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Navštívte s nami 
najkrajšie 
pláže Európy 
Čítajte na stranách 32-33

Po minuloročnom a veľmi úspešnom 
prvom stretnutí, sme v apríli zor-
ganizovali ďalšie DELUVIS FÓRUM. 
Opäť za účasti významných hostí. 
To najzaujímavejšie z neho vám 
prinášame v špeciálnej prílohe. 

Čítajte prílohu na strane 5-11

Tretí piliér
Doplnkové dôchodkové poistenie 
patrí medzi najobľúbenejšie benefity 
poskytované zamestnávateľom. Tretí 
pilier, ako sa tiež tento druh poistenia 
nazýva, má zabezpečiť zamestnan-
covi vyšší komfort v dôchodkovom 
veku. Ako z neho vyťažiť čo najviac?

Bývanie v pohraničí
Pohraničné oblasti v Rakúsku alebo 
Maďarsku sú v súčasnosti pre mno- 
hých Slovákov lákavé. Poradíme, ako 
si vybaviť hypotéku a splniť si sen 
o novom bývaní.
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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
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Z
dravý životný štýl zažíva v poslednom období akúsi renesanciu. Snažíme sa lepšie 
jesť, viac sa hýbať a venovať viac pozornosti svojmu telu. Hovorí sa, že v zdra-
vom tele prebýva zdravý duch. Avšak čoraz menej ľudí z nás sa už zamyslí nad 

prostredím, v ktorom sa snažíme takto žiť. Nad prostredím, z ktorého pochádzajú BIO 
potraviny, ktoré tak obľubujeme. Myslíme si, že je dôležité pozrieť sa na zdravý životný 
štýl aj z tohto uhla pohľadu. Zdravé produkty nám môže dať naša planéta len vtedy, 
ak bude zdravá aj ona sama. V júni sa v hlavnom meste Kazachstanu začala medziná-
rodná výstava EXPO 2017. Astana hostí viac než 115 vystavovateľov reprezentujúcich 
jednotlivé krajiny. Očakáva sa, že počas trvania výstavy, do konca septembra, navštívi 
EXPO temer šesť miliónov návštevníkov. To je dôkaz toho, že nám osud našej planéty 
nie je ľahostajný, keďže hlavnou témou EXPO 2017 je energia budúcnosti, znižovanie 
emisií a alternatívne zdroje energií. K tejto problematike máme blízko aj my v DELUVIS. 
Vďaka nám však môžete niečo dobré pre modrú planétu urobiť aj vy a ešte na tom 
získať. Preto sme sa rozhodli do aktuálneho čísla magazínu inDELUVIS zaradiť špe- 
ciálnu prílohu, ktorá je venovaná zelenej budúcnosti. Veď planétu máme iba jednu a je 
domovom nás všetkých. Ako si zútulniť váš konkrétny domov prostredníctvom feng 
šuej, sa v aktuálnom čísle inDELUVIS dočítate tiež. Okrem toho vám sprostredkujeme 
užitočné rady pred začiatkom školského roka a upozorníme na nebezpečenstvo popá-
lenín v zaujímavom rozhovore. Teší nás, že takýchto zaujímavých rozhovorov a článkov 
pribúda každým číslom viac a viac. Nečudo, veď magazín inDELUVIS oslavuje svoje prvé 
narodeniny! Bez vašej podpory by sme nemohli rásť, a tak vám ďakujeme nielen za po-
zitívne ohlasy, ale zároveň aj za tie kritické. Pretože len tak môžeme napredovať ďalej 
a prinášať vám čoraz viac atraktívnejších článkov. Ďakujeme vám tiež za každý prečíta-
ný riadok, podporu, trpezlivosť a radosť, ktorú prejavujete po vydaní každého nového 
čísla. Naša vďaka patrí tiež komunikačnej agentúre GETLIKE, ktorá sa výrazným spôso-
bom podieľa na vzniku nášho magazínu.  Príjemné čítanie, nielen zelených strán, želá...

Ing. Zuzana Zedníková
Chief Operating Officer DELUVIS

Toto vydanie magazínu inDELUVIS nájdete aj na našom webe 
www.deluvis.sk

inDELUVIS, štvrťročník. Názov vydavateľa: DELUVIS s.r.o., Bratislava Business 
Center V., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35798998. Číslo vydania 03, 
dátum vydania: august 2017, ročník druhý. Evidenčné číslo: EV 5427/16, 
ISSN 2454-1036.
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V               súčasnosti zažívame obdobie, keď aktíva 
napriek celým investičným spektrom prepi-
sujú svoje historické rekordy. Média denne 

zverejňujú štatistiky o tom, ako akciové indexy 
dosahujú nové maximálne hodnoty, podielo-
vé fondy prinášajú nadpriemerné zhodnotenia 
a nehnuteľnosti posúvajú svoje ponukové ceny. 

Spoločným menovateľom uvedeného vývoja sú 
bezprecedentne nízke úrokové sadzby. Tie vstu-
pujú do cien mnohými kanálmi a ospravedlňujú 
vysoké valuácie aktív.

Aj keď dlho očakávané zvyšovanie sadzieb už má 
svoje prvé lastovičky, kroky centrálnych bánk sú 

veľmi opatrné. Hoci v roku 2017 zvýšil americký 
FED základnú sadzbu už dvakrát na 1,25%, ka-
nadská centrálna banka raz na 0,75%, centrálni 
bankári v Eurozóne, Japonsku, Austrálii a Veľkej 
Británii stále so zvýšením otáľajú. Inflácia sa už 
preklopila do čiernych čísel, stále však zostáva 
nízka.

