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Deluvis
Magazín pre klientov DELUVIS. Číslo 01, august-september 2016, ročník I. Nepredajnéin

Na spoločenské, politické a ekonomické dianie 
zakaždým veľmi rýchlo reflektujú najmä finančné 
trhy. Sú však aj tie, ktoré sú pre investorov 
nevýhodné dlhodobo. Zároveň evidujeme aj  
také, ktoré lákavé ešte len budú. A práve tie  
nás zaujímajú.
Prečítajte si rozhovor s Ľudovítom Javorským, 
Sales Executive z Franklin Templeton Slovakia, s.r.o. 
o možnostiach súčasného a budúceho investovania.

Rozhovor: Trhy oceňujú nejsť s davom
10

Budujte zelenšiu  
budúcnosť už dnes.  
Investujte do energie
Z investovania do obnoviteľných 
zdrojov profituje nielen človek,  
ale aj naša planéta.

12

Nie nebezpečnému 
zadlžovaniu sa
Novela zákona o spotrebiteľských 
úveroch citeľne sprísnila podmienky  
pre ich poskytovanie. Ako sú však  
na tom peer to peer poskytovatelia?

14

ako na 
hypotéku 
ponovom
Čítajte analýzu  
na stranách 6-7
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      Prednosti bývania v MIEROVÁ:
      ponúkame Vám 1i, 2i a 3 izbové byty s rozlohou od 37 m2 – 160 m2

      jeden exkluzívny 4 izbový byt s terasou s výhľadom o rozlohe 184 m2

      parkovanie v garáži a na parkovacích státiach pred domom
      detské ihrisko pre menšie a väčšie deti v areáli
      miesto pre šport i oddych v blízkosti Vášho bytu
      komfortné bývanie pre Vás a Vašu rodinu

Developer
 Memento s.r.o., Ružová dolina  25, 821 09  Bratislava-Ružinov

Predajca
ARTHUR Real Estate Company, s.r.o., Realitné centrum Laurinská 2,
811 01 Bratislava, Tel.: +421 911 017 622, Mail: info@mierova.sk

Nadštandardné bývanie
na skok od centra mesta

viac informácii
nájdete na 

www.mierova.sk

Uzavreté kondomínium so 61 bytmi je rozložené do dvoch samostatných
budov. Žiadaná lokalita ulíc Mierová a Gagarinova v Bratislave je obľúbená
hlavne medzi tými, ktorí hľadajú bývanie s ľahkou dostupnosťou do centra
mesta.

inzerat mierova A4.indd   1 27.07.16   18:20

D
ELUVIS za ostatné obdobie dokázal uspieť v konkurenč-
nom prostredí finančného sprostredkovania a stal sa dô-
veryhodným partnerom vo svete financií. Predstavujeme 

tím ľudí a profesionálov, ktorí odmietajú zaspať na vavrínoch 
a pokúšame sa o ďalší progres a spokojnosť Vás, našich klien-
tov, partnerov a spolupracovníkov. Naďalej sa chceme zdoko-
naľovať a zdieľať s Vami všetky aktuálne radosti, novinky a vý-
zvy. Práve preto držíte v rukách náš vlastný časopis, inDELUVIS. 
Je dôkazom toho, že nám záleží na tom, aby ste boli informo-
vaní. Aby ste mali rukolapný dôkaz toho, že naša spoločnosť je 
dôveryhodným investičným partnerom, ktorý chce byť naďalej 
in vo svete osobných a korporátnych financií. Na jeho stranách 
Vám budeme pravidelne prinášať užitočné informácie, ktoré 
pomôžu rozhýbať Vaše peniaze a poskytnú zaujímavý pohľad 
na možnosti krajšej a bezstarostnej budúcnosti. Ďakujeme za 
Vašu dôveru a prajeme príjemné čítanie. 

Zuzana Zedníková
Vedúca oddelenia produktov, marketingu a podpory predaja

Toto vydanie magazínu inDeluvis nájdete 
aj na našom webe www.deluvis.sk
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ing. Zuzana Zedníková, vedúca oddelenia 
Produktov, Marketingu a Podpory predaja 
DELUVIS

PR spoločnosť GeTliKe

editoriál



Dvojmesačník pre klientov DELUVIS

4 5

číslo 01/2016

R
okovania súvisiace s odchodom Veľkej 
Británie z únie sa nezačnú v tomto kalen-
dárnom roku, a teda počas slovenského 

predsedníctva v Rade Európskej únie. Bežný 
život Slováka tak žiadne zmeny neovplyvnia 
ešte niekoľko mesiacov. Navyše, ohrozená nie 
je ani investícia britskej automobilky pri Nitre. 

To, že súčasné obavy ešte nie sú na mieste, 
potvrdil aj Ing. Miloš Krššák, predseda pred-
stavenstva SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. 
s. „Rokovania predstaviteľov oboch táborov 
ešte nezačali a pravdepodobne tak skoro ani 
nezačnú. Opatrne by som však pristupoval k  
nákupu britskej libry a priemeroval jej cenu.“

Bezprostredne po zverejnení výsledkov re-
ferenda na Britských ostrovoch zareagovali 
na zmenu aj svetové akciové trhy. Negatívne 
ten britský, pozitívne americký, ktorý dosa-
huje historické maximá. Slovenskí investori sa 
k rozhodnutiu Veľkej Británie postavili zodpo-
vedne a pokojne.

Akékoľvek výkyvy na trhoch sú živnou pôdou 
pre rôznych špekulantov, pozor na nich. Tí lá-
kajú neskúsených investorov na nákup akcií, 
meny či komodity. 

Keď príde deň D

Ukončenie rokovaní a konečné vystúpenie 
Veľkej Británie z Európskej únie môže trvať 
dva roky a viac. Kampaň za Brexit bola posta-
vená na migrantoch, ktorí predstavujú lacnú 
pracovnú silu. Tá však Britániu po Brexite ne-
opustí. „Neočakávam, že dôjde k hromadnému 
odchodu pracovnej sily z Veľkej Británie. Ľudia, 
ktorí sa sa živia poctivou prácou a prispievajú 
do sociálneho systému, na ostrovoch ostanú. 
Odídu tí, ktorí daný systém zneužívali,“ hovorí 
Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva 
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s..
Ako však Brexit poznamená život bežných 
ľudí? Ovplyvní cenu hypotekárnych úverov? 
Odborník si myslí, že áno. „Vystúpenie Británie 
jednoznačne ovplyvní ekonomiku EÚ. To zane-
chá stopy na sadzbách a tie následne na hypo-
tekárnych úveroch. Ide však o okrajový vplyv 
toho, ako Brexit pocíti bežný Európan,“ dodáva 
na záver Ing. Miloš Krššák. 

Akékoľvek výkyvy na 
trhoch sú živnou pôdou 
pre špekulantov. Tí lákajú 
neskúsených investorov 
na nákup akcií či komodity.

