu registrácie nových áut, a 

teda aj predaja nových spaľovacích áut už od roku 2035. Takúto dohodu nepodpísalo, 

okrem iných krajín, ani Slovensko. Po skončení konferencie je jasné, že cieľ zastaviť 

globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia je nereálny a krajiny by mali začať robiť 

oveľa viac ako doteraz. Dôležitou súčasťou transformácie ekonomík je aj otázka jej 

financovania. 
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1.2. Financovanie udržateľného rastu 

Udržateľné financovanie je proces zohľadňovania environmentálnych, 

sociálnych a správnych aspektov pri prijímaní investičných rozhodnutí vo finančnom 

sektore, čo vedie k dlhodobým investíciám do udržateľných hospodárskych činností a 

projektov. V politickom kontexte sa udržateľné financovanie chápe ako financovanie 

na podporu hospodárskeho rastu, avšak so súčasným znižovaním tlakov na životné 

prostredie. Udržateľné financovanie zohráva kľúčovú úlohu pri plnení cieľov politiky 

v rámci Európskeho ekologického dohovoru, ako aj medzinárodných záväzkov 

Európskej únie v oblasti klímy a udržateľnosti. (Busch, Ferrarini, Grünewald, 2021). 

Európska únia začala ambiciózne klimatické plány.  

Podľa akčného plánu trvalo udržateľného financovania Európskej komisie musí 

finančný sektor zohrávať kľúčovú úlohu v tomto zelenom prechode tým, že spája 

dodávku a dopyt po zelenom kapitáli. Akčný plán, prijatý v roku 2018, stanovil 

komplexnú stratégiu na prepojenie financovania s udržateľnosťou. Zahŕňal desať 

kľúčových akcií, ktoré možno rozdeliť do troch kategórií. Hlavnou kategóriou je 

preorientovanie peňažných tokov smerom k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Táto 

kategória zahŕňa:  

1. vytvorenie podrobnej taxonómie - klasifikácie ekologických investícií, 

2. vytvorenie normy pre zelené dlhopisy, 

3. podpora investícií do udržateľných projektov, 

4. začlenenie udržateľnosti do finančného poradenstva, 

5. vypracovanie udržateľných benchmarkov – referenčné hodnoty s nízko-

uhlíkovým a pozitívnym uhlíkovým vplyvom (Financial Stability, 

Financial Services and Capital Markets Union, 2020).  

Zelené dlhopisy zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri financovaní aktív 

potrebných na  prechod do hospodárstva s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. V rámci 

Európskej únie však neexistuje jednotná norma zeleného dlhopisu. Vďaka Akčnému 

plánu ale vznikol dobrovoľný štandard „European green bond standard“, ktorý pomáha 

rozšíriť a zvýšiť environmentálne ambície zeleného trhu s dlhopismi. Je založený na 

odporúčaniach technickej expertnej skupiny pre trvalo udržateľné financovanie. Po 

oficiálnom prijatí tohto štandardu by malo byť jasné,  ako môžu spoločnosti a verejné 

orgány využívať zelené dlhopisy na získanie finančných prostriedkov na kapitálových 

trhoch, s cieľom realizácie ambicióznych rozsiahlych investícií s tvrdými požiadavkami 



7 

na udržateľnosť. Emitenti budú mať nástroj na preukázanie toho, že financujú legitímne 

ekologické projekty, a naopak investori budú môcť ľahšie posúdiť, či sú ich investície 

udržateľné (Európska komisia, 2020a). 

Na podporu zelených investícií bolo vyčlenených 30 % viacročného (2021 – 

2028) rozpočtu Európskej únie. Jednotlivé krajiny musia vyčleniť aspoň 37 % 

finančných prostriedkov, ktoré dostanú v rámci mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, na investície a reformy, ktoré podporujú ciele v oblasti klímy. Všetky takto 

financované investície a reformy nesmú výrazne poškodzovať environmentálne ciele 

(Európska komisia, 2020b). 