Zdá sa, že finančné prostriedky uvoľňované cen-
trálnymi bankami stimulujú rast cien na finan- 
čných trhoch a nákup nehnuteľností. Investori by 
však nemali budovať očakávania na základe vý-
voja z posledných rokov. Americký profesor Ro-
bert Schiller vo svojej knihe Irrational Exuberance 
poukazuje na fakt, že desaťročie nasledované 
vysokými valuačnými násobkami (cyklicky upra-
vené PE) prináša podpriemerné zhodnotenia. 
A naopak, po období nízkych násobkov nasleduje 
obdobie nadštandardných výnosov. To však platí 
v dlhom období. Krátkodobá pozornosť trhov sa 
dnes sústreďuje na výsledkovú sezónu, ktorá je 
naplno rozbehnutá na oboch brehoch Atlantiku. 
Väčšina amerických spoločností, ktoré repor-
tovali hospodárske výsledky za druhý kvartál, 
prekonala očakávania trhu a podporuje posun 
cien smerom nahor. Ceny nielenže rastú, ale vy-
hýbajú sa aj výraznejším prepadom. Skutočne, 
ročná volatilita sa znížila na približne 10%, avšak 
jej historický priemer je až 20%. Možno tieto čísla 
na prvý pohľad nič nehovoria. Ak si však uvedo-
míme, že historický priemer výnosu akciových 
trhov je vo všeobecnosti okolo 8-9% ročne, tak 
pri 20% volatilite môžeme očakávať, že v dlhšom 
období vo dvoch z troch rokov sa budú výnosy 
nachádzať v intervale od -10 do 30% ročne. Im-
plicitne, v jednom z troch rokov sa môžu dostať 
za medze oboch  hraníc intervalu. To je to, čo sa 
myslí pod pojmom tržné riziko. Navyše, zme-
ny volatility prichádzajú náhle a bez varovania. 
Ochrana proti takémuto vývoju v podobe využitia 
derivátov alebo short sellingu sú nad rámec mož-
ností retailových investorov.

Ako by teda mal bežný investor alokovať finan- 
čné prostriedky dnes? Ťažko nájsť jednoduchú 
a stručnú odpoveď. Akciové a dlhopisové trhy 
vyspelých krajín sú „prekúpené“ a naskakovať 
do rozbehnutého vlaku sa už nemusí vyplatiť. 
Rozvojové trhy môžu priniesť ešte zaujímavé 
zhodnotenia, avšak investori by sa mali pripraviť 
na vyššiu mieru rizika. Alternatívne investície ako 
nehnuteľnosti, private equity alebo komodity by 
mali tvoriť iba malú časť portfólia.  Aj keď nie som 
odporca teórie efektívnych trhov, myslím si, že 
v súčasnosti je priestor pre aktívny manažment. 
Niektoré priemyselné sektory stále ponúka-
jú zaujímavé investičné príležitosti. Osobne sa 
do mnievam, že v sektore energií a transportácie 
sa dajú nájsť investície s atraktívnym pomerom 
výnosu a rizika. V každom prípade hľadať nad-
priemerné výnosy v prostredí nízkych úrokových 
mier bude náročná úloha. 

ING. Peter Janušek:

AKTUÁLNE 
K TRHOM

Ing. Peter Janušek
Portfolio Manager, 
Arca Brokerage House 

KOMENTÁR
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To, čo nám môže naša planéta na jeden rok dať, sme 
vyčerpali pred pár dňami. Vodu, drevo, ryby a nerastné 
suroviny si teda berieme na dlh. Alarmujúce je, že tzv. 
ekologický dlh nastupuje každým rokom oveľa skôr. 
Vlani sme dosiahli kritickú hranicu v auguste, teraz 
v júli. Je najvyšší čas zamyslieť sa nad budúcnosťou 
modrej planéty a začať využívať alternatívne zdroje 
energie spolu s obnoviteľnými. Inšpiráciou môže byť 
výstava EXPO 2017 v Astane či špeciálna príloha 
aktuálneho čísla magazínu inDELUVIS. 

Špeciálna 
príloha
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C
ieľom projektu Zelená domácnostiam je za-
bezpečiť podporu pre inštaláciu malých za-
riadení na využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie (OZE) s celkovým inštalovaným výkonom 
55 MW, vďaka čomu bude nahradená energia, 
na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť 
fosílne palivá. Národný projekt SIEA je financo-
vaný z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného 
prostredia SR. Vďaka nemu sa môžu slovenské 
domácnosti uchádzať o príspevok na inštaláciu 
malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla 
z obnoviteľných zdrojov energií. Tými sú: tepelné 
čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory 
a fotovoltické panely. V budúcnosti sa uvažuje aj 
s podporou na inštaláciu veterných turbín. V pilot-
nom projekte je v prvej fáze do konca roku 2018 
k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory 
na inštaláciu malých zariadení OZE predstavuje 
115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. 

Ako to funguje?

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie 
OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydá-
vania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo 
alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú defi-
nované osobitné podmienky. Kolá sú otvárané v 
určený deň o 15.00 h. Osobitné podmienky bližšie 
špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ ma-
lých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie 
a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na 
jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia 
cieľa národného projektu Zelená domácnostiam. 
Pre zaujímavosť, v júli, počas trinásteho kola, 
bolo vydaných 316 poukážok na fotovoltické pa-
nely v mimobratislavských regiónoch. Alokácia 
kola bola 900 000 €. 

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrét-
ny druh a inštalovaný výkon navrhovaného za-
riadenia, pretože od toho závisí výška podpory. 

Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie 
bude zariadenie schopné „vyrobiť” a nahradiť tak 
výrobu energie z fosílnych palív. SIEA odporúča, 
aby domácnosť ešte pred podaním žiadosti svo-
je zámery konzultovala s oprávnenými zhoto-
viteľmi, ktorí jej poradia  a potvrdia, či je možné 
vybrané zariadenie v stanovenom termíne nain-
štalovať. Domácnosť si vyberá vhodné zariade-
nie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické 
podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje 
spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. 
Ten nájdete na webovej stránke národného pro-
jektu. 

Trináste kolo bolo jasným dôkazom toho, že zá-
ujem domácností o poukážky stále pretrváva. 
„Od spustenia projektu poukážku na fotovoltické 
inštalácie už využilo alebo v krátkom čase môže 
využiť 2 600 domácností. Pozitívnou správou 
pre ďalších záujemcov je, že podiel uspokojených 
žiadateľov v jednotlivých kolách sa zásadne zvy-

šuje. Suma pripadajúca na neúspešne vyplnené 
žiadosti bola v 13. kole už len o tretinu vyššia ako 
vyčlenená alokácia,“ uviedol na oficiálnej stránke 
národného projektu vedúci oddelenia komuniká-
cie SIEA Stanislav Jurikovič. Kto je však oprávne-
ný požiadať o poskytnutie príspevku napríklad 
na inštaláciu populárnych fotovoltických panelov 
a slnečných kolektorov? 

