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Čas opustiť mama hotel

8

O hypotekárny úver môžu požiadať
mladí ľudia túžiaci po vlastnom
bývaní od osemnásteho do tridsiateho piateho roku života. Súčasné
obdobie je na žiadosť ideálne.

Invsetícia do umenia
a histórie má punc, ale...

12

V zbierkach úspešných ľudí možno
nájsť umelecké diela od Moneta
či Rembrandta. V garážach majú
historické vozidlá. Investícia tohto typu
je znamením luxusu.

Jarné upratovanie v úveroch

6

Štatistiky Národnej banky Slovenska
hovoria jasne. V období pred Vianocami
záujem o spotrebné úvery enormne
narastá. V percentách je to presne o 20
až 25% viac ako po iné mesiace v roku.
Radosť z darčekov však časom pominie, splátkový kalendár ostane. Pod
nepríjemný scenár sa môže podpísať
hneď viacero úverov.
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Pokojné bývanie
na skok do centra
Vila Grand Vue je projekt ôsmich unikátnych bytov
s nádhernými výhľadmi, umiestnený v uzavretom areáli
v prostredí zelene. Každý z bytov má svoju špecifickú
atmosféru – vysoké stropy, podkrovie, veľkorysé rozmery,
balkóny, terasy, záhradu... V netradičnom prostredí, len
na skok od centra Bratislavy, môže byť váš domov, ktorý
vám budú závidieť!

www.grandvue.sk

Termín začatia výstavby: September 2016
Termín kolaudácie:

Október 2017

Celkový počet bytov:

8

Plochy bytov:

120 až 160 m2

Finančný partner:

Projektové financovanie
J&T banka

editoriál
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ezprostredne po začatí roka 2017 sme sa v spoločnosti DELUVIS pustili do práce. Aj najbližšie mesiace sa totiž budú niesť v znamení výziev. Tou najväčšou je
pokračovať v úspešnom raste. Neustále pracujeme na zlepšení dostupnosti našich profesionálnych služieb, preto aktívne vyhľadávame nielen nové talenty v oblasti
finančného sprostredkovania, ale zároveň pracujeme na dôslednom vzdelávaní sa. Už
dnes poctivo pripravujeme jedinečné DELUVIS FÓRUM, ktoré sa uskutoční v apríli. Nemenej dôležité je pre nás budovať sieť nových pobočiek, v ktorých vám naši profesionáli poskytnú produkty podľa vašich špecifických potrieb a finančných možností, a to
za najvýhodnejších podmienok. Teší nás, že záujem o vzájomnú spoluprácu prejavili
ďalšie významné subjekty, čo je neklamným znakom toho, že DELUVIS je dnes dôveryhodným a rovnocenným partnerom nielen na území Slovenskej republiky. V závere roka 2016 sme totiž svoje pôsobenie rozšírili aj za rieku Morava. Výsledkom našej
práce je jednoznačne viac voľného času pre vás samotných. Preto v aktuálnom čísle
magazínu inDELUVIS nájdete užitočné tipy a triky plesovej sezóny. Navštíviť môžete
vychytené reštaurácie vo svete alebo si užiť zimné radovánky na svahu. Prípadne zažite tento rok Veľkú noc netradične. Alebo si vychutnajte sladké ničnerobenie s naším
časopisom. Príjemné čítanie!
Ing. Zuzana Zedníková
Chief Operating Officer DELUVIS

inDELUVIS, magazín. Názov vydavateľa: DELUVIS s.r.o., Bratislava Business
Center V., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava. Číslo vydania 01, dátum vydania:
február 2017, ročník druhý. Evidenčné číslo: EV 5427/16.

Toto vydanie magazínu inDeluvis nájdete aj na našom webe
www.deluvis.sk
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� Finančná rezerva nie je jediným pozitívom a cieľom pravidelného sporenia. Aký
význam ešte má?
Medzi základné atribúty úspešného sporenia
patrí dlhodobosť a pravidelnosť. Peniaze majú
rady čas, preto čím dlhší investičný horizont sa
im poskytne, tým je vyššia šanca na úspech
v podobe výšky návratnosti. t.j. zhodnotenia.
Pravidelnosť je v priamej úmere s nasporenou
hodnotou, a tým pádom aj so sumou, ktorú je
možné získať na konci investovania. Aktívny
investičný proces navyše poskytuje možnosť

Medzi základné atribúty
úspešného sporenia patrí
dlhodobosť a pravidelnosť.
Peniaze majú rady čas

nákupu podielových jednotiek za nižšiu obstarávaciu cenu. To tvorí dobrý predpoklad pre
tvorbu zisku.
� Ako investovanie vlastne funguje?

Michal Šimo:

Peniaze
majú
rady čas
Pravidelné investovanie predstavuje efektívny spôsob
tvorby finančnej rezervy. Vďaka nej dokážeme ľahšie
prekonať nečakané výdavky a životné situácie,
splatiť skôr hypotekárny úver alebo zabezpečiť
kvalitné štúdium pre svojich potomkov. Dôležité je
investovať s prehľadom a vybrať si ideálnu formu.
Potrebné informácie nám v rozhovore poskytol konateľ
spoločnosti DELUVIS, Mgr. Michal Šimo.
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Investovanie znamená odloženie spotreby, t.j.
kúpy tovarov alebo služieb za účelom zhodnotenia a rozmnoženia peňazí. Pokiaľ sa investor
vzdá peňazí na nejaký čas, očakáva za to určitú
kompenzáciu či odmenu, v podobe úroku, ktorá
mu náleží. Pri aktívnom investičnom procese
je to lacný nákup a predaj za vyššiu hodnotu.
� Na základe čoho si vybrať ideálnu formu?
Aké sú investičné profily a prečo sa
stanovujú?
Klient by si mal uvedomiť, či preferuje tzv. pasívnu formu investovania, kde je vopred známe úrokové vyhlásenie alebo má záujem o niečo dynamickejšie. V tom prípade však nie je
úrok obmedzený a môže mať aj zápornú hodnotu. Identifikácia investičného profilu je dôležitá preto, aby sa klientovi odporučila ideálna
stratégia. Vďaka nej sa v budúcnosti vyvaruje chybám, či iným nepríjemnostiam a dôjde
k naplneniu jeho investičných cieľov a očakávaní. Dôležitý je súlad a harmónia medzi investičným profilom a investičnou službou.
� A
 ké sú teda jednotlivé portfólia? Pre ktoré
z nich sa rozhodnúť?
V strednodobom a dlhodobom investičnom
horizonte sa treba orientovať na vyvážené až
mierne dynamické portfólia, ktoré máme v ponuke aj my. Aj keď je investor konzervatívny,
pri pravidelnom dlhodobom investovaní naplní

takmer s určitosťou svoje investičné ciele. Dôležité je nezostať pasívny, najväčším rizikom
býva neinvestovať vôbec.

� Dá sa k peniazom dostať, podľa potreby,
aj skôr? Môžem si vybrať určitú sumu
alebo celú?

� A
 ká je ideálna výška pravidelnej investície
a v akej frekvencii?

Samozrejme, likviditu je provider povinný
zabezpečiť kedykoľvek, avšak treba mať na
pamäti časovú náročnosť, približne dva až tri
týždne

Optimálne je, ak si sporím na mesačnej báze.
Akceptovateľná je i kvartálna frekvencia. Výška
by mala tvoriť aspoň 10 % disponibilného príjmu.