1.3. Zelené bankovníctvo  

Zelené bankovníctvo znamená rozvíjať inkluzívne bankové stratégie, ktoré 

podporujú environmentálne praktiky (Lalon, 2015). Zelené bankovníctvo sa vzťahuje 

na bankovníctvo vo všetkých svojich podnikateľských aspektoch, ako sú vklady, úvery, 

lízingové operácie, obchodovanie na trhoch, podielové fondy a ďalšie, ktoré sú 

zamerané na ochranu životného prostredia (Burhanudin, Ronny, Sihotang, 2020). 

Environmentálne záujmy tlačia banky k rozvoju nových produktov, nových 

investičných a komunikačných stratégií. Z hľadiska bánk možno udržateľné produkty 

a služby považovať za strategickú aj obchodnú príležitosť. Zákazník čoraz viac aktívne 

vníma formu angažovanosti inštitúcii v trvalo udržateľných praktikách, a preto aj toto 

môže predstavovať prístup k novým príležitostiam na trhu. 

Finančný kapitál je najdôležitejšou zložkou pri podpore trvalo udržateľného 

rozvoja. V posledných rokoch trvalo udržateľné investície zaznamenali výnimočný rast 

tým, že predstavujú prechod medzi neudržateľným súčasným stavom a udržateľnou 

budúcnosťou. A práve tu banky zohrávajú kľúčovú úlohu. Banky totiž poskytujú 

finančné prostriedky firmám, ktoré potrebujú kapitál na implementáciu obchodných 

projektov. Banky môžu ovplyvňovať firmy aby fungovali ekologicky, alebo sociálne 

zodpovedne tým, že upravia požiadavky poskytovania kapitálu a prispôsobia ich na 

zlepšenie životného prostredia a spoločnosti (Carè, 2018). Vo vyspelých krajinách za 

posledné roky vzniklo množstvo bánk, ktoré sú čisto zelené. Napríklad v USA vznikla 

prvá zelená banka v štáte Connecticut už v roku 2011 a od svojho vzniku jej súkromní 

investiční partneri investovali viac ako 2,14 miliardy dolárov do kapitálu na projekty 

čistej energie v celom štáte. Na Slovensku čisto zelenú banku ešte nemáme, no 
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existujúce banky nastupujú na tento trend a začínajú sa snažiť svoje produkty a služby 

postupne pretransformovať na zelené.  

1.3.1. Zelené produkty a služby bánk 

Vzhľadom na to, že zelené financovanie má rastúci trend, je veľmi dôležité, aby 

bolo zadefinované jasné rozdelenie nových nástrojov, produktov a služieb v rámci 

bankového sektora. Ak chce klient v retailovom bankovom sektore využívať produkty 

a služby, ktoré sú zelené, najjednoduchší spôsob ako to urobiť, je podporovať 

používanie online bankovníctva. Výhody sú zrejmé pre zákazníka aj banky. Táto služba 

šetrí čas klienta, nemusí nikam cestovať, a teda neexistujú žiadne emisie. Taktiež si 

nevyžaduje nijaké papierové dokumenty a pri bežných platbách ani žiadne navyšujúce 

náklady a poplatky. Banka môže znížiť náklady na pobočky bánk, náklady na 

zamestnancov a celkové administratívne náklady majú taktiež klesajúcu tendenciu 

(Mitic, Rakić, 2012).  

Banka môže tiež investovať do energeticky účinných prevádzkových postupov, 

ako sú napríklad energeticky úsporné žiarovky a počítače. V bankovom sektore už 

niekoľko rokov prebieha proces digitalizácie a snaha znížiť používanie papiera na 

minimum. Vďaka elektronickej komunikácii banky zasielajú zmluvy, dokumenty, 

rôzne výpisy a formuláre online a tak sa šetrí aj na využívaní papierových obálok. Môže 

zvýšiť pôžičky v ekologických priemyselných odvetviach a podporovať globálne, 

národné alebo miestne iniciatívy v oblasti životného prostredia. Ak však chce byť banka 

považovaná za naozaj zelenú, musí tento zámer premietnuť aj do samotných produktov 

a služieb, ktoré poskytuje. Medzi najčastejšie využívané, patria napríklad:  

• online založenie účtu, uzavretie úveru, 

• zelené debetné a kreditné karty, 

• zelené pôžičky a hypotéky, 

• investovanie do zelených fondov, 

• zelené dlhopisy. 