V prípade rodinných domov je to: fyzická osoba, 
ktorá je vlastníkom rodinného domu; fyzické 
osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastník-
mi rodinného domu; fyzická osoba alebo fyzické 
osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi ro-
dinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať 
o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny 
ich podielov. V prípade bytového domu: spoločen-
stvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení 
(ďalej ako „zák. č. 182/1993 Z. z.“); vlastníci bytov 
v bytovom dome zastúpení správcom bytového 
domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v bytovom dome uzavretú zmlu-
vu o správe podľa zák. č. 182/1993 Z. z.

Výška podpory závisí od kvality

Systém národného projektu je nastavený tak, 
aby boli slovenské domácnosti motivované za-
kúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom 
s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou pre-
meny energie a nepodceňovali odbornosť pri in-
štalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z opráv-
nených výdavkov. Poukážky pokrývajú časť ceny 
za dodávku a montáž celého systému. Celkové 
oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej 
faktúry za inštaláciu. Celkové oprávnené výdavky 
sa posudzujú z celkovej sumy s DPH. Ako to vy-
zerá v praxi pri slnečných kolektoroch a fotovol-
tických paneloch?

Slovenské domácnosti, rodinné a bytové domy, sa môžu opäť uchádzať 
o finančný príspevok na inštaláciu zariadení produkujúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov. Národný projekt Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry (SIEA) dostal názov Zelená domácnostiam. 
Populárna je najmä slnečná energia. Ako sa však o príspevok uchádzať?

Zelená domácnostiam, 

zelená slnku
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DESATORO 
PODPORY

Zoznámte sa s podmien- 
kami podpory a oslovte 
zhotoviteľov
 
Overte si, aký obnoviteľ-
ný zdroj energie je pre 
vašu domácnosť vhodný
 
Vyberte si zariadenie
 
Uzatvorte zmluvu 
so zhotoviteľom
 
Na vyplnenie žiadosti 
o poukážku sa vopred 
pripravte
 
Ak získate poukážku, do 
30 dní ju treba uplatniť 
u zhotoviteľa
 
Zhotoviteľ zrealizuje 
inštaláciu
 
Odovzdajte všetky 
potrebné dokumenty 
zhotoviteľovi
 
Zhotoviteľ požiada o pre-
platenie poukážky
 
SIEA overí správnosť 
výdavkov, určí výšku 
skutočne oprávnených 
výdavkov a preplatí zho-
toviteľovi poukážku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Slnečné kolektory

Slnečné tepelné kolektory slúžia na prípravu tep-
lej vody a podporu vykurovania. Prednostne sú 
podporované inštalácie kolektorov s priemernou 
plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný 
inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody 
pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Kolek-
tory využívajú energiu dopadajúceho slnečného 
žiarenia a efektívne ju využívajú na ohrev vody 
v zásobníkovom ohrievači alebo akumulačnom 
zásobníku. Znižujú tak potrebu dodávky tepla z 
hlavného zdroja, zmenšujú záťaž životného pros- 
tredia a náklady domácnosti. Slnečné kolektory 
je možné využiť v kombinácií s nízkoteplotným 
vykurovaním aj na podporu vykurovania.

Plánované sadzby a maximálne 
výšky podpory hodnoty poukážky: 

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný 
dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slneč-
ných kolektorov, maximálna výška podpory je       
1 750 € na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch 
pre bytový dom je:
 
• 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných 
kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom 
nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška pod-
pory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného vý-
konu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

• 9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu 
slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW in-
štalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým 
výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory 
je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu 
kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Fotovoltické panely

Príspevok je možné získať na malé fotovoltické 
zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré umožní 
premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko 
prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domác-
nosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej 
sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon 
zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej 
elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite 
v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania 
elektriny do akumulátorov. Aby mohli domácnos-
ti zmierniť nesúlad medzi časom, kedy zariadenie 
za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elek-
trina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou 
podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Pri za-

riadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené 
do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržia-
vať požiadavky a podmienky distribučnej spoloč-
nosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených 
nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky 
elektriny do sústavy.

Plánované sadzby a maximálne 
hodnoty poukážky na inštaláciu 
fotovoltických panelov v rodinnom 
dome:
 
• 1 100 € na 1 kW inštalovaného výkonu foto-
voltických panelov pri inštaláciách s celkovým 
výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za aku-
muláciu elektriny.
 
• 1 100 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu 
fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW in-
štalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým 
výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory 
je 2 450 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu 
elektriny.  



EXPO 2017 
je jedinečné 
a zelené
Doposiaľ sa nestalo, aby medzinárodnú výstavu hostila 
postkomunistická krajina. V júni tohto roka sa však začala 
písať nová história pre kazašské hlavné mesto Astana. 
Zaujímavosťou tohtoročného EXPO je aj jeho nosná téma. 
Energia budúcnosti. 
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V
 priestoroch výstaviska, ktoré je zároveň 
architektonickým skvostom, sa prezentuje 
viac ako 120 krajín a takmer tri desiatky or-

ganizácií pôsobiacich v oblasti zelených energií. 
Organizátori medzinárodnej výstavy očakávajú 
približne šesť miliónov návštevníkov. Možno aj 
preto Kazachstan zaviedol začiatkom tohto roka 
pre krajiny OECD, vrátane Slovenska, bezvízový 
vstup na 30 dní.

Klimatické zmeny sú akútnym problémom ľud-
stva, a to aj napriek názoru amerického prezi-
denta Donalda Trumpa. Je preto najvyšší čas 
zamyslieť sa nad efektívnejšími energetickými 
zdrojmi a inováciami. Astana sa pokúsila nájsť 
odpovede na tieto aktuálne otázky, a tak bola 
nosná téma EXPO 2017 obohatená aj o nasledu-
júce podtémy: Znižovanie CO2 emisií, Energetic-
ko-efektívny obraz života a Energia pre všetko. 
Všetko so zreteľom na demonštráciu úspechov 
v oblasti zelenej energie v rámci jedného sveta 
ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, 
zachovania prírodných zdrojov a udržania prie-
mernej kvality životného prostredia. 

Na medzinárodnej výstave v Astane sa prezen-
tuje aj Slovenská republika, a to  formou ná-
rodného pavilónu s rozlohou 359 m2. Má päť 
tematických oblastí a je poňatý ako umelecké 
dielo. Slovensko je prezentované ako krajina ino-
vácií, vedy, výskumu, kultúry, športu a cestov-
ného ruchu. Súčasťou našej expozície je aj ECO- 
CAPSULA, energeticky sebestačný inteligentný 
mikrodom, prezentujúci udržateľnú inteligentnú 
domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou a ve-
ternou energiou. 
 