Trend byť poradcom sám
sebe je už prekonaný.
Ideálne je vyhľadať
odborníka na financie

� Ako sú investície chránené?
Prevažne legislatívnym rámcom. Investuje sa
v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní, zákonom o cenných papieroch a ďalšími.
Význam má i finančná autorita, ktorá (ako regulátor kapitálového trhu) vykonáva dohľad
a kontrolu. V prípade nášho providera Salve
Investments je klient chránený aj Garančným
fondom investícii. Nemalý význam v ochrane
zohráva i tzv. reputačné riziko spoločnosti.

� P
 rečo uprednostniť dané formy investovania pred produktmi bánk?
Tradičné spôsoby ukladania peňazí, akými sú
terminované vklady a vkladné knižky, aktuálne
neponúkajú atraktívnu formu úročenia a ani
v strednodobom horizonte nedôjde ku zmene. Preto je najideálnejšie využiť aktívnejšie
formy investovania v podobe progresívnych
investičných služieb a riešení.
� P
 rečo sa v tomto smere obrátiť na finančného sprostredkovateľa?
Trend byť poradcom sám sebe je už prekonaný. Odporúčam vyhľadať odbornú a objektívnu
pomoc pri zorientovaní sa v osobných financiách, netreba preceňovať seba a ani svoju finančnú gramotnosť. V prípade individuálneho
rozhodnutia je riziko vysoké. Možný neúspech
zabolí oveľa viac, nakoľko ide práve o osobné
financie každého z nás.
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aši starí rodičia zvykli hovoriť, aby sa
každý z nás prikríval takou perinou, na
akú má. Dnes, keď ponuky spotrebných úverov číhajú na ľudí z každej strany, je
to o čosi zložitejšie. Múdrosť našich predkov
strieda nesprávny názor, že je lepšie splácať,
ako si šetriť. Podľa odborníkov na osobné financie to ale nie je správne. Stačí sebadisciplína, pravidelné sporenie aj v menších sumách
a život môže byť jednoduchší.

Na úvery sa pozeráme zle
Je pochopiteľné, že pre svojich najbližších a milovaných chce každý z nás to najlepšie. Najmä
počas Vianoc, keď sme citlivejší a štedrejší.
„Väčšina ľudí robí pri podpise úverovej zmluvy
jednu zásadnú chybu. Je dobré poznať výšku
úroku, avšak oveľa dôležitejšie je zamerať sa na
ročnú percentuálnu mieru nákladov, známu ako

Zmluvu si treba pred
podpísaním preštudovať
RPMN. Tento údaj v sebe zahŕňa nielen úrokovú
mieru, ale aj úrok z úrokov prepočítaný na jeden
kalendárny rok a tiež všetky poplatky, ktoré si
subjekt poskytujúci pôžičku účtuje. Ak RMPN
presahuje hranicu 20%, odporúčam od úveru
upustiť,“ radí Ing. Matej Berenčík, Top Consultant zo spoločnosti DELUVIS.

číslo 01/2017

Jarné

upratovanie
v úveroch
Štatistiky Národnej banky Slovenska hovoria jasne. V období pred
Vianocami záujem o spotrebné úvery enormne narastá. V percentách
je to presne o 20 až 25% viac ako po iné mesiace v roku. Radosť
z darčekov však časom pominie, splátkový kalendár ostane. Pod
nepríjemný scenár sa môže podpísať hneď viacero úverov.

Nemej dôležité je zamerať sa na poplatky,
sankcie, prípadne náklady za poistenie úveru.
Suma za písomnú upomienku sa môže vyšplhať k desiatkam eurám, nemalé sú aj úroky

z omeškania. Pozornosť by sme mali venovať
aj poisteniu úverov. „Zmluvu pred podpísaním
radím v pokoji si preštudovať. Ak už k podpisu
zmluvy došlo, zákon umožňuje od nej odstúpiť,

Minerálne bohatstvo
Arca Capital

sa rozrástlo
Kúpou stopercentného podielu v spoločnosti Karlovarská
Korunní sa finančná skupina Arca Capital stala dvojkou na
českom trhu s balenými minerálnymi vodami. Vo svojom
portfóliu má už totiž aj minerálku Ondrášovka. Obrat novej
skupiny sa odhaduje na viac ako 800 miliónov korún českých.
a to v lehote do štrnástich dní, prípadne až do
jedného mesiaca,“ hovorí Ing. Matej Berenčík,
Top Consultant zo spoločnosti DELUVIS.

Skonsolidujme sa
V prípade každého úveru si treba uvedomiť
ďalší dôležitý fakt, a teda, že pred splátkou neunikneme. Ideálne je, ak jej výška nepresahuje
tretinu príjmu domácnosti. V prípade, ak sa pri
splácaní vyskytne problém, prípadne nedostatok financií, odborníci radia jedno: s inštitúciou
je dôležité komunikovať! Aj v ich záujem je, aby
bol úver splatený čo najskôr. Prípadne pouvažujte nad refinancovaním. Alebo konsolidáciou.

Pod pojmom refinancovanie úveru rozumieme
jeho prenesenie z jednej
inštitúcie do druhej

Doterajší majiteľ Karlovarskej Korunní,
spoločnosť Alphaduct, predal svoj podiel finančnej skupine Arca Capital ešte
v závere roka 2016. Nový držiteľ akcií sa
chce prostredníctvom vzniknutej akvizície Ondrášovka Holding pokúsiť o väčší
podiel z koláča na trhu balených minerálnych vôd. Ten v súčasnosti ovláda rodina Alessandra Pasqualeho, a to vďaka
spoločnosti Karlovarské minerální vody.
Rokovania o kúpe stopercentného balíka prebiehali niekoľko rokov.

Kancelárie a potraviny
Investičné zámery silnej finančnej skupiny Arca Capital sa v tomto roku spájajú aj s ďalšími odvážnymi projektmi.
Prostredníctvom spoločnosti Redside
plánuje Arca Capital rozšíriť svoje por-

tfólio aj na trhu s nehnuteľnosťami, a to
v prostredí kancelárskych priestorov
a retailových akvizícií. Finančník Pavol
Krúpa tak pokračuje v úspešnom trende,
keďže ešte v závere roka 2016 skupina
potvrdila prevzatie pražskej kancelárskej budovy Panorama Business Center.
V máji pritom Arca Capital investovala
do kúpy ďalších lukratívnych kancelárskych priestorov vo viacerých častiach
českej metropoly.
Pod svoje krídla plánuje Arca Capital
prevziať aj tri predajne potravinárskych
sietí. Okrem toho sa čoraz častejšie
skloňuje i kúpa významného hotela. Ku
Crowne Plaza Bratislava a Grand Hotel Kempinski High Tatras tak pribudne
ďalšie zvučné meno z prostredia hotelierstva.