Vývoj britských akcií

Vývoj amerických akcií

Reakcia GBP na Brexit

spojené kráľovstvo veľkej Británie a severného Írska opustí európsku 
úniu. výsledok všeľudového hlasovania opätovne potvrdila aj nová 
britská premiérka Theresa Mayová. Následkov Brexitu sa súčasná 
európa obáva, naopak, americký dolár stále rastie.

brexit 
oslabil libru,
dolár posilnil
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�     Markantnú zmenu sme zaznamenali ešte 
v marci 2015. A potom v marci tohto roka. 
Čo sa stalo?

Na základe odporúčania NBS obmedzili banky 
poskytovanie hypotekárnych úverov bez do-
kladovania príjmov. Dovtedy mohli občania SR 
dostať úver bez dokladovania príjmu pomerne 
jednoducho. Rád by som pripomenul, že stále je 
možné získať bez dokladovania príjmu tzv. re-
finančné úvery. Ide o čisté refinancovanie, keď 
klient, ak sa zmestí so splátkou nového úveru do 
výšky splátky v starom úvere, nemusí doklado-
vať príjem. Jednoducho povedané, ak doposiaľ 
klient splácal svoj úver v starej banke discipli-

novane, neexistuje dôvod odmietnutia v novej 
banke. Samozrejme, treba zvážiť výhodnosť 
prechodu zo starej banky do novej (výhodný 
úrok, kratšia doba splatnosti, poplatky súvisia-
ce so znaleckým poplatkom a katastrom).

K prvému marcu 2015 sa obmedzilo aj po-
skytovanie tzv. stopercentnej hypotéky. Ne-
znamená to, že sa dnes k 100% financovaniu 
(prefinancovaniu) nedá dostať. Je však len pre 
bonitnejšiu klientelu a klient si za 100% finan-
covanie (prefinancovanie) priplatí. Banka si totiž 
premietne zvýšenú rizikovosť úveru do svojej 
marže v podobe vyššieho úroku. Dnes môžu 
banky poskytnúť hypotekárny úver s financo-

vaním (prefinancovaním) vyšším ako 90% LTV 
maximálne pre 15% všetkých svojich úverov v 
jednom kvartáli. 

Ďalšou dôležitou zmenou je „stresové“ testo-
vanie klientov. Laicky povedané, banky si pri 
overovaní príjmu klienta prepočítavajú jeho 
schopnosť splácať úver, aj za podmienky zvý-
šenia úrokovej sadzby o 2 percentuálne body 
oproti poskytnutej úrokovej sadzbe.

Zabudnúť nemožno ani na ďalšiu zmenu. K tej 
došlo 21.3.2016. Od tohto dátumu si totiž môžu 
banky účtovať maximálne 1% poplatok za pred-
časné splatenie úveru alebo jeho časti (nad 

rámec mimoriadnych splátok) mimo výročia 
fixácie. V porovnaní s predchádzajúcimi poplat-
kami ide v priemere o 4% zníženie. Napríklad, pri 
zostatku úveru 70 000€ to činí úsporu 2 800€ 
za predčasné splatenie. Banky si tieto straty 
kompenzujú zdražovaním niektorých iných slu-
žieb a zavádzaním nových poplatkov. Na tie vie 
včas upozorniť skúsený poradca, ktorý poradí, 
ako ich obísť alebo eliminovať.

�     Ako dané zmeny ovplyvnili poskytovanie 
úverov v praxi?

Dostať sa k úveru je zložitejšie. Pre ľudí bez príj-
mu je nemožné získať ho. Navyše, obmedze-
ním 100% hypoték sa zvýšila potreba klientov 

odkladať si voľné finančné prostriedky a do-
financovať si náklady za bývanie vo vlastnej 
réžii. Spolupodieľajú sa tak svojím kapitálom na 
financovaní nehnuteľnosti. Na druhej strane, 
terajšie nízke úrokové sadzby so sebou priná-
šajú dostupnejšie úvery. Vďaka stresovému 
testovaniu klientov sa zabránilo nekontrolova-
nému úverovaniu ľudí a vytváraniu hypotekár-
nej bubliny.

�     Kto zo zmien môže profitovať najviac?

Predovšetkým klienti, ktorí majú aktuálnu úro-
kovú sadzbu staršiu ako 2 roky. Pred dvomi 
rokmi totiž boli priemerné úrokové sadzby cez 
3%. Dnes sa, vďaka zníženiu poplatku za pred-
časné splatenie úveru na 1%, oplatí zvážiť refi-
nancovanie hypotéky už pri minimálnom zníže-
ní úrokovej sadzby.

�     spomínali sme nižšie úrokové sadzby. 
Mnohí klienti ich v priebehu ostatných 
mesiacov využili. Čo priniesli?

Rekordné množstvo a objem poskytnutých 
hypoték. Na druhej strane to vyvolalo nárast 
cien nehnuteľností, keďže sa zvýšil dopyt. Tak-
tiež sa začali klienti viac zaujímať o dlhšie doby 
fixácie svojich úverov. Zabúdať by však nemali 
na to, že takéto sadzby tu nebudú večne. Preto 
treba myslieť aj na budúcnosť a tvoriť si rezer-
vu. Pamätajme, že výška splátky by nemala byť 
vyššia ako tretina z čistého príjmu domácnosti. 
Klientom odporúčam: naučiť sa fungovať, ako 
by mali o 2-3% vyššiu úrokovú sadzbu a pri braní 

si nového úveru zvážiť, či ho budú vedieť splá-
cať aj pri úroku, ktorý by bol o 2-3 % vyšší ako pri 
terajšom úroku. V tom prípade by nemali mať 
problém nastaviť si ihneď vyššiu platbu. Časť 
z nej by išla na splátku úveru a časť by si odkla-
dali do sporenia. Boli by v tom prípade okamžite 
pripravení a nezaskočilo by ich prípadné zvýše-
nie úrokových sadzieb. 

�     Neohrozujú nižšie úroky samotné fungo-
vanie bankového systému?

Tým, že sa do praxe zaviedli viaceré odporúča-
nia národnej banky (obmedzenie 100% hypoték, 
dokladovanie príjmov a „stresové“ testovanie), 
sa eliminuje veľké riziko nesplácania a prasknu-
tie hypotekárnej bubliny. Celková kondícia ban-

kového systému a trhu je stabilná. Dlhodobo 
klesá počet nesplácaných úverov. Ľudia začí-
najú dávať na rady poradcov a tvoria si adek-
vátne rezervy. Z dlhodobého hľadiska by sa 
úrokové sadzby nemali minimálne najbližší rok 
zásadne meniť, to by musela ECB prudko zme-
niť svoju politiku a prestať s kvantitatívnym 
uvoľňovaním. Pozitívom je, že ekonomike sa 

darí, čo má za následok rast priemerných miezd 
a zamestnanosti, s čím priamo súvisí znižova-
nie rizikového profilu klienta, ktorý je jedným 
z viacerých faktorov stanovovania úrokových 
sadzieb.