Švajčiari sa vo svojom pavilóne pochválili 
eco-friendly a energeticky úsporným vozidlom 
„Bicar“. Toto elektrické trojkolesové vozítko je 
vhodné aj do nepriaznivého počasia a disponu-
je úložným priestorom na nákup alebo príručnú 
batožinu. Je konštruované ako all-in-one vozidlo, 
vhodné na akékoľvek využitie v rámci veľkomes-
ta. Váži len 70 kg a dosahuje maximálnu rýchlosť 
30-45 km/h. Dojazd na jedno nabitie je cca 80 
km.

Najhravejší pavilón pripravilo pre návštevníkov 
Rakúsko. Dizajnom pripomína veľké detské i- 
hrisko, kde si môžu záujemci vyskúšať silu ener-
gie vytvorenej vetrom, vodou alebo šliapaním 
do pedálov. Chcete si pozrieť video o Rakúsku? 
Sadnite na bicykel a točte pedálmi dostatočne 
rýchlo, aby ste vytvorili energiu na odvysielanie 
videa! Rakúsko je lídrom vo využívaní zelenej 
energie...

 

     

Rusko poňalo tému Energie budúcnosti po svo-
jom a prezentovalo svoj najnovší, najväčší nu- 
kleárny ľadoborec novej generácie „Líder“. Vďa-
ka nemu bude možné rozraziť aj ľadové kryhy 
hrubšie ako štyri metre. Cena tohto ľadoborca 
dosiahla 22,7 mil. USD.

 

Uzbekistan predstavil prototyp solárneho au-
tomobilu svojej automobilky Ravon. Dizajnovo 
krásne auto z  karbónu má dojazd 700 km a do-
sahuje rýchlosť cez 300 km/h. Začiatok sériovej 
výroby je plánovaný na rok 2030.

Kazašský pavilón je architektonickým skvos-
tom a expozícia hosťovskej krajiny je skutočne 
impozantná. Umiestnená na ôsmich poscho-
diach centrálnej „guli“ ponúka návštevníkom na 
každom poschodí reálne ukážky sily prírodných 
živlov a ich možné využitie na výrobu zelenej 
energie. Výťahy v strede gule navyše pôsobia 
ako z budúcnosti.

Je pozoruhodné, že aj krajina, ktorá je enormne 
závislá od ťažby ropy, rozmýšľa veľmi ekologic-
ky. 

Jedno celé poschodie je venované aj poznávaniu 
vesmíru a osídleniu Marsu. Svoju expozíciu tu má 
aj spoločnosť Elona Muska – SpaceX. Tá chce 
poslať prvú ľudskú posádku na Mars už v roku 
2024. 

EXPO 2017 
je jedinečné 
a zelené

Vedeli ste, že... 

Solárne panely umiestne-
né na rozlohe 700 x 700 
km v Saharskej púšti, by 
vyprodukovali dostatok 
energie na pokrytie ce-
losvetovej spotreby?

Objem vyrobenej energie 
z obnoviteľných zdrojov 
sa v EÚ oproti roku 1990 
zvýšil o 173,56%?

Slovensko vôbec nevyužíva 
veternú energiu? Roz-
delenie vyprodukovanej 
energie v SR: 
solar: 4%, biomasa: 70,4%, 
geotermálna energia: 0,5%, 
hydro: 25,1%, vietor: 0%.

Na Slovensku predsta-
vuje spotreba elektrickej 
energie z obnoviteľných 
zdrojov 23%. V Rakúsku až 
70%, na Islande 97,1%.

Švajčiarsko – „Bicar“

Rusko

Rakúsko

Uzbekistan
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�  Ako sa z návrhu domu pre umelca stal jeden 
     z najúspešnejších projektov ekologického     
     bývania? 

V roku 2008 sa naši zakladatelia, ešte ako Nice 
Architects, zúčastnili súťaže Andes Sprout So-
ciety Competition. Úlohou bolo skutočne navr- 
hnúť malý obytný dom pre umelca. Ich návrh síce 
súťaž nevyhral, no všimli si ho ľudia z portálu 
inhabitat.com, ktorí ho zaradili do výberu naj-
lepších návrhov roka. Nasledovala obrovská vlna 
záujmu zo strany bežných ľudí, ako aj odbor-
nej verejnosti. Zakladatelia si uvedomili, že má 
zmysel v projekte pokračovať a postupne sa mu 
začali venovať naplno. Technológia v roku 2008 
však ešte nebola dostatočne zrelá na skutočne 
nezávislý dom. Počas nasledujúcich piatich ro-
kov tím intenzívne pracoval na technologickom a 
produktovom dizajne Ecocapsule, aby mohol zá-
kazníkom ponúknuť ten najlepší možný produkt. 
V roku 2014 vývoj technológií konečne umožnil 
vytvoriť prototyp Ecocapsule, vybavený systé-
mami potrebnými na dlhodobú nezávislosť na 
sieťach.

�  V počiatkoch bol mikrodom Ecocapsule 
     profilovaný ako dom do podmienok s vyso-
     kou mierou záťaže. Je to stále aktuálne? 

Spočiatku bol náš mikrodom koncipovaný ako 
bytová jednotka pre ľudí, ktorí potrebujú bývať 
v prírode na dlhšie obdobie, napr. vedci, fotogra-
fi, ľudia pracujúci v lese alebo extrémni turisti. 
Jednoduchá mobilita, veľkosť kompatibilná s 
prepravným kontajnerom a dlhodobá energetic-
ká nezávislosť však otvorili cestu k novým spô-
sobom využitia potenciálu Ecocapsule. Z tohto 
dôvodu sa po čase o Ecocapsule začali zaujímať 
aj iné typy užívateľov - napríklad slobodní ľudia 
žijúci v oblastiach s vysokými príjmami a drahým 
nájomným, ako New York či Silicone Valley. V 
týchto oblastiach je možné Ecocapsule umiest-
niť na strechy domov alebo na iný voľný priestor, 
kde môže dlhodobo slúžiť ako náhrada garsónky. 
Čo sa týka podmienok s vysokou mierou záťaže, 
najväčším problémom pre naše vitálne systémy 

sú extrémne nízke teploty. Neustále však pracu-
jeme na zlepšeniach, ktorými by sme tento prob-
lém mohli eliminovať. 