Dnes už je samozrejmosťou, že banky ponúkajú možnosť založiť si účet online. 

Je to nielen pohodlnejšie pre klienta, ale aj nákladovo výhodnejšie pre banku. Banky si 

túto možnosť osvojili už dávnejšie bez toho, že by to nejako výraznejšie spájali 

s ekológiou. Šetria tým napríklad náklady na pracovníka na pobočke, alebo šetria 

spotrebu papiera. Postupne sa k tomu pridali ďalšie možnosti ako napríklad požiadanie 
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o úver alebo otvorenie sporiaceho účtu. Pokiaľ sa však klient rozhodne navštíviť za 

týmto účelom pobočku, neodchádza s kopou papierov, ale jednoducho všetko na 

pobočke elektronicky podpíše a všetky podstatné dokumenty si nájde vo svojom online 

účte.  

Banky začínajú podporovať ekologické zámery využívaním zelených kariet. 

Bežné debetné alebo kreditné karty sú vyrobené z plastu, ktorý nie je recyklovateľný 

a tak sa z nich po dobe platnosti stáva automaticky odpad, ktorý nie je možné ďalej 

spracovávať. Karty majú taktiež pomerne krátku dobu platnosti. Preto sa banky snažia 

zmeniť materiály, z ktorých sa karty vyrábajú, a zmeniť ich na plne recyklovateľné. 

Ďalšou možnosťou je predĺžiť ich platnosť. Najnovšie trendy však smerujú k plne 

digitálnym kartám, a teda úplne sa vyhnúť vyrábaniu fyzických platobných kariet.  

Banky ponúkajú aj úvery s výhodnejším úrokom, pokiaľ ide o investovanie do 

environmentálnych projektov. Môže ísť napríklad o úver pre majiteľov domov, ktorí 

inštalujú solárny energetický systém alebo využívajú iné obnoviteľné zdroje energie, 

o úver na elektromobily a hybridy, alebo aj zateplenie domu.  Jednoducho na akúkoľvek 

investíciu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu.  

Jednou z najnovších možností pre slovenských investorov je investovanie do 

zelených fondov, nazývaných aj ESG2 fondy. Tieto fondy investujú peniaze klientov 

do spoločností, ktoré spĺňajú prísne environmentálne, sociálne a riadiace štandardy. 

Teoretickou výhodou týchto fondov sú nižšie vstupné poplatky oproti iným fondom, 

nižšia volatilita a teda aj riziko, ale aj často vyššie výnosy, keďže ESG spoločnosti sú 

veľmi rýchlo rastúce a inovatívne. Zelené fondy tak majú v dlhodobom horizonte veľmi 

dobrú šancu na nadpriemernú výkonnosť. Avšak podľa toho ako dopadla konferencia 

v Glasgowe je možné, že to môže trvať oveľa dlhšie ako by investor očakával. Kým 

štáty nezačnú jednoznačne podporovať politiku udržateľného rastu vo všetkých 

oblastiach, ESG spoločnosti nebudú prosperovať a investor by mal zvážiť či sa mu 

oplatí do takýchto fondov investovať aj v kratšom časovom horizonte. 

V roku 2021 sa prvýkrát na slovenskom trhu objavili aj emitované zelené 

dlhopisy. Vo svete sú takéto dlhopisy už dávno fenoménom, no na Slovensku zatiaľ 

takúto emisiu uskutočnili len dve komerčné banky. Banka takouto emisiou získa 

finančné prostriedky, ktoré musia byť použité na projekty a úvery priaznivo pôsobiace 

na životné prostredie.  