„Pod pojmom refinancovanie úveru rozumieme jeho prenesenie z inštitúcie do druhej.
Konsolidácia znamená zlúčenie viacerých úverov do jedného,“ vysvetľuje Berenčík. Okrem
dokladov totožnosti a čistého registra úverov
je plusom, ak máte v oboch prípadoch zamestnanie, vek minimálne 18 rokov a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. „Výhodou je
aj história splácaných úverov u nového poskytovateľa. Vhodne nastavené refinancovanie
a konsolidácia so sebou prinášajú nižšiu úrokovú sadzbu, nižšiu splátku, výraznú úsporu
na poplatkoch a prehľadnejšie podmienky
s jednou splátkou. So správnym riešením poradí osobný finančný sprostredkovateľ,“ dodáva na záver Ing. Matej Berenčík, Top Consultant zo spoločnosti DELUVIS.
6
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Čas opustiť

Mama
hotel
O hypotekárny úver môžu požiadať mladí ľudia túžiaci
po vlastnom bývaní od osemnásteho do tridsiateho
piateho roku života. Súčasné obdobie je na žiadosť
ideálne, nakoľko príjem žiadateľa musí byť nižší ako
maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý
štvrťrok. Koncoročné odmeny alebo trináste platy tak
môžu začiatkom roka situáciu skomplikovať. Preto si
počkajte na jarné mesiace.

8
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Z

detských izieb sa stále nechce odísť mnohým Slovákom, alarmujúci je najmä počet tridsiatnikov, ktorí využívajú služby
mama hotela. Cesta k slobode a osamostatnení sa môže byť vďaka štátnemu príspevku
jednoduchšia. K výhodnejšiemu úroku a nižšej
splátke prispieva aj samotná banka. „V praxi to
znamená, že mladí ľudia do 35 rokov môžu získať štátom a bankou dotovanú hypotéku zníženú o tri percentá, a to počas obdobia piatich
rokov. Zo strany banky je to zníženie v podobe
jedného percenta, dvomi prispeje štát. Štátny

• ú
 čelom úveru musí byť nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie,
jej výstavba alebo rekonštrukcia.

cu nespĺňa, druhý z dvojice môže získať štátny
príspevok svojím nižším príjmom,“ vysvetľuje
Valkučáková.

Zarábate tento rok viac? Nevadí

Všetky potrebné informácie a najvýhodnejšiu
ponuku na trhu pripraví pre žiadateľov jedine
finančný sprostredkovateľ. „Ako nezávislí poradcovia sme viazaní zákonom, čo znamená,
že klientovi musíme predostrieť všetky ponuky bánk a všetky poplatky súvisiace s úverom. Vieme, že existujú možnosti, ako klientom
vyjednať výhodnejšie podmienky,“ uzatvára
špecialistka na hypotéky, Jana Valkučáková zo
spoločnosti DELUVIS.

V prípade, ak je váš príjem v tomto roku vyšší, žiadať o štátny príspevok môžete aj napriek
tomu. „Na posúdenie vzniku nároku na získanie
štátneho príspevku sa totiž zohľadňujú príjmy minulého roku. V prípade manželov alebo
dvojice, ktorá žiada o úver pre mladých, banky
počítajú s dvojnásobnou hranicou príjmu. To
znamená, že ak jeden zo žiadateľov túto hrani-

Cesta k osamostatneniu
sa môže byť vďaka
štátnemu príspevku ľahšia

príspevok sa vzťahuje na výšku hypotéky maximálne do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie za poskytnutý úver,
ale maximálne na sumu úveru do 50-tisíc eur,”
vysvetľuje špecialistka na hypotéky, Jana Valkučáková zo spoločnosti DELUVIS.

Tri kroky a ste u seba doma
Počnúc prvým dňom nového roka sú podmienky pre získanie štátneho príspevku nasledujúce:
• v ek maximálne 35 rokov;
• hrubý mesačný príjem za prechádzajúci rok
nesmie prekročiť hranicu 1 155,70 € mesačne, v prípade, ak o úver žiadate dvaja, je hranica príjmu stanovená na 2 311,40 €;
9
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� P
 ráca finančného sprostredkovateľa si
v minulosti získala niekoľko nelichotivých
označení. Niektorí ľudia vás vnímajú
negatívne. Prečo je to tak? Veď reálne
ľuďom podávate pomocnú ruku.
Ľudia sa po kauzách pyramídových hier a krachu nebankových spoločností začali o svoje
financie a úspory obávať. Keď som sa v roku
2005 stal súčasťou tohto biznisu, môj názor
na sprostredkovateľov bol rovnaký. Prekážal
mi systém ich práce a dlho som si myslel, že im
primárne ide o svoj prospech, o zárobok na môj
úkor. Napriek tomu som sa rozhodol túto pro-

Ľudia potrebujú cítiť istotu
a vybudovať si voči
každému z nás dôveru
fesiu vykonávať, aby som zistil, aké pozadie
ukrýva a či je možné robiť ju skutočne zodpovedne, s primárnym cieľom uspokojiť potreby
klienta. V deväťdesiatych rokoch sa tejto práci
venovali obyčajní ľudia z ulice. Dôsledný systém vzdelávania však vyselektoval skutočné
a úprimné talenty, ktoré nehľadia len na svoje
blaho, ale na blaho a spokojnosť klienta, pričom sú ochotné neustále sa vzdelávať. Len
vzdelávanie nás môže posunúť ďalej a vybudovať si tak medzi klientmi skutočnú dôveru.
A som rád, že DELUVIS takéto talenty má.
� Č
 o okrem proklientskeho prístupu je teda
v tejto profesii dôležité?
Nesmierne dôležitá je schopnosť komunikovať a vcítiť sa do potrieb klienta, avšak na

číslo 01/2017

rozhovor

Sprostredkovateľa
nemôže robiť hocikto.

Empatia je
nevyhnutná
Vedúci oddelenia vzdelávania spoločnosti Blueside a hlavný školiteľ
DELUVIS, Petr Berka, dbá o to, aby do praxe prichádzali vzdelaní ľudia
s citom pre komunikáciu. Profesia finančného sprostredkovateľa je
podľa jeho slov náročná, bežní ľudia dlhé roky nevedeli pochopiť, aké
benefity im ponúka. Dnes je situácia iná, k pozitívnejšiemu obrazu
prispeli aj sprísnené podmienky národnej banky.
vysokej profesionálnej úrovni. Ľudia potrebujú
cítiť istotu a vybudovať si voči každému z nás
dôveru. Žoviálne správanie pôsobí v tomto biznise kontraproduktívne. Rovnaký efekt však
prináša aj neosobné a strohé správanie obohatené o výklad naučených fráz. Na druhej
strane, prehľad v oblasti financií musí byť širokospektrálny. Náš systém vzdelávania je na-