�  Na akom princípe energetickej samostatnos-
     ti Ecocapsule funguje?

Ecocapsule poháňa dvojitý systém produkcie 
energie. Solárne články a veterná turbína. Ten-
to systém v spolupráci s výkonnými batériami 
zaručuje energetickú sebestačnosť aj v prípa-
de dočasného nedostatku zdrojov. Pre prípad 
núdze Ecocapsule disponuje aj elektrickou prí-
pojkou, umožňujúcou dobiť batérie z externého 
elektrického zdroja. Tretím prírodným zdrojom, 
ktorý Ecocapsule využíva, je voda. Sférický tvar 
Ecocapsule je špeciálne navrhnutý tak, aby ma-
ximalizoval zber dažďovej vody a rosy. Vodné fil-
tre potom zaistia premenu vody z akéhokoľvek 

prírodného zdroja na pitnú.  

�  Zaujímavý je aj svojím sférickým tvarom, 
     prečo ste zvolili práve daný tvar?

Sférický tvar nie je len estetickou voľbou. Okrem 
zberu vody taktiež pomáha minimalizovať ener-
getické straty pri vykurovaní a chladení vnú-
torného priestoru. Samozrejme, dôležitý je aj 
spomínaný estetický rozmer. Tvar Ecocapsule je 
jedinečný, ľahko rozpoznateľný a emocionálne 
s ľuďmi komunikuje na veľmi hlbokej, primárnej 
úrovni. Aj preto má u väčšiny ľudí taký úspech.

�  Akými inováciami disponuje Ecocapsule     
     v interiéri? 

Najdôležitejšou inováciou v rámci Ecocapsule je 
smart-home systém, ktorý sa stará o plynulý 
chod všetkých súčastí vybavenia - vykurovanie, 
chladenie, zachytávanie a spotreba vody, celko-
vý manažment a bilancia energií. Užívateľ pritom 
vie do väčšiny procesov vstupovať, čo mu umož-
ňuje vysokú flexibilitu pri používaní Ecocapsule. 
Zaujímavosťou je určite aj použitie separačnej 
toalety.   
 
�  Ako vidíte budúcnosť riešenia bytovej otáz-
    ky? Budeme sa utiekať k podobným 
    riešeniam?

Budúcnosť riešenia bytovej otázky nie je jedno-
duchá téma, no už teraz je jasné, že  v súvislosti 
s bývaním bude v budúcnosti nutné klásť stále 
väčší dôraz na obnoviteľné zdroje a energetickú 

Ecocapsule 
Z domu pre umelca 
ekologické bývanie
Príbeh slovenského mikrodomu Ecocapsule zaujal nielen 
architektonickú verejnosť, ale zároveň i celý svet. Prvýkrát 
bol prezentovaný v roku 2008 na súťaži, a to ako dom vhodný 
pre umelca. Dnes je považovaný za jeden z najlepších návrhov 
nezávislých príbytkov vôbec. Prečítajte si inšpirujúci rozhovor 
s Matejom Gyarfášom, Creative Communication Directorom 
z Ecocapsule.
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sebestačnosť. Nakoniec, naznačuje to aj veľký 
úspech spoločností pôsobiacich v rámci seg-
mentu „zeleného“ bývania.  

�  Ecocapsule zaujal na viacerých fórach, výs-
    tavách a kongresoch. Pochválite sa?

S projektom Ecocapsule sme skutočne mali 
možnosť vystúpiť na rôznych prestížnych fó-
rach. Navyše sme počas našej existencie zažili 
niekoľko virálnych vĺn, kedy o nás písali prakticky 
všetky relevantné svetové médiá, či už printové, 
alebo online. Stále sa však tešíme z každého, aj 
toho najmenšieho úspechu rovnako, ako sme sa 
tešili na začiatku. Náš beh je behom na dlhé tra-
te, takže sme sa naučili byť pokorní a trpezliví.   

�  Ako to s dostupnosťou Ecocapsule vyzerá 
     v súčasnosti?

Momentálne intenzívne pracujeme na dokonče-
ní ďalších dvoch prototypov Ecocapsule, ktoré 
budú slúžiť na testovanie a certifikovanie. Tie 
by mali byť hotové v priebehu nasledujúcich 
dvoch mesiacov. Následne odštartujeme výrobu 
prvej, exkluzívnej edície Ecocapsule, ktorá bude 
limitovaná na päťdesiat kusov a je určená pre 
solventnejších zákazníkov. Na koniec roka 2018 
plánujeme začať produkciu druhej, sériovo vy-
rábanej edície, ktorá bude cenovo dostupnejšia. 
Ecocapsule z oboch edícií je v súčasnosti možné 
predobjednať si na našej stránke www.ecocap-
sule.sk. 

�  Ako žijú tvorcovia Ecocapsule? Dbajú na 
     životné prostredie a obnoviteľné zdroje     
     energií aj v súkromí?

Životné prostredie a dôraz na trvalo udržateľný 
rozvoj sú pre nás veľmi dôležité témy. Preto sa 
snažíme tieto myšlienky šíriť na rôznych plat-
formách. Aj v každodennom živote sa usilujeme 
o to, aby sme životné prostredie zaťažovali čo 
najmenej.

Nielen dáždnik svätého 
Petra bude legendou

Obnoviteľné zdroje energie sú čoraz atrak-
tívnejšie. Žiaľ, ešte stále to nie je postaču-
júce. Našťastie aj Slováci prispievajú k šíre-
niu osvety o ich význame a potrebe, neraz 
jedinečnými patentmi. Takým je aj pre-
nosný generátor elektrickej energie, ktorý 
dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia 
ako telefóny, tablety či fotoaparáty. Char-
gebrella (z anglických slov charge – dobíjať 
a umbrella – dáždnik, slnečník) využíva na 
výrobu a kumuláciu energie zdroje tepla. 
Tým môže byť slnečné žiarenie, prípadne 
teplo sálajúce z ohňa. 