 

2 Environment, Social, Governance 



10 

2. ZELENÉ BANKOVNÍCTVO NA SLOVENSKU 

Slovenské banky sa taktiež postupne malými krokmi stávajú zelenými. Pre túto 

prácu som si vybrala 3 najväčšie slovenské banky a zisťovala, akými opatreniami 

a produktami sa o to snažia.  

2.1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. sa snaží pre klientov zjednodušiť mobilné 

bankovníctvo, a to prostredníctvom aplikácie George. Vďaka nej si vie klient vybaviť 

všetky bežné operácie jednoducho kedykoľvek a kdekoľvek, keďže mu k tomu stačí 

mať len mobilný telefón. Prostredníctvom tejto aplikácie si klient vie aj jednoducho 

otvoriť účet a po takomto spôsobe otvorenia účtu doručí banka klientovi EKO platobnú 

kartu. Tá je vyrobená z ekologického materiálu a v organickom komposte má až 99 % 

schopnosť rozkladu. Navyše, kartu banka prezentuje ako odolnú, a preto predĺžila jej 

platnosť na 4 roky, čím predĺžila jej životnosť a tým vznikne menej odpadu. Ako prvá 

banka na Slovensku ponúka aj možnosť recyklácie starých platobných kariet. Stačí, ak 

starú platobnú kartu klient donesie na pobočku a tam ju už ekologicky zlikvidujú. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. je súčasnej finančnej skupiny Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG, ktorá prijala v apríli 2021 Rámec trvalo 

udržateľného financovania (Erste Group Sustainable Finance Framework, 2021).  Ten 

je navrhnutý ako zastrešujúci rámec, ktorý umožní vydávať udržateľné finančné 

nástroje na financovanie nových alebo refinancovaní existujúcich úverov svojim 

klientom a ich projektom s environmentálnymi alebo sociálnymi prínosmi. Trvalo 

udržateľné finančné nástroje budú zahŕňať dlhopisy a iné dlhové alebo finančné 

nástroje. V júni 2021 predala Slovenská sporiteľňa zelené dlhopisy za 100 miliónov 

Eur. Išlo o prvú emisiu zelených dlhopisov Slovenskej sporiteľne v rámci udržateľného 

financovania skupiny Erste. 

Slovenská sporiteľňa od marca 2021 ponúka svojim klientom možnosť 

investovania do Fondu zodpovedného investovania. Fond je zmiešaný, prevažne 

dlhopisový. Akciová časť pozostáva z investovania do spoločností, ktoré sa 

zameriavajú na energetiku, vodohospodárstvo, recykláciu, transformáciu a adaptáciu. 

Investorom poskytuje pravidelný ročne vyplácaný výnos vo výške 1 % ročne. 

V súvislosti s tým banka v januári 2022 spustila nový reklamný spot, kde zobrazuje 
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rôzne katastrofy, ktoré spôsobil človek svojou činnosťou a nabáda klientov na 

investovanie do budúcnosti, čím pomôžu zlepšiť svet k lepšiemu.  

 

V nasledujúcej Tabuľke 1 sú zhrnuté základné parametre fondu. Fond je 

zmiešaný, s prevahou investovania do dlhopisov (75 %). Zvyšných 25 % je zameraných 

na investície do akcií spoločensky zodpovedných spoločností. 

Tabuľka 1 Parametre Fondu zodpovedného investovania 

Názov fondu Fond zodpovedného investovania, o. p. f. 

Správca fondu 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 

správ. spol., a. s. 

Typ fondu Zmiešaný fond  

Pravidelný ročný výnos 1 % (vyplácaný 31. mája) 

Vstupný poplatok 1 % (0,8 % cez George aplikáciu) 

Správcovský poplatok 1 % 

Výstupný poplatok 0 % 

Odporúčaný investičný horizont Minimálne 4 roky 

Minimálna investícia 500 Eur (150 Eur cez George aplikáciu) 

Ukazovateľ rizík a výnosov(SRRI3) 3 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa predajného prospektu fondu 

 

3 Synthetic Risk and Reward Indicator 

Obrázok 1 Reklamný spot Slovenskej sporiteľne a.s. 