vyše nastavený tak, aby sa primárne nehľadelo na výšku provízie, ale na skutočné potreby
klienta s dlhodobým servisom.
� Ako vyzerá dlhodobý servis v praxi?
Budem trochu generalizovať. Finanční spro
stredkovatelia konkurenčných spoločností
často poskytnú klientovi naraz všetky možné produkty dostupné na trhu. A to podľa
mňa nie je šťastné riešenie. Pre vzťah klienta
a sprostredkovateľa je veľmi dôležitá dôvera
a ochota počúvať. Preto školíme našich budúcich špecialistov tak, aby potrebám klienta
načúvali a poskytli mu taký produkt, ktorý
prioritne potrebuje. Následne ho informujeme
o ďalších možnostiach a oboznámime ho s inými ponukami. To však neznamená, že na jednom stretnutí musím dané ponuky uzatvoriť.
Potreby každého z nás sa počas života menia,
preto musíme poukázať na možnosti a byť
nápomocní, keď sa situácia klienta zmení. Pre
našu prácu je dôležitý systém, ktorý má hlavu
a pätu, ale i pridanú hodnotu.
� T
 oto je teda podstatou vášho interného
vzdelávania?
Áno, aj. Naším hlavným cieľom a poslaním je,
poskytnúť manažérom ľudí, ktorí vstúpia do
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praxe vzdelaní. Obohatení aj o patričné komunikačné a osobnostné zručnosti. Nemenej dôležitá je príprava na skúšky Národnej banky Slovenska. Dnes si nemôžeme dovoliť hodiť ľudí do
vody a čakať, ako sa budú správať a či vôbec začnú plávať. Veľkou výhodou vzdelávacieho systému pre DELUVIS je naša vlastná skúsenosť.
Či už pozitívna alebo negatívna. Teóriu sa naučí
každý, ale na reálnych príkladoch sa človek naučí viac a ak sa v obdobnej situácii ocitne, bude
vedieť promptne a efektívne reagovať.
� Na to tabuľky nie sú?
Nie. Celkovo ide o ďalšiu mylnú predstavu,
ktorá sa s finančným sprostredkovaním spája.
Počítačové programy a aplikácie za nás prácu neurobia. Ak je proklientsky prístup alfou
a omegou nášho vzdelávania, tak je nereálne,
aby sme sa spoliehali na umelú inteligenciu.
Sprostredkovateľ, ktorý si vypočuje potreby
svojho klienta, musí svojpomocne analyzovať
všetky dostupné ponuky zmluvných partne-

Teóriu sa naučí každý, ale až
na reálnych príkladoch sa
človek naučí reagovať
rov. Naše portfólio je pritom veľmi široké a neustále sa rozrastá. Nielenže učíme ľudí, ako
sa v daných sektoroch zorientovať, ale zároveň musia vedieť, ako vybrať v tom správnom
sektore ponuku, ktorá je pre klienta najvýhodnejšia. A na to tabuľky nie sú, ide o mravenčiu
prácu v súlade s finančnou analýzou klienta,
s patričnou dávkou empatie.
� V tom prípade je na mieste aj samoštúdium, či?
Systém nášho vzdelávania je skutočne dômyselne nastavený. Prebieha vo viacerých úrovniach, priamoúmerne s počtom segmentov,
v ktorých poskytujeme naše služby. Je ich šesť.
Okrem toho je DELUVIS organizátorom jedinečného DELUVIS FÓRA, súčasťou ktorého sú aj
významní hostia informujúci našich ľudí o novinkách v segmentoch. Účastní sú aj zástupcovia zmluvných partnerov, či už ide o banky,
správcovské spoločnosti, poisťovne a podobne.
Pravidelne informujeme sprostredkovateľov
o legislatívnych zmenách, o nových produktoch
a ďalších novinkách formou internej komunikácie. DELUVIS má dokonca svoj vlastný časopis.
Proklientsky prístup si však samovzdelávanie jednoznačne pýta. Výsledkom je následne
úprimné poďakovanie sa klienta rozličnými formami. Či už prostredníctvom telefonátu alebo
sociálnych sietí. A to nás ženie vpred.

� Muselo vás teda zamrzieť, keď sa minister
financií vyjadril na adresu finančných
sprostredkovateľov ako o príživníkoch.
Pred každým poctivým sprostredkovateľov snímam klobúk. Ide totiž o náročnú prácu. Treba si
uvedomiť, že aj finanční sprostredkovatelia sú
často živnostníkmi alebo spoločnosťami s ru-

čením obmedzeným, a teda riadne odvádzajú
dane do štátneho rozpočtu, platia odvody, teda
sú pre našu ekonomiku prínosom a mali by byť
zo strany štátu podporovaní, nie osočovaní. Navyše, každý z nich je držiteľom licencie Národnej
banky Slovenska, a tak sa profesii venujú skutočne ľudia s dobrým úmyslom a úplne legálne.
DELUVIS je toho dôkazom.

Mgr. Petr Berka
Narodil sa 27.2.1981 v českom Děčíne. Je absolventom Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity. Od roku 2005 pôsobil ako finančný sprostredkovateľ, následne ako manažér a lektor. V súčasnosti zastáva pozíciu Vedúci oddelenia vzdelávania pre spoločnosti Blueside a DELUVIS. Petr Berka je slobodný, vo voľnom čase športuje, cestuje,
obľubuje varenie a umenie.

11

Magazín pre klientov DELUVIS

číslo 01/2017

U

investícia
do umenia
a histórie
má punc, ale...

V zbierkach úspešných ľudí možno nájsť umelecké diela od Moneta,
Muncha či Rembrandta. V garážach majú zaparkované historické
vozidlá Jaguar, Rolls Royce alebo Maserati. Investícia tohto typu
je znamením luxusu, ale zároveň aj ďalších výdavkov v podobe
ochrany či poistenia.

melecké diela, šperky, známky alebo veterány si dokážu pravidelne získať svoje publikum. Nečudo, veď záujemcovia
o historické vozidlá sú počtom stále väčšou skupinou, a preto objem peňazí v tomto segmente
vzrástol za posledné desaťročie niekoľkonásobne. Z tejto formy uloženia peňazí profitujú
hlavne subjekty, ktoré predaj sprostredkovali.
V prípade nových majiteľov takýchto vozidiel
ide o formu prestíže a uloženia finančných prostriedkov do alternatívnych foriem investícií.
Zhodnotenie investície často závisí od predaja
automobilu či obrazu ďalším subjektom. Prípadne od ďalších možností. „Zbierku vzácnych
obrazov či jednotlivé kusy je možné prenajať
galériám. Rovnako zbierky vzácnych kameňov, mincí, historických vozidiel a podobne.
Ide o veľmi špecifický okruh ľudí, ktorí takto
diverzifikujú svoje aktíva a okrem obvyklých investičných nástrojov nakupujú aj tieto unikáty,
častokrát so zaujímavou históriou,“ hovorí Ing.
Peter Brožek, člen predstavenstva Arca Capital
Finance Group. Cena umeleckého diela v mnohých prípadoch závisí od viacerých premenných. Jednou z nich je emócia, ktorá sprevádza
už samotný nákup. Pre niektorých investorov,
prípadne zberateľov, nie je rozhodujúca ani tak
konkrétna suma, ako túžba daný obraz vlastniť,
doplniť zbierku a podobne. Napriek tomu musí
umelecké dielo zachovávať určitú hodnotu.
Za umenie sme však ochotní zaplatiť. Slovenská aukčná spoločnosť Soga zverejnila na svojom webe rebríček rekordných aukcií. Obraz
Chlapec s dalmatínom od Domenichina predala
za viac ako 530-tisíc eur. Dielo Martina Benku
Po žatve za 180-tisíc. Najcennejším veteránom
je podľa stránky most-expensive.com v súčasnosti Bugatti 57S z roku 1937 s hodnotou 4,4
milióna dolárov. Pre zaujímavosť, obraz Výkrik

5,50

Najcennejším veteránom
je Bugatti 57S z roku 1937
s hodnotou 4,4 mil. USD

Edvarda Muncha bol predaný za 119,9 milióna
dolárov. Záujem medzi zberateľmi však vzbudzujú aj hodinky, čínsky porcelán či víno.