�     Dá sa hypotekárny úver splatiť skôr, ako je 
doba stanovená bankou? Ak áno, ako?

Hovorí sa, že človek sa z nového bývania teší, 
kým mu z účtu neodíde prvá splátka. Zo psy-
chologického hľadiska sa chce každý z nás úve-
ru zbaviť čo najrýchlejšie. Možností je niekoľko. 
Jednu z nich umožňuje využiť väčšina bánk – sú 
ňou mimoriadne splátky raz ročne do výšky 20% 
z aktuálnej istiny úveru alebo mimoriadne splát-
ky realizované pri výročí fixácie v ľubovoľnej 
výške. Pri dnešných cenách úverov, keď máme 
peniaze takmer zadarmo, je zbavovanie sa pe-
ňazí mimoriadnymi splátkami nerentabilné. 
Odložené peniaze sa dajú bezpečne a konzerva-
tívne zhodnocovať s ďaleko vyšším úrokom, ako 
je ten na hypotéke. Tiež sa často pri klientoch 
stretávam s tým, že si volia kratšiu splatnosť, 
aby menej preplatili, respektíve, aby úver skôr 
splatili. Klientom vysvetľujem, nech si úver berú 
na maximálnu možnú dobu. To však nezname-
ná, že sa budú s úverom kamarátiť celých 30 ro-
kov, i keď je dôležité spomenúť aj faktor časovej 
hodnoty peňazí.  Zo skúsenosti však viem, že je 
jednoduchšie zvládnuť splátku 310 €, ako 434 
€* v prípade výpadku príjmu, či už krátkodobého 
alebo dlhodobého. Rozdiel v splátke činí 124 €. 
Ten sa dá veľmi efektívne a bezpečne zhodno-
covať a vytvárať likvidná rezerva. 

Za ostatné mesiace prešli hypotekárne úvery viacerými zmenami. Najmä legislatívnymi. Prehľad najväčších 
noviniek predstavuje náš špecialista, ing. Matej Berenčík, Top Consultant spoločnosti Deluvis.

RADÍME: AKO NA HYPOTÉKU

Vďaka stresovému 
testovaniu klientov sa 
zabránilo zadlžovaniu ľudí.

Namiesto mimoriadnych 
splátok je lepšie odložené 
peniaze zhodnotiť s ďaleko 
vyšším úročením.

* modelový príklad: 90 000 € úver s úrokom 1,5% pri splatnosti 30 a 20 rokov
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�     Aktivity spoločnosti Arca Capital siahajú 
do viacerých krajín, vrátane usA, Rumun-
ska a ukrajiny. Činní ste v Čechách aj na 
slovensku. v čom vidíte najväčšie rozdiely 
v podnikaní u nás a za Moravou?

Čechy predstavujú väčší a rozmanitejší trh. Vo 
svojom portfóliu máme OKD, O2, VIG či Stock. 
Pozitívne vnímam prítomnosť zahraničných 
bankárov a fungujúcu burzu. Slovensko je pre 
nás atraktívnejšie z pohľadu obnoviteľných 
zdrojov energie a developerských projektov. 

�     Na slovensku je oficiálnou menou už 
niekoľko rokov euro. Považujete to za 
výhodu?

Áno. Dokonca si myslím, že euro by mohlo 
pomôcť aj českej ekonomike. Tej slovenskej 
prospieva už roky. Je to však uhol pohľadu. Ex-
portérom spoločná európska mena pomáha, 
importérom nie. Vždy tu budú zástancovia aj 
odporcovia tejto meny. 

�     Okrem slovenska a Čiech pôsobí Arca 
Capital aj na ukrajine. Ako by ste zhod-
notili atraktivitu ukrajiny vzhľadom na 
aktuálnu situáciu? 

Som zástancom názoru, že v každej situácii 
sa dajú zarobiť peniaze. Otázkou je, ako a kde. 
Výhodou Ukrajiny je jej poľnohospodárstvo, 
bohaté zdroje a schopnosť aktívnej meno-
vej politiky. Jej príkladom sú kroky Petra Po-
rošenka, ktorými zakročil pri devalvácii hriv-
ny. Navyše, Ukrajinci predstavujú efektívnu 
a atraktívnu pracovnú silu. Okrem toho sú 
nám kultúrne blízki a vďační za prácu. Keď si to 
uvedomia aj politici a ekonómovia na Ukrajine, 
môže sa z nej za niekoľko rokov stať ekono-
mický tiger regiónu. 

�     spomínali ste, že zarobiť sa dá v každej 
situácii. Mnohí vás označujú preto za 
akéhosi nájazdníka. Atraktívne sú vraj pre 
vás firmy v problémoch. Ako to vidíte vy?

Skôr by som povedal, že praktizujem opportu-
nity business. Tiež sa neorientujeme na firmy 
v problémoch. Atraktívne sú pre nás zdravé 
spoločnosti, ktoré však utrpeli zlým rozhod-
nutím manažmentu, prípadne ich stlačil sen-
timent. Je logické, že to má vplyv na jej hospo-
dárske výsledky. Na to následne reagujú trhy. 
Príkladom nášho pozitívneho prístupu k prob-
lémom je O2, likérka Stock či NWR.

�     Arca Capital však pôsobí aj v iných seg-
mentoch. Ktorých?

Základ pre opportunity business nám po-
skytli práve ďalšie segmenty nášho podni-

kania, ktorými sú energetika, nehnuteľnosti, 
správa aktív a investície. To sú pevné základy 
pre naše spomenuté príležitosti. Ak niektorá 
z nich nedopadne podľa našich predstáv, ne-
vadí. Máme na čom stavať. Teší ma, že sme 
strategickým investorom v prostredí obnovi-
teľných zdrojov energie. Naša realitná divízia 
tiež stojí za zmienku. Príkladom sú atraktívne 
administratívne budovy v centre Prahy, ob-
chodné centrá, hypermarkety či hotely Kem-
pinski vo Vysokých Tatrách a bratislavský 
hotel Crown Plaza. Tieto investície ponúkame 
aj našim klientom, lebo tu chceme byť silným 
hráčom na trhu. 

Teší ma, že sme 
strategickým investorom 
v prostredí obnoviteľných 
zdrojov energie.biznis  

je príležitosť 
pre každého
Hovorí si opportunity biznismen. Napriek svojim 
slovenským koreňom považuje české podnikateľské 
prostredie za atraktívnejšie, aj keď euro by mu prospelo. 
Prečítajte si rozhovor s Pavlom Krúpom, zakladateľom 
finančnej skupiny Arca Capital.