Prameň: Vlastné spracovanie - snímka obrazovky z reklamy Slovenskej sporiteľne, a.s. 
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Fond zodpovedného investovania vznikol len v roku 2021, a preto ešte nie sú 

dostupné informácie o jeho minulej výkonnosti. Preto je ťažké zhodnotiť, či sa 

investorovi oplatí do neho vložiť svoje finančné prostriedky. 

2.2. Všeobecná úverová banka, a.s. 

Všeobecná úverová banka, a.s. v roku 2020 verejne deklarovala Zelený manifest 

VÚB vo forme programu, podľa ktorého chce v najbližších rokoch fungovať. Tvrdia, 

že udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšili na DNA svojho podnikania. 

Banka je rozhodnutá sa prostredníctvom svojho know-how stať zelenou. Banka aktívne 

pomáha pri výsadbe stromov, zorganizovala veľké upratovanie v lužných lesoch 

Bratislavy, vytvorila TV diskusiu o budúcnosti života na planéte (Vizionári – Deň Zeme 

2021) a priniesla nové enviro-ocenenie Atlas pre zelené projekty. Banka pomocou 

grantového programu Nadácie VÚB podporuje zelené projekty. V druhom ročníku 

programu na základe výberu poroty expertov podporuje 8 víťazných subjektov v 

rôznych regiónoch Slovenska celkovou sumou 50 000 Eur. 

Obrázok 2 Reklamný spot Všeobecnej úverovej banky a.s. 

Prameň: Vlastné spracovanie - snímka obrazovky z reklamy VÚB banky, a.s. 

Okrem toho prišla banka v októbri 2021 na trh s novým investičným úverom so 

zvýhodnenou úrokovou sadzbou. O ten môžu požiadať firmy a samosprávy, ktorých 

projekt splní kritériá cirkulárnej ekonomiky. Základnou podmienkou je, že všetky 

takéto projekty musia byť zrealizované na Slovensku a pokiaľ prejdú posúdením od 

špecialistu, môžu firmy získať úver so zľavou z úrokovej sadzby až do 0,3 %. Ako prvá 

banka na Slovensku sa rozhodla podporovať výhodnejšou hypotékou tých, ktorí stavajú 

či rekonštruujú v súlade s nízkoenergetickým štandardom. Každý, kto pri stavbe či 
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rekonštrukcii využije zelené technológie, môže získať hypotéku bez poplatku. Vyššia 

hodnota nízkoenergetickej a udržateľnej budovy následne znamená aj možnosť vyššej 

hypotéky, či výhodnejšej sadzby.  

Podobne ako Slovenská sporiteľňa, aj VÚB banka ponúka svojim klientom 

možnosť investovania do zelených fondov. Navyše, investori mohli využiť benefit 

100% zľavy zo vstupného poplatku pri novom Eurizon SK fonde - ESG Zodpovedné 

Portfólio. Banka ponúka vyššie zhodnotenie ako pri sporení a zaručuje investíciu do 

inovatívnych a zodpovedných fondov a spoločností. Fond investuje do spoločností,   

ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov 

transparentného riadenia spoločností. Rovnako tak spustila kampaň na ich propagáciu 

a v televízii sme v posledných mesiacoch mohli vidieť TV spot na investovanie peňazí 

do zelenšej budúcnosti.  

Tabuľka 2 Parametre fondu ESG Zodpovedné Portfólio 

Názov fondu ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO 

Správca fondu 
Eurizon Asset Management Slovakia, 

správ. spol., a.s. 

Typ fondu Zmiešaný fond 

Vstupný poplatok 1,50 % 

Iné poplatky (správcovský alebo 

výkonnostný) 

Max. 3,00 %  

Výstupný poplatok 3,00 % 

Odporúčaný investičný horizont Minimálne 5 rokov 

Minimálna investícia 150 Eur 

Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI) 4 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa predajného prospektu fondu 

Tabuľka 2 zobrazuje základné parametre tohto fondu. Fond bol rovnako 

založený len v roku 2021 a tak sa ťažko hodnotí jeho výkonnosť. Fond investuje 

predovšetkým do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a 

zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť 

maximálne 45 % hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa 

pohybuje na úrovni 30-40 %  hodnoty majetku fondu. 
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2.3. Tatra banka, a.s. 