Zlato?
Počet ľudí, ktorí v súčasnej dobe strácajú vieru
v hodnotu papierových peňazí podľa odborníka na investície pribúda. Práve ich často láka
aj investícia do vzácnych kovov. Zlato je často
praktizovanou voľbou, ktorú si každý spojí
s peniazmi. „Je to komodita, ktorej cena sa riadi dopytom a ponukou na trhu. U investícií je
bežné, že generujú opakovane nejaký výnos
– dlhopisy generujú kupónové platby, niektoré akcie generujú dividendy, preto vieme hod-

% p.a.

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

notiť investície na báze dlhoročných trendov.
U zlata je to vždy len aktuálny stav. Väčšinou
skončí pretavené do tehál, mincí a pod., pretože nemá tak široké priemyslové uplatnenie ako
iné vzácne kovy, napríklad striebro,“ vysvetľuje
Ing. Peter Brožek, člen predstavenstva Arca
Capital Finance Group.

Zelená alternatíva
Zaujímavejšiu formu investície predstavujú obnoviteľné zdroje energií. Umenie, prípadne historické vozidlá alebo mince či známky nie sú totiž
v pravom zmysle slova investíciou. „Milión eur
investovaných do spomenutých vecí vygeneruje
ročne nič, akýkoľvek výnos do takýchto záležitostí je spojený s ich predajom inému zberateľovi, a preto je nepredvídateľný. Akurát náklady
na úschovu či poistenie sú predvídateľné. Rovnaký milión eur investovaný napríklad do dlhopisov Nova Green Finance, vygeneruje 5% ročne
po dobu piatich rokov. V tom je ten principiálny
rozdiel,“ dodáva na záver Ing. Peter Brožek, člen
predstavenstva Arca Capital Finance Group.

Dlhopis

Nova Green
Finance
www.deluvis.sk
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mantiky a ticha. Španieli vedia, že k dobrému
jedlu patrí aj víno, preto má El Celler De Can Roca
jednu z najväčších vínnych pivníc s približne
60 000 fľašami. Jedinečnosťou je aj prezentácia
jedla na tanieri. Ochutnať môžete, napríklad, karamelizované olivy podávané na bonsaji.

Ochutnať môžete aj
karamelizované olivy
podávané na bonsaji

Eleven Madison Park

M

ichelinovskými hviezdami ovenčené reš
taurácie sú rozlezené po celom svete
a odborníci z oblasti gastronómie Diners
Club vyhlasujú exkluzívny rebríček tých najlepších už od roku 2002. V roku 2016 sa na prvých
päť miest na svete dostali reštaurácie s rôznorodými jedálnymi lístkami aj zemepisnými šírkami.

Osteria Francescana
Talianska reštaurácia, ktorá sídli v Modene, získala titul „Najlepšia reštaurácia sveta.“ Vo svojom portfóliu sa chváli aj tromi michelinovskými
hviezdami. Zakladateľ podniku Massimo Bottura v nej od jej vzniku v roku 1995 spája tradíciu
s moderným prístupom k príprave a podávaniu
jedál. Hostí možno prekvapí striedmosť interiéru aj exteriéru. Ide o malý podnik, ktorý prihliada
v prvom rade na kvalitu, a tak je v reštaurácii obsadených vždy všetkých jedenásť stolov. Massino využíva sezónne potraviny a vyzdvihuje jedinečnosť regiónu Emilia-Romagna. Vo svojich
jedlách nedá dopustiť na syry, no nechal sa tiež
ovplyvniť svojou americkou manželkou Larou,
a tak pripravuje jedlá s prídavkom tekvice, sušených húb, vývarov a nakladanej zeleniny.

Päť najlepších
reštaurácií vo svete

Známa veta „Láska prechádza cez žalúdok,“ platí v prípade reštaurácií
niekoľkonásobne.

Pomyselná bronzová medaila patrí americkej
reštaurácii v New Yorku, ktorú vlastnia Will Guidara a šéfkuchár Daniel Humm. Svojím kulinárstvom sa snažia prekračovať hranice, neboja
sa inovácií a v súčasnosti sú jedným z hlavných
pilierov americkej gastronomickej evolúcie.
V príjemnom interiéri v štýle art deco s vysokým
stropom nenájdete preplnený jedálny lístok.
Menu je starostlivo vyberané a veľmi úzke. Pre
hostí je k dispozícii sedem druhov jedál. K najpopulárnejším patrí kačka pečená na mede a levanduli alebo čokoládový dezert. Šokom pre niektorých gurmánov je, napríklad, špargľa opekaná vo
vnútri nafúknutého prasacieho mechúra.

Central
Umenie na tanieri prináša štvrtá najlepšia
reštaurácia sveta, ktorú nájdete v Peru, v hlavnom meste Lima. Mladý majiteľ Virgilio Martinez a šéfkuchár Pia Leon neustále hľadajú nové

Na tanieri nájdu hostia
vždy umelecké dielo
ingrediencie. Na tanieri nájdu hostia za každých
okolností umelecké dielo, ktoré reprezentuje
rôznorodosť peruánskej klímy. Pri poslednom
výlete do Ánd Martinez zbieral divoké orchidey a andské sladké zemiaky, pričom stretol
miestneho farmára, ktorý fermentoval orchidey v riečnej vode a hľuzy piekol na horúcich
kameňoch. Podobný princíp neskôr využil vo
svojom reštauračnom menu.

Noma
Dánsky podnik v Kodani je piatym najobľúbenejším na svete. Sezónne menu, o ktoré sa
stará jeho spolumajiteľ Claus Meyer, je ešte
významnejšie od začiatku roka 2017. Koncom
roka 2016 totiž majitelia reštauráciu zavreli,
aby pri nej vytvorili farmu na pestovanie vlastnej zeleniny, ktorá je základom ich kuchyne.
Takto chcú Claus Meyer a René Redzepi pokračovať v udržiavaní medzinárodného významu
reštaurácie a posilniť dôležitosť lokálnej produkcie. Jedinečnosťou podniku je aj to, že jedlo
prinesú hosťom na stôl sami kuchári.

El Celler De Can Roca
Ide o španielsky rodinný biznis. Traja temperamentní bratia Joan, Joseph a Jordi vlastnia aktuálne druhú najlepšiu reštauráciu na svete. Podnik v Girone s tromi michelinovskými hviezdami
varí tak, aby ste na tanieri mohli ochutnať pravé
Katalánsko. Atmosféra podniku vás očarí už
pred vchodom rovnováhou zelene, dreva, ro14
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dokument, ktorý presne určuje, za akých podmienok poisťovňa poskytne plnenie a čo všetko musíme splniť my. Skôr, než pristúpime k jej
uzatvoreniu, malo by nás zaujímať, či kryje lyžovanie, prípadne jazdu na snowboarde, a to na
upravených zjazdovkách alebo mimo nich. Po-

Poistenie zodpovednosti
za vzniknutú škodu
na majetku by malo
byť súčasťou kažého
cestovného resp. tuzemského poistenia na hory
zornosť venujte krytiu za zásah horskej služby
a náklady za záchranu vo voľnom teréne,“ radí
poistný špecialista zo spoločnosti DELUVIS.
Všímajte si aj popis územia, na ktoré sa poistné
krytie vzťahuje.