Euro prospieva slovenskej 
ekonomike už roky.

kto je pavol krúpa
Podnikateľské prostredie mu učarovalo už na strednej škole. Je absolventom Ekono-
mickej univerzity v Bratislave. V 90. rokoch uplynulého storočia podnikal s cennými 
papiermi. Neskôr založil investičnú spoločnosť Arca Capital, ktorá je dnes silnou fi-
nančnou skupinou v regióne strednej a východnej Európy. Svoju činnosť smeruje 
najmä na oblasť správy aktív, energetiku, opportunity business, private equity a real 
estate. Dnes skupina spravuje aktíva vo výške 700 miliónov eur. Pavol Krúpa sa naro-
dil v roku 1972, je slobodný a bezdetný. Jeho vášňou je šport, najmä cyklistika.
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T
o, že sa súčasný svet rapídne mení, si uve-
domujú najmä investori. Cesta k zisku sa 
skomplikovala a bez pocitu možného rizi-

ka nie je možné absolvovať ju. Prečítajte si roz-
hovor s Ľudovítom Javorským, Sales Executive 
z Franklin Templeton Slovakia, s.r.o. o možnos-
tiach súčasného a budúceho investovania. 

�     Ako ovplyvňuje aktuálna situácia vo svete 
nálady investorov? Napríklad teroristické 
útoky? 

Dlhodobé investovanie je vždy krokom do ne-
známa. Do budúcnosti, ktorú nevieme pred-
povedať. Neisté dianie vo svete vplýva aj na 
náladu investorov, ktorí pociťujú určité obavy. 
Pozornosť však treba venovať aktuálnemu 
stavu na trhu. Svet je presýtený likviditou cen-
trálnych bánk, rekordne nízkych úrokových 
sadzieb, kde je už nemožné nájsť zhodnotenie 
na bezrizikových aktívach. Investori na celom 

svete si uvedomujú, že svet sa zmenil. Záro-
veň vedia i to, že v snahe dosiahnuť výnos, sa 
musia naučiť podstupovať určité riziko. A tak 
verím, že investori sa zžijú aj s aktuálnymi 
obavami, volatilitou a rizikové aktíva budú aj 
naďalej v centre pozornosti. 

�     Je možné, vzhľadom na aktuálnu situáciu, 
vymenovať tie trhy, ktoré sa pýšia dobrými 
podmienkami pre investorov?

„Nenasledovať dav“ bolo jednou zo zásad le-
gendárneho Johna Templetona. Ak chceme do-
siahnuť vyšší výnos, tak sa musíme vyhýbať 
populárnemu. Tomu, čo nakupujú všetci. Keď 
sa pozrieme na svet týmito očami, tak nám 
ako zaujímavá príležitosť vychádzajú emer-
ging markets.

�     emerging markets?

Sú to krajiny, ktoré budú vďaka priaznivej 
demografii, ako aj silnému hospodárskemu 
rastu,  ťahúňmi sveta v budúcnosti. A práve 
emerging markets sú v posledných rokoch 
v úzadí pozornosti investorov. Súvisí to s oba-
vami z rastu sadzieb v USA, a tým pádom aj 
s odlivom prostriedkov z týchto trhov, pokle-
su cien komodít a ich dopadu na tieto krajiny, 
ako aj politickej nestability niektorých oblastí. 

Podľa môjho názoru, sú mnohé z týchto obáv 
prehnané a niektoré silné a zdravé krajiny sú 
neprávom trestané za celkovú negatívnu ná-
ladu vo svete. Ich akciové trhy zaostávajú za 
vyspelými krajinami a ich meny sú v niekto-
rých prípadoch obchodované na historicky 
najnižších úrovniach. Tie sú nižšie ako v časoch 
globálnej finančnej krízy, prípadne v období lo-
kálnych menových kríz v minulosti. A to, pri se-
lektívnom prístupe, otvára zaujímavý priestor 
k týmto rozvíjajúcim sa krajinám.

�     Ktoré zdravé a silné krajiny máte na mysli? 

Mexiko alebo Malajzia, napríklad.

�     Hovorili ste, že s pocitom rizika dnes nie je 
možné investovať. Znamená riziko z inves-
tovania vysoký zisk alebo veľkú stratu?

Riziko a výnos vždy idú spolu ruka v ruke. Bez 
rizika dnes už nie je možné  nájsť výnos. No vy-
soké riziko vždy neznamená vysoký zisk. A tak 
je opäť namieste to čarovné slovo dnešných 
volatilných dní a tým je diverzifikácia. 

Na spoločenské, politické a ekonomické dianie zakaždým veľmi rýchlo 
reflektujú najmä finančné trhy. sú však aj tie, ktoré sú pre investorov 
nevýhodné dlhodobo. Zároveň evidujeme aj také, ktoré lákavé ešte len 
budú. A práve tie nás zaujímajú.

Trhy oceňujú 
neJsť s davom

rozhovor:
Ak chceme dosiahnuť 
výnos, musíme sa vyhýbať 
populárnemu. Teda tomu, 
čo nakupujú všetci.

Bez rizika dnes už nie je 
možné nájsť výnos.

f
akt, že búrky každoročne naberajú na sile, 
dokazujú aj štatistiky komerčných pois-
ťovní. Z roka na rok rastie počet prípadov 

spojených so škodami, ktoré spôsobili extrém-
ne búrky. Trpí najmä elektronika, krupobitie 
ničí strechy domov a autá. 

už sa valí

Najväčšie škody na majetku však v priebehu 
ostatných rokov spôsobili najmä lokálne po-
vodne a záplavy. Mnohé prípady sú známe aj 
z médií. „V auguste 2010 sa tisícročná voda 
prehnala vodnými tokmi Hornej Nitry a zasiah-
la mesto Handlová ako aj obce Handlovskej 
doliny. V tom istom roku obec Nižná Myšľa za-
znamenala mohutné zosuvy pôdy a povodne. 
V júni 2013 sa vylial Dunaj a spôsobil záplavy 
v oblasti Bratislavy, ktoré zasiahli predovšet-
kým mestskú časť Devín. Škody z týchto uda-
lostí sa vyšplhali do závratných výšok,“ spomí-
na Katarína Pružincová, produktový manažér 
pre poistné produkty zo spoločnosti DELUVIS.

Aby vás počasie neubilo

Škody spôsobené nástrahami počasia môžu 
značne zaťažiť rodinný rozpočet, pre niekto-
rých z nás môžu byť likvidačné. Našťastie, 
situácia sa u nás za ostatné roky mení. „Zá-
ujem o poistenie nehnuteľnosti rastie hlavne 
z dôvodu dostupnosti hypoték, ktoré sú pod-
mienené poistením nehnuteľnosti. Postupom 
času si klienti uvedomujú dôležitosť dobrého 
poistenia, pretože sú za samotnú nehnuteľ-
nosť nútení zaplatiť čoraz viac peňazí. Ob-
vykle nehnuteľnosť kupujú na úver a v prípade 
poistnej udalosti by pravdepodobne nemali 
dostatok prostriedkov na odstránenie škôd 

alebo na prípadné opravy,“ pokračuje Katarína 
Pružincová.