Autorom patentovanej technológie je Ing. 
Daniel Šlosár. S prvotným nápadom sa pri-
hlásil do medzinárodnej súťaže zameranej 
na inovatívne výrobky, ktoré prispievajú 
k trvalo udržateľnému rozvoju. Zo súťa-
že ho vtedy vylúčili, keďže nespĺňal jednu 
z podmienok – status denného študenta. 
V tom čase totiž študoval externe. Odbor-
ná porota však na jeho nápad reagovala aj 
napriek vyradeniu pozitívne, preto sa roz-
hodol, že si dá technológiu patentovať 
a bude v jej vývoji ďalej pokračovať. Cesta 
od nápadu k prototypu, resp. k užívateľskej 
verzii, je dlhá a kľukatá. Obzvlášť v oblas-
ti hardvérového startupu, keďže vývoj je 
technicky aj finančne náročný. Práve finan-
covanie z vlastných Danielových zdrojov do 
júna 2016 vývoj Chargebrelly spomalilo. V 
súčasnosti je situácia priaznivejšia, Daniel 
s tímom pracuje na vývoji finálneho užíva-
teľského dizajnu a zdokonalení konštruk- 
čného riešenia.

Ako funguje? 

Termo-generátor Chargebrella môže byť 
použitý dvomi spôsobmi. Počas slnečných 
dní produkuje elektrickú energiu vďaka 
reflexnému materiálu na parabole, ktorý 
koncentruje slnečné žiarenie na absorber. 
Ten sa nachádza na rúčke. Rúčka, ktorá 
slúži ako generátor, transformuje teplo na 
elektrinu. Počas daždivých dní alebo v noci, 
teda pri nedostatku solárnej energie, je za-
riadenie schopné vyrábať elektrinu z roz-
ličných zdrojov tepla, ako napríklad z ohňa. 

Chargebrella ponúka riešenie pre ľudí, ktorí 
sa ocitnú na miestach alebo v situáciách, 
kde nemajú prístup k zdroju elektrickej 
energie na dobíjanie mobilných zariadení. 
Môže pomôcť profesionálom pracujúcim 
v teréne, resp. v extrémnych podmienkach, 
akými sú záchranári, humanitárni pracov-
níci, speleológovia, novinári a pod. Tiež ľu-
ďom, ktorí trávia voľný čas na miestach s 
obmedzeným alebo žiadnym prístupom k 
elektrickej energii, extrémni športovci, ces-
tovatelia, fotografi, návštevníci festivalov 
atď.

Úspech

Bolo len otázkou času, kedy sa na adresu 
Chargebrelly začnú sypať pozitívne reak-
cie a ocenenia. „Od roku 2015 pôsobíme 
v Startup centre Technickej univerzity v 
Košiciach, do ktorého sme sa dostali ako 
finalisti súťaže inovatívnych nápadov. 
Potešil nás tiež úspech v rámci Cukru 
Supports, vďaka čomu máme skvelé 
prezentačné video, ktoré nám pomáha pri 
propagácii, aktuálne najmä v zahraničí. 
V neposlednom rade bolo veľkým nakop-
nutím víťazstvo v súťaži Nadácie Tatra 
banky Business Idea 2016, čo bolo vôbec 
po prvýkrát, keď sme získali finančnú 
podporu na rozvoj Chargebrelly. Tento 
rok sa Chargebrella stala absolútnym 
víťazom súťaže Slovak University Start-
up Cup 2017, vďaka čomu sme postú-
pili do svetového finále, ktoré sa bude 
konať v septembri v Kodani,“ podelila sa 
o radosť Mgr. Lucia Gallíková, Communi-
cation Manager Chargebrella.

Získať energiu pre mobilný telefón alebo tablet zo slnka je dnes bežnou praxou. 
Vďaka patentovanej technológii šikovného Slováka však môžete elektronické 
zariadenia dobiť aj ohňom. Predstavujeme vám jedinečný vynález Chargebrella.



Štvrťročník pre klientov DELUVIS
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Ako zarobiť  
na zelenej
energii
Téma obnoviteľných zdrojov energie je čoraz populárnejšia 
a zároveň aj akútnejšia. Zásoby nerastných surovín sa míňajú, 
životné prostredie je značne znečistené, a tak sú nielen ľudia, 
ale aj samotné štáty, nútení hľadať možnosti. Ako na zelenej 
alternatíve navyše zarobiť, nám prezradil Ing. Ondřej Žídek, 
Asset Manager REDSIDE, investiční společnost a.s.

ROZHOVOR
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�  Aké sú dnes možnosti investovania do ob-
     noviteľných zdrojov energie (OZE) vo svete, 
     na Slovensku i v Čechách?

Možností, ako investovať do projektov OZE, je 
stále celý rad, a to ako do hotových a fungujú-
cich projektov, tak aj do tzv. projektov „na zelenej 
lúke“, kde si spravidla investor musí prejsť zdĺha-
vým procesom rokovaní s úradmi a získavaním 
rôznych povolení s veľmi neistým výsledkom. 
Posledná dekáda by sa dala charakterizovať ako 
investičný boom v oblasti obnoviteľných zdrojov, 
ktorý stále pokračuje. Väčšina členských štátov 
EÚ sa zaviazala k plneniu európskych smerníc 
a okrem iného aj k nárastu podielu OZE na cel-
kovej spotrebe elektriny, čo sa stalo hlavným 
hýbateľom masívneho investovania do tejto 
oblasti. Jednotkou v investíciách v Európe je jed-
noznačne Nemecko, celosvetovo mu patrí štvrté 
miesto, a to predovšetkým vďaka ohlásenému 
tzv. Energiewende, teda odklonu od fosílnych 
palív. Nemecká energetická politika bude cel-
kom iste ovplyvňovať dianie v celej Európe. Z 
celosvetového pohľadu sa na poprednú priečku 
posunula Čína nasledovaná Indiou, ktoré pres- 
kočili minuloročnú jednotku USA. Tú negatívne 
ovplyvnili niektoré nariadenia nového prezidenta 
Trumpa obmedzujúce politiku v oblasti klimatic-
kých zmien.

�  Z čoho sú tvorené výnosy pri podielových  
     fondoch investujúcich do OZE?

Výnosy plynú predovšetkým z predaja elektriny, 
ktoré sú v našich projektoch garantované štá-
tom, z menšej časti sú výnosy tvorené predajom 
tepla, ktoré ale zodpovedajú trhovým cenám.

�  Pre aký typ klienta sú tieto investície 
     vhodné?