Myslite na druhých

T

ráviť slnečné dni na upravených zjazdovkách je pre mnohých z nás neoddeliteľnou
súčasťou zimy. Lyžovanie na Slovensku
zažíva renesanciu, strediská investujú do modernizácie a služieb nemalé prostriedky. Je jedno, či preferujete upravenú zjazdovku alebo čerstvý prašan a blízkosť nedotknutej prírody. Bez
patričnej výstroje sa môže akákoľvek aktivita
na horách zmeniť na drámu. Či už v našich alebo v tých za hranicami vlasti. Preto predvídajte
a chráňte nielen svoje telo, ale aj financie.
Počas minuloročnej zimnej sezóny totiž prijalo
operačné stredisko Horskej záchrannej služby
727 žiadostí o pomoc. V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami je to značný nárast. Stúpal
aj počet úrazov, pri ktorých horskí záchranári
asistovali. V sledovanom období ich bolo 1 857.
Lyžiarskych úrazov bolo 1 619. Málokto z nás si
pritom uvedomuje, že suma za zásah horských
záchranárov sa môže na území Slovenska vyšplhať na úroveň štyritisíc eur. Nasadenie vrtuľníka do záchrany je ešte niekoľkonásobne
drahšie. Také prostriedky má bežne k dispozícii
skutočne málokto z nás.
Ak neváhame investovať do kvalitnej výstroje
alebo prilby, rovnako by sme nemali byť ľaho16

Užite si svahy
s pocitom istoty
Mrazivé januárové teploty pripravili pre milovníkov zimných športov
nezabudnuteľnú atmosféru a radosť z lyžovania. Rekordne chladný
začiatok roka potešil nejedného prevádzkovateľa zjazdoviek u nás, ale
aj v zahraničí. Zamrznutý úsmev však môže spôsobiť účet za lekársku
pomoc na svahu. Vážnejšia zlomenina nás v zahraničí vyjde minimálne
na sedemtisíc eur. Pred jarnou a veľkonočnou lyžovačkou preto
nezabudnite na poistenie.
stajní ani voči poisteniu. To je možné uzatvoriť
v dnešnej dobe naozaj veľmi pohodlne a jednoducho, napríklad cez internet, telefón, v kamennej pobočke poisťovne či prostredníctvom služieb osobného finančného sprostredkovateľa.

Pozor na riziká
V prípade, ak sa pre poistenie rozhodnete, pozorne si preštudujte, či kryje riziká, ktoré sa
chystáte podstúpiť. „Poistná zmluva je právny

Počas lyžovania môže prísť ku kolízii, pri ktorej
spôsobíme vlastnou vinou vážny úraz inému
lyžiarovi. Tým pádom nám bude plynúť zodpovednosť za jeho vznik. V takomto prípade sa
určite nevyhneme vymáhaniu nákladov spojených s liečbou nami zraneného lyžiara, ktoré si
bude voči nám uplatňovať príslušná zahraničná
alebo tuzemské zdravotná poisťovňa, ktorá
liečbu uhradila. „Preto by poistenie zodpovednosti za vzniknutú škodu na majetku a na zdraví malo byť neoddeliteľnou súčasťou každého
cestovného poistenia, prípadne tuzemského
poistenia na hory,“ upozorňuje špecialista.

Poisťovne (NE)reagujú
na nové odvody
Problémový je najmä odvod z tržieb v segmente neživotného
poistenia, a to vo výške ôsmych percent. Napriek tomu, že ho
Slovenská asociácia poisťovní považuje za protiústavný, prvého
januára sa stal realitou. Spolu so zvýšeným odvodom z podnikania v regulovaných odvetviach. Ako sa so situáciou vysporiadali
poisťovne?
Po tom, ako úmysel vlády oznámil minister financií Peter Kažimír, odpoveď poisťovní na seba nenechala dlho čakať. Pôvodne sa skloňovalo slovo zdražovanie,
na čo mal v konečnom dôsledku doplatiť
klient. Segment neživotného poistenia
je široký a prognózy naznačujú, že o jednotlivé poistenia bude zvýšený záujem
i počas roka 2017. Ochrana spotrebiteľa
je však na prvom mieste aj pre konkrétne
poisťovne, ktoré sa zatiaľ pre úpravu cien
smerom nahor výrazne nerozhodli.
Či sa situácia v blízkej budúcnosti zmení, je otázne. Niektoré z produktov sú
po januári dokonca lacnejšie, s nižšími
sadzbami, ako tomu bolo v roku 2016.
Zvýšené odvody si však budú musieť
poisťovne kompenzovať. Niektoré z nich
už teraz pristúpili k regulácii provízie pre
finančných sprostredkovateľov. Rezort
financií obdobný krok avizoval aj vo vzťahu k životnému poisteniu.

Ani jeden z odvodov však v súčasnosti
nemá vplyv na úroveň poskytovaných
služieb a produktov jednotlivých poisťovní. Na nesystémový krok zo strany vlády
tak bežný človek zatiaľ nedoplatil.

K zraneniu na svahoch môže dôjsť rýchlo a bez
akéhokoľvek varovania. Čas hrá v tomto prípade prím, a tak by sme mali mať v blízkosti kartičku cestovného poistenia. „Ak dôjde
k vážnejšiemu úrazu, je potrebné čím skôr
volať asistenčnú službu príslušnej poisťovne
a samozrejme okamžite oznámiť asistenčnej
službe aj nemocnicu, do ktorej sme v prípade
úrazu prevezení, aby sme sa vyhli problémom
s doriešením financovania lekárskej služby. Pri
tomto postupe sa asistenčná služba obratom
spojí s príslušnou nemocnicou a bez nášho zásahu dohodne liečbu, ako aj prevoz na územie
Slovenska a úhradu poskytnutej služby,“ dodáva poistný špecialista zo spoločnosti DELUVIS.
Poisťovne poskytujú viacero ďalších pripoistení, ako je úrazové poistenie, poistenie batožiny,
či poistenie storna zájazdu. Úrazové poistenie
kryje trvalé následky úrazu a smrť úrazom, ale
nekryje úrazy, pri ktorých sa poistený vylieči
bez dlhodobých následkov.
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Taliansko
Tradičným veľkonočným jedlom Talianov je Veľkonočný chlieb, ktorý sa podáva zväčša na raňajky a je sladký. Nejde však o obyčajný chlieb.
Pred jeho pečením sa doň pridávajú celé surové
vajcia v škrupine. Aby vyzeral veselšie, vajcia sú
často zafarbené.

Filipíny
Pre katolícke Filipíny je Veľká noc hlavne sviatkami vzkrieseného Ježiša Krista. Ľudia v mestách organizujú sprievody, ktoré tvoria muži
a ženy oblečené v čiernom. Sprievody sa stretávajú zväčša pred kostolmi a zobrazujú stretnutie zmŕtvychvstalého Krista a jeho matky
Panny Márie. Tu nastupujú na rad mladé Filipínčanky, oblečené za anjelov, ktoré od žien preberú smútočný odev. Týmto úkonom sa oficiálne
začínajú oslavy Vzkriesenia.