Keď to príde

Poistenie nehnuteľnosti predstavuje preven-
ciu a pocit istoty. Prírodu však človek neokla-
me. Ako teda postupovať po poškodení ma-
jetku? Radí Katarína Pružincová, produktový 
manažér pre poistné produkty zo spoločnosti 
DELUVIS.
1. krok: vykonajte všetky opatrenia na zmier-
nenie možných škôd, predvídajte.
2. krok: zdokumentujte škody na fotografiách.
3. krok: kontaktujte poisťovňu.
4. krok: riaďte sa pokynmi poisťovne.

Nechajte to na profesionála

V súčasnosti je na trhu niekoľko možností 
poistenia nehnuteľnosti. Klient si poisťuje 
nielen konkrétny byt alebo dom, ale záro-
veň aj vedľajšie nehnuteľnosti a ich príslu-
šenstvo, t.j. rôzne prístrešky, altánky, von-
kajšie bazény, skleníky, slnečné kolektory, 
krby a pod. Odborník na osobné financie má 
detailný prehľad o ponukách, možnostiach 
a výhodách poistenia. Bežný klient pojmom 
v poistnej zmluve nemusí úplne rozumieť. 
Finančný konzultant mu ich všetky rád vy-
svetlí. „Sprostredkovateľ má obvykle mož-
nosť dojednávať produkty rôznych poisťovní, 
má prehľad o cenách jednotlivých produktov 
vzhľadom k parametrom poistenia. Je klien-
tovi schopný poistenie namodelovať tak, aby 
maximálne zodpovedalo jeho situácii a aby 
mohol naplno využiť potenciál produktu,“ 
dodáva na záver Katarína Pružincová, Pro-
duktový manažér pre poistné produkty zo 
spoločnosti DELUVIS. 

Záujem o poistenie nehnu-
teľnosti rastie hlavne pre 
dostupnosť hypoték, kde je 
poistenie podmienkou.

Prietrž mračien, 
prietrž pre rozpočet
výkyvy počasia každoročne spôsobujú miliónové škody na úrode, 
no najmä na majetkoch. vplyvom klimatických zmien je záver leta 
typický silnými prietržami mračien, ktoré sú sprevádzané krupobitím, 
silným nárazovým vetrom a lokálnymi povodňami. silu prírody človek 
neovplyvní. Následky škôd ale ovplyvniť môže.
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I
nvestovanie do obnoviteľných zdrojov 
energie je čoraz populárnejšie. V súčas-
nosti  existuje niekoľko investičných stra-

tégií. Dôležité je minimalizovať možné riziká 
a získať nad investíciami viacnásobnú kon-
trolu. „Finančné prostriedky našich  klientov 
sústreďujeme na nákup malých až stredne 
veľkých elektrární, ktoré vyrábajú energiu z 
obnoviteľných zdrojov. Aby sme eliminovali 
riziká, investujeme najmä na území Sloven-
ska a Čiech. Domáce prostredie je nám blízke. 
Navyše, investície, pre ktoré sa rozhodneme, 
majú za sebou históriu, spoľahlivú technológiu 
a dlhodobé odberateľské zmluvy. Okrem toho 
sú investície pod dohľadom bánk, ktoré sa na 
financovaní projektov podieľajú,“ hovorí Ivana 
Brdárska z NOVA Green Energy Fund.

spokojnosť

Z podielových fondov, ktoré sa využívajú pri 
investíciách do obnoviteľných zdrojov ener-
gie, profituje aj životné prostredie. Financie 
klientov spoločnosti DELUVIS sú investované 

do elektrární, ktoré energiu získavajú za po-
moci slnka, vody, vetra biomasy a výnimkou 
nie sú ani kogeneračné jednotky. Investície 
majú veľký potenciál aj do budúcnosti. „Každý 
človek, ktorého zmýšľanie je zodpovedné vo 
vzťahu k sebe a k budúcnosti svojich detí, by 
mal uvažovať enviromentálne. Jednou z mož-
ností podpory oblasti environmentu je aj roz-
voj projektov obnoviteľných zdrojov energie. 

Pre ilustráciu, v Nemecku vlastní podľa údajov 
nemeckej centrálnej banky každý šestnásty 
Nemec vybraný finančný nástroj naviazaný na 
aktíva obnoviteľných zdrojov energie,“ hovorí 
Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva 
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s.

Otvorení zelenej

Spoločnosť DELUVIS umožňuje svojim klien-
tom investovať finančné prostriedky do ob-
noviteľných zdrojov energie prostredníctvom 
otvoreného podielového fondu.  Ten je v sprá-

ve správcovskej spoločnosti, ktorej činnosť 
bola schválená národnou bankou. Správca 
následne investuje finančné prostriedky na 
základe schválenej investičnej stratégie. „Vý-
hodou otvoreného podielového fondu je pre-
dovšetkým jeho bezpečnosť z dôvodu vysokej 
regulácie a fakt, že podielnik má možnosť ke-
dykoľvek z neho vystúpiť a požiadať o vypla-
tenie aktuálnej hodnoty podielu,“ vysvetľuje 
Ivana Brdárska z NOVA Green Energy Fund. 
Nepredstavuje však solárna energia rizikovú 
investíciu? Soláru nemusí priať počasie, prí-
padne panely môžu byť poškodené vandaliz-
mom. „Nova Green Energy Fund nevlastní iba 
solárne parky, ale aj biomasové stanice a iné 
fixné aktíva. O rizikovú investíciu nejde, keď-
že všetky projekty musia byť poistené voči 

nevýrobe a vandalizmu,“ objasňuje Ing. Miloš 
Krššák, predseda predstavenstva SALVE IN-
VESTMENTS, o.c.p., a. s.

Okrem možnosti vystúpenia z podielového 
fondu, ponúkajú otvorené podielové fondy
ďalšie výhody:
n     profesionálnu správu majetku
n     obmedzenie investičného rizika
n     dohľad národnej banky
n     depozitár
n     audit fondu
n     likviditu

Ako investovať

Klienti spoločnosti DELUVIS môžu do obnovi-
teľných zdrojov energie investovať prostred-
níctvom otvoreného fondu kvalifikovaných 
investorov NOVA Green Energy, prípadne pro-
stredníctvom dlhopisov cez Nova Green Finan-
ce. Minimálna výška investície do fondu NOVA 
Green Energy je 125 000 EUR, resp. 3,5 mil. 
CZK. „Fond NOVA Green Energy dosiahol za rok 
2015 čisté zhodnotenie pre investorov 8,25 %.
Je to výsledok, ktorý potvrdil auditor fondu, 
spoločnosť KPMG. V roku 2014 to bolo 7,71 %. 
Všeobecne investor môže u nášho fondu oča-
kávať ročné zhodnotenie v rozmedzí 7 – 8 % p.a. 
Pre našich klientov sú tu aj ďalšie alternatívy, 
ako investovať do obnoviteľných zdrojov ne-
priamo so zhodnotením okolo 5 % ročne,“ dodá-
va Brdárska. Alternatívou pre menších investo-
rov je možnosť nákupu dlhopisov Nova Green 
Finance, a to v minimálnej hodnote 1 000 EUR. 
Investovať je možné na päť alebo desať rokov. 
„Dlhopisy je možné počas splatnosti predať aj 
na sekundárnom trhu,“ hovorí na záver Ing. Mi-
loš Krššák, predseda predstavenstva SALVE 
INVESTMENTS, o.c.p., a. s. 