Domnievam sa, že investícia do nášho fondu 
Nova Green Energy je vhodná skôr pre konzer-
vatívnych investorov. Každý rozumný investor 
si svoje portfólio diverzifikuje, t.j. rozdelí svoju 
investíciu do rôznych projektov a vytvorí si tak 
svoje portfólio. Tento typ investície sa dobre hodí 
ako stabilný prvok portfólia, ktoré v porovnaní s 
obdobne rizikovými investíciami dosahuje oveľa 
vyššie výnosy. Výnosy nášho fondu sú de facto 
garantované štátom, čo je samo o sebe veľmi sil-
ným nástrojom na elimináciu rizík. Napriek tomu, 
že sme sa v posledných rokoch stretli s mnohými 
opatreniami a zásahmi zo strany jednotlivých 
štátov a vlád na zníženie výnosov z projektov 
OZE (solárna daň v ČR, G-tarifa alebo kauza 
„1508“ na Slovensku), stále je možné tvrdiť, že 
investície napĺňajú svoje pôvodné očakávania.

�  Máte pocit, že pri rozhodovaní sa 
     o tomto type investície zohráva istú úlohu aj 
       ekologické cítenie investora?

Áno, predovšetkým v posledných rokoch cítim, 
ako sa toto rýdzo „nefinančné“ kritérium dostá-
va do popredia rozhodovania o investíciách. In-
vestor spravidla vstupuje do nejakého projektu 
alebo fondu s cieľom návratu svojej investície s 
primeraným ziskom. Pokiaľ má na výber z dvoch 
ekonomicky porovnateľných projektov a jeden z 
nich so sebou prináša aj environmentálne príno-
sy, veľmi pravdepodobne sa investor rozhodne 
práve pre ten ekologický projekt. Sám okolo seba 
vidím projekty, ktoré svoj predajný marketing 
stavajú práve na ekologických prínosoch (kon-
krétny príklad sú developerské projekty, ktoré 
sú energeticky sebestačné). Cenou sa už príliš 
neodlišujú, ale ponúkajú nejaký ďalší efekt, ktorý 
investor ocení.  

�  Sú investície do OZE dlhodobé alebo majú
      stanovený horizont?

Investície do energetiky sú behom na dlhú trať. 
Podpora projektov OZE tento horizont nielen 
pevne stanovuje, ale aj významne skracuje. V 
Čechách je podpora stanovená na 20 rokov a 
na Slovensku na 15 rokov. V tejto dobe sa má 
investorovi vrátiť jeho vložená investícia aj s 
primeraným ziskom vo výške porovnateľných 
investícií v energetickom sektore, ktorý sa pohy-
buje v priemere medzi 7 a 8%. Projekty OZE sú 
pomerne stabilné a je o ne na trhu záujem. Kto 
má dobrý projekt, zvyčajne sa ho nechce vzdať.

�  Rozlišujete obdobia, kedy je najvhodnejšie 
      investovať do OZE? Napríklad pred letom,  
     keď je najviac slnka?

Ak by sme mali fond postavený čisto na fotovol-
taických elektrárňach, dávalo by to zmysel, lebo 
najvyššiu výkonnosť má FVE počas letných me-
siacov. Na druhej strane je tomu prispôsobený 
napr. splátkový kalendár banky, čím sa výkon-
nosť v priebehu roka vyrovnáva. Väčšina fon-
dov, rovnako ako ten náš, je ale diverzifikovaný 
aj technologicky, preto by som sa domnieval, že 
dátum vstupu do fondu nehrá významnú úlohu. 
Vodné elektrárne majú najvyššiu výkonnosť po 
zime a naopak nedostatkom vody trpia predo-
všetkým v lete. Elektrárne na biomasu a bioplyn 
majú pomerne vyrovnanú krivku výkonnosti 
v priebehu celého roka. Na konci dňa sa to celé 
spriemeruje a výkonnosť je viac či menej porov-
nateľná. 

�  Vaša spoločnosť spravuje podielový fond 
      investujúci do OZE. Ako je rozložené port-
      fólio? Preferujete nejakú konkrétnu oblasť 
      v rámci OZE, ktorá je podľa vás najvýnosnej-
      šia? Ak áno, prečo?

Náš fond je z najväčšej časti zastúpený fotovol-
taickými elektrárňami s celkovým inštalovaným 
výkonom 20 MW. Ďalej máme vo fonde zdroj na 
biomasu. V túto chvíľu sme otvorení akejkoľvek 
zmysluplnej investícii, ktorá bude prinášať úžitok 
našim podielnikom. Do budúcnosti plánujeme 
rast fondu a v hľadáčiku sú ďalšie elektrárne na 
biomasu a bioplyn.

�  Aké výnosy môžeme dosiahnuť pri tomto 
     type investície? Sú veľmi volatilné alebo 
     práve naopak?

Samotná investícia do projektu OZE môže pri-
nášať investorovi v priemere 10% ročne a pod-
stupuje väčšiu mieru rizika. Investícia do fondu 
prináša o niečo nižší výnos, povedzme 6-7% p.a. 
s podstatne nižším rizikom. Domnievam sa, že 
volatilita je v oboch prípadoch skôr nízka. 

Investície do energetiky sú 
behom na dlhú trať. Podpora 
projektov OZE tento horizont 
nielen pevne stanovuje, ale aj 
významne skracuje.
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�  V čom sú najväčšie výhody elektromobilov     
     oproti vozidlám s klasickými spaľovacími     
     motormi?

Hlavnou výhodou elektrických vozidiel sú nepo-
chybne ich nulové lokálne emisie a s tým spo-
jená ochrana životného prostredia. Výhody má 
však aj samotná jazda na elektromobile. Tieto 
vozidlá sú tiché, rýchle a keďže nemajú prevo-
dy, umožňujú plné zrýchlenie hneď po štarte. 
Elektrické vozidlá vyžadujú minimálnu údržbu, 

nepotrebujú napríklad výmenu oleja a vďaka 
princípu rekuperácie vydržia ich brzdy násobne 
dlhšie ako pri vozidlách so spaľovacími motor-
mi. 

�  Máte vyčíslenú priemernú úsporu podnika-
     teľa, ak prejde na elektrický vozový park?

Úspora podnikateľa, ktorý prejde na elektrický 
vozový park, závisí od spôsobu jeho využívania, 
predovšetkým od počtu najazdených kilomet-
rov a spôsobu nabíjania. Vlastníctvo elektric-
kých dodávok je nepochybne výhodnejšie aj 
z hľadiska údržby. Tieto autá si vyžadujú pod-
statne nižšiu údržbu, prevádzkovateľ má mini-
málne náklady s ňou spojené, čím šetrí financie 
aj čas. Operatívne náklady napríklad pri našich 
elektrických dodávkach sú na úrovni 1/4 oproti 
porovnateľným dodávkam na spaľovací motor.