Tatra banka, a.s. sa dlhodobo drží na čele rebríčka s najlepším elektronickým 

bankovníctvom. Je to aj vďaka stále novým technológiám, ktoré sa stali 

neodmysliteľnou súčasťou moderného bankovníctva. Klient vie využívať bezpečne a 

z pohodlia domova prakticky všetky bežné služby.   

Tatra banka, a.s. prišla ako prvá banka na Slovensku v apríli 2021 s emisiou 

zelených dlhopisov. Podľa agentúry Bloomberg tak Tatra banka vydala prvý verejne 

vydaný zelený bankový dlhopis v regióne strednej a východnej Európy (CEE4). Banka  

tak získala prostriedky v objeme 300 miliónov Eur na financovanie projektov a úverov, 

ktoré budú priaznivo pôsobiť na životné prostredie. Týmto dlhopisom sa banka zapojila 

do platformy Nasdaq Sustainable Bond Network, ktorá prepája investorov s emitentmi 

zelených dlhopisov po celom svete. Tatra banka má rovnako ako Slovenská sporiteľňa 

vypracovaný dokument s pravidlami a postupmi, tzv. Green Bond Framework (Rámec 

pre zelené dlhopisy), na základe ktorých bude posudzovať zelené úvery. 

Pre investorov banka taktiež ponúka fondy, ktoré sú v súlade s ekologickými, 

sociálnymi a etickými kritériami. Ide o Fond pre modrú planétu. Podľa akciového 

podielu je rozdelený na konzervatívny, vyvážený a dynamický. Pre porovnanie 

s predchádzajúcimi zmiešanými fondmi si vyberieme vyvážený fond, ktorého 

parametre sú uvedené v Tabuľke 3.  

Tabuľka 3 Parametre Fondu pre modrú planétu 

Názov fondu Fond pre modrú planétu - vyvážený 

Správca fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Typ fondu Zmiešaný fond 

Vstupný poplatok 0,00 – 1,00 % 

Správcovský poplatok 0,98 % 

Výstupný poplatok 0,00 – 3,00 % 

Odporúčaný investičný horizont Minimálne 8 rokov 

Minimálna investícia 150 Eur 

Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI) 4 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa predajného prospektu fondu   

 

4 Central and Eastern Europe 
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Tento fond vznikol už v roku 2019 a tak už máme aj dáta o jeho výkonnosti, 

ktorá od vzniku fondu k 20.02.2022 predstavuje 3,89 % p.a. Nasledujúci Graf 1 

zobrazuje vývoj hodnoty podielu od vzniku fondu. Aktuálne je na úrovni 0,113 Eur. 

Fond investuje do akcií a dlhopisov v súlade s ekologickými, sociálnymi a etickými 

kritériami. Portfólio fondu je rovnomerne zainvestované do akcií a dlhopisov. Banka 

však takéto fondy nijako zvlášť nepropaguje. 

 

Graf 1 Vývoj hodnoty podielu Fondu pre modrú planétu - vyvážený 

Prameň: Vlastné spracovanie 

2.4. Porovnanie vybraných produktov bánk – investovanie do fondov 

Pre porovnanie výhodnosti investovania do podielových fondov v jednotlivých 

bankách budem uvažovať, že sa investor rozhodne nakúpiť podiely k 01.12.2021. Do 

fondov investuje rovnaký obnos peňazí a 20.02.2022 si chce vyhodnotiť, ktorá 

investícia sa mu najlepšie zatiaľ vyplatila.  