Budujte zelenšiu budúcnosť už dnes.

Investujte
do energie
Z investovania do obnoviteľných zdrojov energie profituje 
nielen človek, ale aj naša planéta. využite jedinečnú možnosť 
investovania do podielových fondov a minimalizujte využívanie 
fosílnych palív v energetike. vaša budúcnosť sa vám poďakuje. 
Hneď dvakrát.

5,50% p.a. 
zhodnotenie 10 ročného dlhopisu
výnos 5 ročného dlhopisu je 5,00% p.a. 

www.deluvis.sk

Dlhopis 
Nova Green
Finance

NGEFIN_inzerat.indd   1 26.07.16   16:14

Nova Green Energy Fund 
nevlastní iba solárne parky, 
ale aj biomasové stanice 
a iné fixné aktíva.

Každý zodpovedný človek 
by mal zmýšľať ekologicky.
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Koncom septembra budú novinky, ktoré pri-
niesla novela Zákona o spotrebiteľských úve-
roch č. 129/2010 Z. z.  v praxi už rok. Povolenie 
udelené NBS nie je jedinou zmenou, ktorú no-
vela priniesla. Poskytovateľ úverov je povin-
ný posudzovať i bonitu žiadateľa s odbornou 
starostlivosťou. Povinnosťou je aj používanie 
úverového registra, čo zabráni ďalšiemu zadl-
žovaniu sa klienta nad jeho možnosti. 

Ponovom nie je zo zákona možné poskytnúť 
spotrebiteľský úver v hotovosti a ponúkať 
zakúpenie doplnkových služieb. Podmienky 

zmluvy musia byť pre klienta transparentné, 
zrozumiteľné a prehľadné. Nebanková spo-
ločnosť má zo zákona zakázané požadovať 
od spotrebiteľa zabezpečiť si úver zmenkou. 
Nekalé praktiky tak boli značne minimalizova-
né. Ďalšou skutočnosťou je regulovaná výška 

RPMN, ktorá núti poskytovateľa prispôsobiť 
nákladovú stranu projektu výnosovej strane. 
Poskytovateľ, ktorý sa novými skutočnosťami 
na trhu vysporiada najlepšie, môže dlhodobo 
profitovať v tomto segmente finančného trhu.

licencie pre férových

Pred zavedením procesu udeľovania licencií 
Národnou bankou, pôsobilo na našom trhu 
viac ako 250 nebankových spoločností. Mimo 
leasingových spoločností dnes poskytuje 
spotrebiteľské financovanie 11 nebankových 

subjektov. Udeľovanie licencií ešte stále nie je 
ukončené. Obrazne povedané, licencie oddelili 
zrno od pliev a na trhu ostali féroví a svedomití 
hráči. Takým je aj SILVERSIDE. 

Produkty pre klientov

SILVERSIDE chce byť stabilným a serióznym 
poskytovateľom spotrebiteľského financova-
nia na Slovensku. Už dnes nehľadá klientov pre 
svoje produkty, ale produkty pre svojich klien-
tov, čo svedčí o dobrom úmysle. 

„Po získaní povolenia na poskytovanie spotre-
biteľských úverov máme pre klientov pripra-
vený bezúčelový spotrebiteľský úver a úver na 
refinancovanie existujúcich pôžičiek do 5 000 
EUR s dobou splácania do 60 mesiacov. V bu-
dúcnosti chceme pripravovať ďalšie produkty, o 
ktoré bude na trhu spotrebiteľského financova-
nia záujem,“ približuje budúcnosť SILVERSIDE 
Vladimír Michniewicz, predseda predstaven-
stva SILVERSIDE, a.s.

(Ne)bezpečné peer to peer

Pred legislatívnymi zmenami boli nebankové 
subjekty vyhľadávané medzi ľuďmi, ktorým 
žiadosť o úver nebola v banke schválená. Po-
vinnosť úverového registra  odsunula týchto 
klientov do prostredia šedej a čiernej ekonomi-
ky, čo môže mať pre ich budúci život nebezpeč-
né následky.

Možnosťou pre nich sú však čoraz populárnej-
šie pôžičky medzi ľuďmi, nazývané aj ako peer 
to peer. Odborníci pred nimi ale varujú. Najmä 
z dôvodu možného nesplácania úveru. Navy-
še, poskytovatelia pôžičiek peer to peer nie 
sú v súčasnosti pod dohľadom NBS. „Pôžičku 
môže získať aj ten, kto má záznam v úverovom 
registri, teda získa ju aj ten, koho banka alebo 
nebankovka automaticky zamietne. Z tohto 
dôvodu bude, podľa môjho názoru, problém 
pre sprostredkovateľov získať toľko zdrojov 
od investorov, aby sa mohli stať poskytova-
teľom financovania vo väčšom rozsahu a byť 
mienkotvorným segmentom spotrebiteľského 
financovania,“ hovorí o pôžičkách medzi ľuďmi 
Vladimír Michniewicz, predseda predstaven-
stva SILVERSIDE, a.s. 

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch citeľne sprísnila podmienky pre ich poskytovanie. Bez povolenia 
od Národnej banky slovenska nie je možné spotrebiteľský úver poskytnúť. Markantne sa tak znížil počet 
nebankových spoločností. Tie s nekalými praktikami skončili, prípadne čoskoro skončia. Pozor však na 
pôžičky typu peer to peer.

NIE nebezpečnému 
zadlžovaniu sa

Ponovom nie je možné 
poskytnúť spotrebiteľský 
úver v hotovosti.

Odborníci varujú pred 
peer to peer pôžičkami, 
najmä z dôvodu možného 
nesplácania úveru. Navyše, 
nie sú pod dohľadom NBS.

deluvis dostal like. getlike

Výsledky doterajšej práce DELUVIS si 
zaslúžia medializáciu. Rovnako ako uži-
točné informácie, ktoré pomôžu ľuďom 
zorientovať sa vo svete osobných a kor-
porátnych financií. „Vo vyspelých kraji-
nách je práca finančných sprostredko-
vateľov bežnou a oceňovanou súčasťou 
života jedincov aj firiem. Na Slovensku 
je situácia iná. Panuje tu akási nedôvera, 
ktorá je často spôsobená prácou niekto-
rých jednotlivcov, prípadne neznalos-
ťou,“ hovorí Zuzana Zedníková, vedúca 
oddelenia produktov, marketingu a pod-
pory predaja spoločnosti DELUVIS. 