Švédsko a Fínsko

Veľká
noc

vo svete
Rôznorodosť kultúr sa prejavuje vo svete aj počas
Veľkej noci. Aké zvyky sú spojené s najväčším
kresťanským sviatkom a príchodom jari?
Škandináviu každoročne osídlia čarodejnice, vo
Francúzsku kostolné zvony vylietavajú z veží...
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Severskou tradíciou medzi deťmi je prezliekanie sa do kostýmov čarodejníc. Dievčatá aj
chlapci si pomaľujú líca červenou farbou, do
rúk si vezmú konáre alebo malé metly, kanvice

Severskou tradíciou medzi
deťmi je prezliekanie sa
do kostýmov čarodejníc

a vyberú sa do ulíc, kde si pri každých dverách
pýtajú sladkosti. Tento zvyk pripomína americký Halloween. Na západe Fínska zas ľudia pália
vatru, aby tak odohnali zlých duchov.

Brazília
Oheň je aj súčasťou brazílskej veľkonočnej kultúry. Každý rok sú počas sviatkov po celej krajine
postavení slamení strašiaci symbolizujúci Judáša. Aj keď to vyznie násilne, miestni prepichujú,
dobijú a zapália figuríny zobrazujúce muža, ktorý zradil Ježiša za tridsať strieborných.

Francúzsko
Kým my na Slovensku oslavujeme Veľkonočnú
nedeľu, obyvatelia Francúzska ju nazývajú „Tichá“. Počas tohto dňa všetky kostoly v krajine
„mlčia“ a zvony nezvonia. Týmto aktom si kresťania pripomínajú smrť Ježiša Krista. Deťom
to však vysvetľujú inak. Tvrdia im, že zvony
prestali zvoniť, pretože dostali krídla a odleteli z veží, aby navštívili pápeža v Ríme. Keď
sa vrátia naspäť do Francúzska, deťom v ich

domovoch nechajú farebné vajíčka a sladkosti.
Francúzskou jedinečnosťou je aj tradičná udalosť v meste Haux, kde sa na hlavnom námestí
môže každý najesť z gigantickej omelety. Omeleta z viac ako 4500 vajec je hostinou pre vyše
1000 ľudí. Tradícia nadväzuje na príbeh Napoleona, ktorý si vraj v dobe, keď prechádzal juhom
Francúzska, objednal so svojím vojskom omeletu. Tá mu chutila natoľko, že si na druhý deň
objednal obrovskú omeletu zo všetkých vajec
v meste pre celú armádu.

USA
Americké deti sa každoročne tešia na veľkonočného zajaca a „lov“ vajíčok. Korene tradície
hľadania vajíčok pochádzajú zo staronemec-

kého zvyku, keď deti nechávali na noc svoje
klobúčiky v húštinách, aby si tam na druhý
deň našli vajíčka od veľkonočného zajaca.
Klobúčiky sa však rýchlo premenili na košíky
a v 19. storočí vajíčka nahradila čokoláda. Hľadanie vajíčok pre deti usporadúva pravidelne aj
Washington a v Bielom dome sa ho zúčastňuje
aj sám prezident.

Slovensko
Naša krajina spolu s českými a poľskými susedmi patrí vďaka veľkonočným sviatkom k tým,
ktoré v cudzincoch zanechávajú zmiešané pocity. Veľkonočný pondelok je v našich končinách
obávaný. Muži a chlapci obchádzajú domy, aby
ženy a dievčatá obliali vodou a v niektorých
regiónoch „vyšibali“ korbáčom z vŕbového prútia. Ženám tak majú dopriať zdravie a krásu.
Na oplátku dostanú pohostenie, vajíčka, dnes
už niektorí aj peniaze a najmenší sladkosti. Aj
jedlo, ktoré máme počas Veľkej noci na stole,
má svoju historickú symboliku. Vajíčka symbolizovali plodnosť, začiatok života, klobása
korbáč, ktorým bičovali Ježiša Krista, šunka
jeho telo. Chren bol symbolom odvahy, preto
ho jedávali bojazliví. Na sviatky sa piekla jahňacina, u chudobnejších kozľacina, v niektorých
oblastiach varili huspeninu, piekli sa obradné biele koláče. U pravoslávnych veriacich sa
dodnes varí slaná alebo sladká hrudka z mlieka
a vajec a veľkonočné jedlá sa posväcujú v kostole. V mestskom prostredí sa po prvej svetovej
vojne pripravoval jednoduchý zemiakový šalát,
v polovici dvadsiateho storočia sa jedával už
s majonézou, preto ho dnes viacerí považujú za
tradičné veľkonočné jedlo.
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V DELUVIS robíme všetko
pre to, aby sme k vám boli

čo najbližšie

Prezrite si tie najzaujímavejšie momenty z našej
kuchyne za uplynulé dva mesiace.

základy
plesovej
etikety

V DELUVISE každý deň pracujeme na tom, aby ste
boli vďaka našim službám a pomoci spokojní a veselí
počas celého roka. Umožňujú nám to aj naše vzťahy na
pracovisku, ktoré sme originálnym spôsobom utužili počas
vianočného večierka, a to v netradičnom prestrojení.

Čo áno

plesová sezóna

podľa etikety
Plesy sa v podobe, v akej ich poznáme dnes, udomácnili v našich
končinách v polovici 19. storočia. Pôvodne to boli honosné
a slávnostné udalosti, ktoré hostia navštevovali v maskách
a kostýmoch. Aj dnes sú vrcholnou spoločenskou udalosťou,
ktorá si vyžaduje svedomitú prípravu. Základným predpokladom
návštevy podobného podujatia na úrovni, je znalosť etikety
a vhodné oblečenie, ktoré k tomu patrí.
Ak bude na pozvánke uvedený dress code
„black-tie“, muž musí mať smoking. Je pravdepodobné, že ho doma nemáte, situáciu
však vyriešite v požičovni spoločenských šiat.
K smokingu patrí čierny motýlik, biela košeľa so
skrytými gombíkmi a elegantné, ideálne čierne, topánky. Smokingových plesov však veľa
nebýva, organizátori uprednostňujú o niečo
uvoľnenejší štýl obliekania, najčastejšie „formal dress“. Muži si v takom prípade môžu obliecť čierny alebo tmavomodrý oblek, no v súčasnosti sa niektorí neboja ani bielych oblekov.
K obleku patrí biela košeľa, slávnostná kravata
a čierne kožené šnurovacie topánky s čiernymi
20

ponožkami. Podrážka na plesových topánkach
by mala byť čo najtenšia.
Žena má po boku muža výhodu. Za každých
okolností by mala siahať po veľkej večernej
toalete, ktorá prekrýva špičky topánok. Dámy
by sa mali vyhnúť asymetrickým šatám, ktoré
sú, napríklad, skrátené vpredu. K základnej výbave róby patria topánky s uzavretou špičkou
a silonové pančušky. Zabudnite na vulgárne
a vyzývavé detaily, jednoduchosť pristane každej žene. Príliš veľa odhalenej kože skôr škodí.
K šatám bez ramienok je vhodnou voľbou bolerko alebo rukavice.