Porovnanie zobrazuje Tabuľka 4. Do každého fondu sa investor rozhodne vložiť 

1000 Eur. Už pri vstupnom poplatku môžeme vidieť rozdiel. Zatiaľ čo pri investícii do 

ESG ZODPOVEDNÉHO PORTFÓLIA využije 100 % zľavu z poplatku, v ostatných 

zaplatí za vstup 10 Eur. Pri porovnaní výkonnosti je vidieť, že všetky fondy sú za toto 

obdobie jednoznačne stratové. Najnižšiu stratu musí investor znášať pri druhom fonde, 

naopak najvyššiu pri prvom. A to sa ešte nezohľadnil poplatok za správu fondu. Tento 

stav však môže súvisieť aj s aktuálnou situáciou na trhoch a s prebiehajúcou krízou. 

Zároveň neboli dodržané ani minimálne investičné horizonty a fondy sú príliš mladé na 

to, aby sa dala analyzovať ich historická výkonnosť.  
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Tabuľka 4 Porovnanie podielových fondov 

Názov fondu 
Fond zodpovedného 

investovania, o. p. f. 

ESG 

ZODPOVEDNÉ 

PORTFÓLIO 

Fond pre modrú 

planétu - 

vyvážený 

Investícia  1 000,00 Eur  1 000,00 Eur 1 000,00 Eur 

Vstupný poplatok 10,00 Eur 0 Eur - využitie 

benefitu   

10,00 Eur  

Kurz k 01.12.2021 1,01448 Eur 0,10000 Eur  0,11738 Eur  

Kurz k 20.02.2022 0,93975 Eur  0,09674 Eur 0,10998 Eur  

Výkonnosť  - 7,37 % - 3,26 % - 6,30 % 

Výkonnosť (p.a.) - 28,29 % - 13,43 % - 24,62 % 

Prameň: Vlastné spracovanie 

Zelené investovanie je investičná filozofia, ktorá si získava obľubu v mnohých 

krajinách sveta. V zahraničí takéto investovanie existuje už niekoľko rokov a tak 

vzniklo množstvo štúdií a porovnávania takýchto fondov s tými „bežnými.“ Viaceré 

štúdie naznačujú, že zelené podielové fondy sú zatiaľ slabšie.  

Napríklad podielový fond Amundi Funds Global Ecology ESG A (EUR) je na 

trhu už od 07.06.2019 a svojim investorom ponúka zaujímavé zhodnotenie. Tento 

luxemburský fond investuje do širokého rozsahu akcií spoločností na celom svete, ktoré 

ponúkajú produkty alebo technológie, ktoré podporujú zdravšie životné prostredie 

alebo sú šetrné k životnému prostrediu. Vývoj hodnoty je zobrazený v Grafe 2. 

 

Graf 2 Vývoj hodnoty podielu fondu Amundi Funds Global Ecology ESG A (EUR) 

Prameň : Vlastné spracovanie 
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K 20.02.2022 predstavuje jeho historická výkonnosť 12,59 % p.a. Je zaradený 

do rizikovej kategórie 6. Na prvý pohľad sa môže zdať, že fond je úspešný a oplatí sa 

do neho investovať. Problém však nastáva pri zohľadnení poplatkov. Minimálna 

investícia je 1 000 Eur a minimálny odporúčaný horizont 5 rokov. V Tabuľke 5 je 

zobrazená situácia, keby investor vloží na začiatku do fondu 1 000 Eur.  

Tabuľka 5 Investícia do fondu 

Investícia k 07.06.2019 1 000 Eur 

Vstupný poplatok  4,50 % 45 Eur  

Priebežný poplatok  2,05 % ročne 
07.06.2020 – 21,16 Eur 

07.06.2021 – 27,37 Eur 

Výkonnostný poplatok  

20,00 % z návratnosti, 

ktorú fond dosiahne nad 

rámec indexu MSCI 

World (posledný rok vo 

výške 1,01 %)  

07.06.2020 – 10,43 Eur 

07.06.2021 – 13,48 Eur 

Investícia k 20.02.2022 1378,30 Eur (12,59 % p.a.) 

Po odpočítaní poplatkov 1260,87 Eur (8,95 % p.a.) 