Partnerom spoločnosti DELUVIS v ob-
lasti internej aj externej komunikácie 
sa stala agentúra GETLIKE. „Dôvera, 
ktorá nám bola zo strany DELUVIS pre-
ukázaná, je pre nás záväzná, no zároveň 
ju vnímame ako veľkú výzvu. DELUVIS 
predstavuje pre nás ideálneho a spo-
ľahlivého partnera vo svete finančného 
sprostredkovania a investícií. Zároveň 
cítime potrebu osvety medzi bežnými 
ľuďmi, ktorí nevenujú svojim osobným 
financiám dostatočnú pozornosť,“ opi-
suje začiatky spolupráce Štefan Modrič, 
Account manager PR spoločnosti GET-
LIKE.

Začiatok vzájomnej spolupráce pre-
biehal vo viacerých rovinách. „Naším 
hlavným cieľom je priblížiť ľuďom fi-
nančných sprostredkovateľov a ich 
prácu. Tá so sebou prináša nespočet-
né množstvo výhod, ktoré klientovi 
šetria v konečnom dôsledku nielen 
peniaze, ale aj čas. Analýza osobných 
financií a ich optimalizácia však nie je 
všetko. DELUVIS je špecializovaným 
a skúseným partnerom aj vo svete 
investícií, ktoré finančne zabezpečia 
klienta do budúcnosti. A o tom treba 
hovoriť. Medzi jedincami, ale aj medzi 
firmami. Preto sme sa rozhodli zastre-
šiť pre DELUVIS komunikáciu na kľúč,“ 
hovorí Adam Bačkor, Head of public 
relations z GETLIKE. 

Výsledkom začínajúcej vzájomnej spo-
lupráce oboch spoločností je už dnes 
nová prezentácia DELUVIS, nový web 
a aj časopis inDELUVIS, ktorý momen-
tálne držíte v rukách. Okrem toho sa 
špecialisti DELUVIS začínajú postupne 
etablovať v mediálnom prostredí. Na-
príklad Teleráno s Marekom Kunošíkom 
sledovalo v deň jeho odvysielania 40% 
slovenských divákov. A tým sa to len 
začalo... 

v júni sa spoločnosť Deluvis rozhodla podeliť o svoje 
skúsenosti a dobré správy aj prostredníctvom médií. 
Cieľom externej komunikácie je zvýšiť finančnú gramotnosť 
obyvateľstva a poukázať na benefity spojené s finančným 
sprostredkovaním a investovaním. Komunikačným part-
nerom sa stala PR agentúra GeTliKe.

Štefan Modrič, Account manager Getlike

Adam Bačkor, Head of PR Getlike
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Z
lato dnes predstavuje akési finančné po-
istenie. Svetové banky stále držia v tre-
zoroch svoje rezervy v podobe vzácneho 

kovu. Ich objem sa však postupne zmenšuje. 
Nepatrne, ale predsa. História niekoľkokrát 
ľuďom dokázala, že zlato nemusí byť neohro-
ziteľnou investíciou. 

(Bez)cenné zlato

Aby sme investíciu do zlata pochopili čo naj-
lepšie, vydajme sa krátko späť v čase. V roku 
1980 bolo zlato na historickom maxime. Ľudia 
do jeho nákupu investovali nemalé finančné 
prostriedky. Počas desiatich rokov predtým 
vzrástlo zlato z hodnoty 36,02 dolára za uncu 
na hodnotu 615,00 dolára za uncu, čo je nárast 
o takmer 1 800%. 

Bola by investícia do zlata výhodná dnes? Ne-
bola. Prvý rok by pokles činil 26%. Druhý rok 
by naša strata predstavovala 38%. O dvadsať 
rokov neskôr by to bolo už 55%. Po takmer tri-
dsiatich rokoch by sa náš zisk rovnal nule. 

Ale...

Napriek tomu je zlato najlepšou ochranou pred 
finančnou katastrofou. V prípade astronomic-
kej inflácie, ochromujúcej deflácie či dokonca 
pri rozpade finančného trhu, poskytuje zlato 
bezpečie a istotu. Ako ukázali mnohé pády 
menových systémov, tí ktorí vlastnili zlato, 
nezostali bez prostriedkov. Zlato totiž nepod-
lieha inflácii. V roku 1908 bolo možné kúpiť si 
nový automobil za 1 300 gramov zlata. O sto 
rokov neskôr tiež. 

„Aj v prípade zlata však treba mať na pamäti 
hlavný motív investovania. Je to najmä ochra-

na zverených prostriedkov a ich následné 
zhodnotenie. V praxi to znamená lacný nákup 
a drahý predaj,“ pripomína konateľ spoločnosti 
DELUVIS, Mgr. Michal Šimo.

Zlatý dolár

Pri pohľade na zlato je veľmi dôležité uvedomiť 
si jeho inverznú koreláciu s kurzom americké-
ho dolára. Keď dolár oslabuje, cena zlata zvy-
čajne rastie a naopak. Dôvodom je kótovanie 
zlata v amerických dolároch, pričom oslabujúci 
dolár zlacňuje zlato pre investorov z krajín, v 
ktorých sa neplatí dolármi a tým pádom rastie 
dopyt po ňom. A naopak.

Ako na zlato?

V krízových časoch a v období nestability 
cena zlata rastie. Investori v ňom vidia istotu 
a spôsob, ako ochrániť svoje zdroje. Možnosti 
investovania do zlata sú v súčasnosti dve. „Pr-
vou možnosťou je nákup fyzického zlata. Vý-
hodou je, že tento spôsob nákupu je oslobode-
ný od DPH. Nevýhodou je následná logistika, 
úschova, prípadná likvidita. Druhá možnosť je 
investícia prostredníctvom derivátov. Sú totiž 
flexibilnejšie a likvidnejšie. Zlatý kov si však 
v tomto prípade v rukách nepodržíte,“ opisuje 
možnosti Mgr. Michal Šimo.

Mince, certifikát, akcie,...

Nákup fyzického zlata sa dá realizovať aj pro-
stredníctvom zlatých mincí. Ich výhodou je, 
že investícia sa môže zrealizovať aj v malom 
množstve. V porovnaní s nákupom zlatých teh-
ličiek alebo zliatkov. Zároveň sú zlaté mince lik-
vidnejšie, keďže existuje možnosť predať ich po 
kusoch s oveľa nižšou hodnotou, akú majú napr. 
tehličky. Vyhľadať si na internete spoločnosti, 
ktoré sa zaoberajú obchodovaním so zlatými 
mincami a využiť ich služby, nie je problém. 