• K
 onverzujte. Nielen so známymi, ale
aj s cudzími ľuďmi. Snažte sa vyberať
neutrálne témy. Politické a ideologické
názory by mali byť tabu.
• Na plese sa obvykle tancujú spoločenské tance. Nemusíte v nich byť dobrí,
ale základné kroky by ste sa určite
mali naučiť.
• Povinnosťou muža je podržať dáme
kabát a odsunúť jej stoličku.
• Muž by mal byť ten, kto prinesie partnerke jedlo a nápoje.

Robiť vám radosť je naším poslaním. Prehľad vo financiách
dokáže život uľahčiť, no pravidelne myslíme i na ľudí, ktorí
potrebujú aj inú formu pomoci. Sme hrdým partnerom
benefičného koncertu Charitánia, ale zároveň myslíme aj na
deti, ktoré museli Vianoce prežiť v nemocniciach. Práve tie
sme potešili takouto zbierkou hračiek a darčekov.
Slovan podľa nás do playoff patrí! Aj počas ostatnej sezóny
sme nášmu jedinému tímu v KHL držali všetky prsty. Veď
my sme tu doma!

Čo nie
• N
 eslušné je nechať partnerku osamote, či tancovať s inou, pokiaľ vlastná
partnerka sedí.
• Na ples by ste nemali meškať.
• Dajte si pozor, aby ste nevypili nadmerné množstvo alkoholických nápojov.
• Dáma si nikdy sama nenalieva alkohol.
• Ak vám jedlo padne pod stôl, nikdy ho
nedvíhajte. Radšej zavolajte servírku,
ktorá to uprace.
• Žuvačky radšej nechajte v kabelke.
• Na ples ste sa prišli zabaviť, preto si
mobilný telefón vypnite hneď pred
vstupom.
• Ak žena odmietne tanec s cudzím
mužom, musí zvyšok večera tancovať len s partnerom. V prípade, že by
prijala pozvanie do tanca od ďalšieho
muža, prvý odmietnutý by sa mohol
uraziť.

Jedným z našich tohtoročných cieľov je, aby ste k nám mali
čo najbližšie. V roku 2017 pre vás preto plánujeme otvoriť
nové pobočky a zrekonštruovať tie súčasné. Takto vyzerali
práce v jednej z nich, na Plynárenskej ulici v Bratislave. Ruku
k dielu priložili mnohí z nás. :) Tešíme sa na vás!

Naše Hypotekárne centrum DELUVIS, ktoré môžete
sedem dní v týždni navštíviť v Polus City Center, sa teší
vašej obľube. Nás teší, že sme vám pomohli v roku 2016
splniť si sen o novom bývaní. Takúto pohodu si počas
Vianoc v novom vychutnávala jedna z našich klientiek.
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DELUVIS v kuchyni
V magazíne inDELUVIS vás pravidelne informujeme o dianí v našej
zákulisnej kuchyni. Nechajte sa ale v tejto chvíli pozvať do reálnej
kuchyne, na sladké a lahodné veterníky z odpaľovaného cesta. Pečie
Frederika Magátová, špecialistka podpory predaja DELUVIS.
Postup:
Vymastené plechy posypeme hrubou múkou.
Pomocou kruhového vykrajovača, napr. na linecké pečivo, si zaznačíme na plechu miesto
pre veterníky. Do hrnca dáme variť mlieko
s maslom. Hladkú múku premiešame so štip-

Upečené veterníky
prekrojte ešte teplé

kou soli tak, aby bola zmes čo najviac prevzdušnená. Keď mlieko s maslom začne vrieť,
pridáme pripravenú múku so soľou a miešame
približne štyri minúty, až kým sa cesto nezačne oddeľovať. Cesto preložíme do inej nádoby
a postupne vmiešame vajíčka, ideálne po jednom a dôkladne. Hmotou naplníme cukrársky
rukávec s hviezdicovitou tryskou a na predznačené miesta na plechu aplikujeme v tvare ko-

suroviny
na 40 kusov

lieska. Plechy vložíme do rúry zohriatej na 190
stupňov a keď veterníky „naskočia,“ znížime
teplotu na 150 stupňov a necháme ich dopiecť
do zlatista. Upečené veterníky odporúčam ešte
teplé prekrojiť nožom na polovicu.

CESTO:

Následne si pripravíme vanilkový krém. Mlieko si
rozdelíme na ½ l a ¼ l . Do ¼ litra za studena vmiešame práškový cukor, vanilkový cukor a zlatý
klas. Zmes necháme 20 minút odpočívať. Zvyšné mlieko privedieme do varu a za stáleho miešania pridáme pripravenú zmes. Keď je puding
uvarený, ešte za horúca vmiešame 1/8 masla. Pomocou cukrárskeho rukávca aplikujeme
zmes na spodnú časť rozrezaného veterníka.

VANILKOVÝ KRÉM:

Na záver do misky vylejeme smotany na šľahanie, metličkou vmiešame vanilkoý cukor,
stužovače šľahačky a necháme na desať minút odstáť. Potom zmes dohusta vyšľaháme
a aplikujeme ju na vrchnú časť prekrojeného
venčeka. Obe časti potom spojíme, veterníky
posypeme práškovým cukrom.

0,25l mlieka
125g masla
125g hladkej múky
4 vajcia
štipka soli

0,75L mlieka
2 balenia vanilkového cukru
120g zlatého klasu
125g masla
150g práškového cukru

ČERSTVÉ PEČIVO
OVOCIE, ZELENINA
DOMÁCE ZÁKUSKY
PANINI, BAGETY,
OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY

ŠĽAHAČKA:
750ml smotany na šľahanie
3 balenia vanilkového cukru
3 balenia stužovača šľahačky

ORGANICKÁ
KÁVA

40 porcií
190 stupňov Celzia
80 minút

(aj so sebou)
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Galvaniho 15/B
Po-Pi: 06:00-19:00
(Víkendy zatvorené)

Lužná 3
Po-Pi: 06:00-22:00
So-Ne: 08:00-22:00

Šancová 58
Po-Ne: 06:00-23:00

Višňová 7/A
Po-Ne: 06:00-22:00

Švabinského 13
Po-Pi: 06:00-23:00
So-Ne: 08:00-23:00

Šustekova 47
Po-Ne: 06:00-23:00

Hodžovo námestie (podchod)
Po-So: 06:00-20:00
Nedeľa: Zatvorené

Sibírska ulica č.9
Po-Ne: 06:00-22:00

Karadžičova 8
Po-Pi: 06:00-19:00

Špitalská 16
Po-So: 06:00-22:00
Nedeľa: Zatvorené

Petržalská 10, Čunovo
Po-Ne: 06:00-22:00

Polus City Center
Po-Ne: 07:00-21:00

Námestie Hraničiarov 4
Po-Ne: 06:00-23:00

Smaragdová 5, Jarovce
Po-Ne: 06:00-22:00

Romanova 5
Po-So: 06:00-23:00
Ne: 09:00-23:00
Račianska 43
Po-Ne: 06:00-22:00

Štefana Králika 5/B, DNV
Po-Ne: 06:00-22:00

1€

Záhradnícka 62
Po-Ne: 06:00-22:00
Závadská 16/A
Po-Ne: 06:00-22:00

Nájdete nás aj
na Facebooku!
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Nadštandardné bývanie
na skok od centra mesta

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.
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
viac informácii
nájdete na
www.mierova.sk

24

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