Prameň: Vlastné spracovanie 

V príklade vidíme, že po odpočítaní poplatkov klesol výnos o takmer 4 

percentuálne body. Investície do zelených fondov nielenže neprinášajú sľubované 

prelomové výnosy, ale navyše majú vysoké poplatky a vysokú mieru rizika.  

Existuje mnoho možných vysvetlení slabej výkonnosti zelených fondov. 

Jedným z nich je, že vzhľadom na relatívne skoré štádium životného cyklu produktu, 

zelené spoločnosti vynakladajú obrovské náklady na výskum a vývoj, ktoré budú 

generovať iba budúce zisky.  

Pre zelených investorov však existuje nádej. Po prvé, mnohé firmy už riadia 

operácie s ohľadom na energetickú efektívnosť, čo je samo osebe zelený koncept. Po 

dosiahnutí energetickej účinnosti znižuje náklady a zvyšuje zisky a tieto zisky sa 

odrážajú v cene akcií. Po druhé, trh nakoniec zjednotí definíciu „zeleného“ 

podnikového manažmentu a väčšina spoločností získa tento štandard, keďže už 

dodržiavajú všeobecne uznávané zásady. Zelení investori by však dovtedy mali byť pri 

výbere investícií selektívni a pri investičných rozhodnutiach by mali zvážiť dlhodobý 

horizont. 
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ZÁVER 

Pozornosť ľudí ku klimatickým zmenám a zeleným otázkam vo všeobecnosti v 

posledných rokoch stúpa, a tomu sa prispôsobuje aj finančný sektor. Bankové inštitúcie 

sa aj v tomto smere snažia inovovať svoje produkty a služby, zefektívňovať svoje 

procesy a pôsobiť udržateľne. Pre svojich klientov začali banky v poslednom období 

ponúkať predovšetkým možnosť zeleného investovania, prostredníctvom ktorého 

ponúkajú lákavé zhodnotenie finančných prostriedkov. Rastie aj iniciatíva samotných 

investorov.  

Aj keď dopyt po ekologických investíciách rýchlo rastie, budúcnosť zelených 

investícií pravdepodobne závisí od ich schopnosti poskytovať výnosy a ich 

konkurencieschopnosti. Aktuálne však zelené podielové fondy dosahujú relatívne slabé 

výnosy s pomerne vysokým rizikom. Hodnota ukazovateľa SRRI na úrovni 3 alebo 4 

je vzhľadom na výkonnosť analyzovaných fondov vysoká. Pri už aj tak neistej investícií 

to predstavuje príliš vysokú volatilitu. Banky okrem toho požadujú aj vysoké vstupné 

a správcovské poplatky, ktoré výrazne ovplyvňujú konečný zisk investora. Ten môže 

byť následne zhodnotením jeho peňazí nepríjemne prekvapený. V momentálnej situácii 

je hocijaká investícia oveľa rizikovejšia ako v dobrých časoch. V čase, keď sa trhy 

začali spamätávať z krízy, ktorú spôsobila pandémia, ich opäť zrazila vojna na 

Ukrajine. V súvislosti aj s týmto je vízia udržateľnej Európy v nedohľadne, a preto je 

pre bežného retailového klienta investícia do takýchto fondov a v tomto období veľmi 

riziková, a mal by radšej hľadať iné spôsoby investovania.  

Zelené bankovníctvo je na Slovensku ešte len v začiatkoch. Tento nový koncept 

je výzvou nie len pre banky, ale aj pre klienta. Naše tri najväčšie banky sa napriek tomu 

veľmi rýchlo snažia prispôsobiť tomuto trendu. V ich neprospech pracuje nízka 

návratnosť zelených finančných nástrojov, vysoké transakčné náklady, greenwashing, 

zmätok ohľadom samotného pojmu udržateľnosť a celkovo znížená atraktivita 

bankového sektora. Naopak, koncept zeleného bankovníctva podporuje financovanie 

ekologickými úvermi, zvýšená digitalizácia, nové technológie na zníženie spotreby 

papiera a určite aj posilnená značka banky. 
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