Ďalšou možnosťou, ako fyzicky vlastniť zlato, 
je kúpa certifikátu na zlato. Jedná sa o hyb-

ridný inštrument, ktorý umožňuje investorovi 
vlastniť zlato aj bez toho, aby ho mal vo fyzic-
kej držbe. Fyzická držba zlata má tú nevýho-
du, že sa investor musí sám postarať o jeho 
zabezpečenie, teda uložiť ho na bezpečné 
miesto, čo predstavuje pre neho dodatočné 
náklady. 

Pohodlnejším spôsobom, ako investovať do 
zlata, je investícia do Exchange Traded Fund, 
teda ETF na zlato. ETF je investičným nástro-
jom obchodovaným na burzách, napríklad 
formou akcií. Nepriamo je možné investovať 
do zlata prostredníctvom nákupov akcií spo-
ločností, ktorých cena sa odvíja od hodnoty 
zlata. Existuje celá rada spoločností, ktoré sa 
podieľajú na vyhľadávaní, ťažbe, spracovaní 
a distribúcii zlata. Ďalším nástrojom umož-
ňujúcim investovanie do zlata sú futures 
kontrakty.

Koľko ľudí, toľko zlata

Akýmsi zlatým pravidlom je, že 10 až 15 per-
cent z investičného portfólia, by malo byť 
exponované do komodít, najmä do zlata. „Z 
môjho pohľadu je to však individuálne. Sú me-
dzi nami investori, ktorí zlato preferujú, ale i tí, 
ktorí ho zatracujú. V každom prípade odporú-
čam túto formu investície skôr skúsenejším 
investorom. Šikovný finančný agent, akých 
v DELUVISE máme, vie poskytnúť každému 
záujemcovi všetky potrebné informácie a rie-
šenie,“ dodáva konateľ spoločnosti DELUVIS, 
Mgr. Michal Šimo. 

Zlatým pravidlom je 
investovať 10-15 %  
z investičného portfólia do 
komodít, najmä do zlata, 
je to však individuálne.

Zlatíčko 
moje?
Zlato bolo dlhé tisícročia symbolom bohatstva a luxusu. 
staroveké civilizácie ním vtedajšiemu svetu dokazovali 
svoju veľkoleposť. Aká je situácia dnes, v turbulentných 
a neistých časoch? Je investícia do zlata stále výhodná? 

Zlato je najlepšou ochranou 
pred finančnou katastrofou.

Graf: Vývoj cien zlata
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P
očet ľudí v produktívnom a poproduk-
tívnom veku má na Slovensku stúpajúcu 
tendenciu. Detí sa rodí menej, v súčas-

nosti je to 1,45 dieťaťa na jednu ženu. Pre po-
rovnanie, koncom 80. rokov 20. storočia to boli 
dve deti na jednu ženu. „Aktuálny vývoj bude 
mať jednoznačný tlak na dôchodkový systém. 
Pod ťarchou bude najmä prvý pilier, dôchodky 
vyplácané zo Sociálnej poisťovne. Väčšina Slo-
vákov má v súčasnosti 40 rokov. Sú to ľudia, z 

ktorých odvodov má Sociálna poisťovňa mo-
mentálne najvyššie príjmy. O 30 rokov už budú 
potrebovať dôchodky oni,“ opisuje aktuálnu 
situáciu na Slovensku Marek Kunošík, Execu-
tive Manager zo spoločnosti DELUVIS.

(Ružová) budúcnosť

Odchod do dôchodku sa v európskych kra-
jinách neustále predlžuje. Slovensko nie je 

výnimkou. Podľa údajov Štatistického úradu 
sú na tom najhoršie dnešní tridsiatnici. Tí na 
zaslúžený odpočinok budú musieť čakať o päť 
rokov dlhšie, ako je tomu v súčasnosti, t.j. nie 

Odchod do dôchodku sa v 
európskych krajinách stále 
predlžuje.

Populácia slovenska starne. Náš demografický vývoj sa čoraz 
rýchlejšie a markantnejšie približuje k západným trendom. Finančná 
gramotnosť obyvateľstva však stúpa len pomaly, čo cítiť aj v pros-
tredí zabezpečenia si vlastného dôchodku. Pripomeňme si súčasné 
možnosti krajšej penzie u nás.

Aby jeseň života 
nebola zimou

do 62 ale do 67 rokov.  „Neskorší vek odcho-
du do dôchodku nebude jediným problémom, 
ktorý nás v tomto smere postihne. Pre nedo-
statok finančných prostriedkov v prvom pilieri 
môže klesnúť aj výška vyplácaného dôchodku. 
Znížiť sa tak môže aj kúpyschopnosť obyva-
teľstva,“ upozorňuje Marek Kunošík.

Čo s tým?

Seniori ležiaci na plážach s bielym pieskom 
a miešaným nápojom v ruke nemusia byť pre 
nás iba fikciou. Ak si vedia jeseň života užiť 
dôchodcovia zo Západu, naučíme sa to aj my. 
Primárne treba predvídať a nájsť si priestor 
pre zadné vrátka. „Seniori zo západných krajín 
majú oveľa lepšiu finančnú gramotnosť ako tí 
z východu. Vedia, že svoj majetok musia počas 
aktívneho života zveľaďovať a rozširovať, aby 
zaopatrili seba a potomkov. Pochopili, že si mu-
sia začať sporiť na dôchodok čo najskôr a neboja 
sa zhodnocovať svoje zdroje dlhodobo aj s istou 
mierou rizika. Samozrejme, že využívajú všetky 
možnosti, ako si na ideálny dôchodok nasporiť,“ 
vysvetľuje hlavné rozdiely Marek Kunošík. „Na 
Slovensku zatiaľ nie je dostupná taká široká šká-
la produktov ako na Západe. Nemáme tu naprí-
klad niekoľko rokov fungujúci model vyplácania 
doživotných anuít, reverznú hypotéku a pod.” 
Slováci dnes môžu využiť niekoľko spôsobov 
pre zabezpečenie si ideálneho dôchodku. Mladí 

ľudia by mali čo najskôr:
n    vstúpiť do druhého piliera,
n    využiť benefity zo strany zamestnávateľa, a 

to formou DDS,
n    budovať a zveľaďovať svoj majetok,
n    investovať v podielových fondoch.

Odborník na dôchodok dúfa, že aj u nás si ľudia 
začnú viac uvedomovať nevyhnutnosť finanč-
nej prípravy na starobu. Tí, ktorí sa naďalej budú 
spoliehať len na štát, smerujú k markantnému 
zníženiu životnej úrovne v budúcnosti. 

Tí, ktorí sa naďalej budú 
spoliehať len na štát, 
smerujú k markantnému 
zníženiu životnej úrovne v 
budúcnosti.

Ak si vedia jeseň života užiť 
dôchodcovia zo Západu, 
naučíme sa to aj my.
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