�  Čo je najčastejším dôvodom, pre ktorý firmy 
     pristúpia ku zmene dieslového úžitkového 
     vozidla na elektromobil? Je to len znižova-
     nie nákladov alebo aj ekologické zmýšľanie     
     podnikateľov?

Ekologické zmýšľanie podnikateľov je určite 
taktiež jedným z dôvodov prechodu na elektric-
ké vozidlá. Ľudia sa stále viac zaujímajú o hod-
noty spoločností, ktorých služby a produkty vy-
užívajú. Tým, že firmy začnú využívať elektrické 
vozidlá na rozvoz tovaru, ukážu svojim klientom 
aj zamestnancom svoju angažovanosť a zá- 
ujem o čisté i zdravé životné prostredie. Vo sve-
te stále viac pribúdajú opatrenia na redukciu 
emisií a ochranu životného prostredia, ako na-
príklad zavádzanie nízko emisných zón v mes-
tách. Preto niektoré spoločnosti zaraďujú do 
svojich flotíl elektrické vozidlá už teraz a stáva-
jú sa lídrami v tejto oblasti.

�  S akými bariérami na strane firiem sa vy, 
     ako predajca elektrických dodávok, najčas-
     tejšie stretávate a aké sú ich riešenia?

Je viacero vecí, na ktoré je treba myslieť pri 
prechode na elektrický vozový park. Klienti 
majú obavy z neznámeho, nevedia, kde a ako 
budú môcť vozidlá nabíjať, kto zaškolí vodičov 
a často si myslia, že takýto prechod bude vy-
žadovať vysoké finančné náklady a  mohol by  
dočasne narušiť ich bežnú prevádzku. Voltia 
v rámci svojich služieb ponúka plán prechodu na 
elektrické vozidlá šitý na mieru pre zákazníka, 
ktorý zahŕňa analýzu trás, finančnú analýzu a 
návrh nabíjacej infraštruktúry tak, aby klient 
z prechodu na elektrické vozidlá získal maxi-
málny úžitok. Pri správnom nastavení umožňu-
jeme klientovi prejsť na elektrické vozidlá bez 
narušenia prevádzky a za cenu nižšiu ako pri 
dieselových vozidlách. 

Ekologický 
a ekonomický 
vozový park
Investícia do elektrických vozidiel sa firme môže vyplatiť. Efektív- 
ne sú najmä dodávky, ktorých údržba je značne menej nákladná. 
Navyše, ich majitelia myslia aj ekologicky, keďže produkujú nulové 
emisie. Na elektromobil je možné premeniť aj vaše ľahké úžitkové 
vozidlo s dieslovým motorom. Viac o elektromobilite nám prezradil 
Branislav Volčko, Head of Sales SK&CZ, zo spoločnosti Voltia.

Hlavnou výhodou sú nepo-
chybne ich nulové lokálne 
emisie a s tým spojená ochra-
na životného prostredia.

Ekologické zmýšľanie pod-
nikateľov je určite taktiež 
jedným z dôvodov precho-
du na elektrické vozidlá.
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Ing. Matej Berenčík, 
Top Consultant

1. Podľa môjho názoru si ľudia absolútne životné 
prostredie nevážia, počnúc produkovaním ob-
rovského množstva odpadu, skleníkových ply-
nov až po neefektívne využívanie automobilov. 
Uvedomil som si to počas svojich potuliek sve-
tom, keď som pri potápaní všetko videl. V Indo-
nézii, na neobývaných ostrovoch uprostred ničo-
ho, boli kopy naplavených plastov a podobne, v 
Sudáne, či Egypte poničené koraly.

2. Pokiaľ nemusím štartovať auto na krátku 
trať, radšej sa prejdem, hoci jazdím na hybride. 
Doma pravidelne separujeme odpad, snažíme 
sa neplytvať vodou a samozrejme, keďže máme 
záhradu, kde sa produkuje organický odpad, pra-
videlne kompostujeme. 

Monika Fojtík, Manager

1. Už niekoľko desiatok rokov žijeme v dobe sil-
ného technologického a priemyselného rozvoja, 

za ktorý sme zaplatili krutú daň. Myslím si, že je 
na nás všetkých, aby sme sa tento nezadržateľ-
ný proces ničenia našej planéty pokúsili zastaviť 
alebo aspoň spomaliť. Stačí, ak sa každý z nás 
občas zamyslí, či správne triedi odpad, alebo 
naozaj potrebuje pre svoj život také množstvo 
plastových výrobkov, či chemických prostried-
kov a ako by mohol využiť prípadné alternatívne 
zdroje energií pri kúrení, ohreve vody a ostat-
ných, pre každodenný život nevyhnutných, čin-
nostiach. 

2. S mojou rodinou sme nastavení na zelenú 
energiu. Využívame fototermické panely na 
ohrev vody,  fotovoltaické panely na výrobu 
elektrickej energie, ktorú sa snažíme v prípade 
priaznivého počasia naakumulovať aj do zásoby 
prostredníctvom akumulačnej batérie. V rámci 
čo najnižšieho produkovania pevného odpadu 
sa snažíme nakupovať vratné fľaše, triediť od-
pad, plastové obaly zmenšiť na čo najnižší objem 
a nepoužívať výrobky dlhodobo zaťažujúce ži-
votné prostredie.

Mgr. Silvia Sviteková, 
Top Consultant

1. Myslím si, že by sme u nás na Slovensku mali 
klásť väčší dôraz na ochranu životného prostre-
dia. Inšpiráciou môže byť susedné Rakúsko. Naj-
väčšou výzvou Slovenska je podľa mňa naklada-
nie s odpadom, ochrana lesov a ovzdušia. Veď 
v rámci recyklácie komunálneho odpadu sme 
jednou z najnezodpovednejších krajín EÚ. 

2. Snažím sa dôsledne triediť odpad a čo najme-
nej používať automobil. Nepoužívam zmäkčova-
če vody. Tiež preferujem kozmetiku, ktorá nie je 
testovaná na zvieratách a má prírodný základ.

Dezider Krištof, Manager

1. Určite by sme sa mali zamyslieť nad svojím 
konaním, aby sme mohli odovzdať prostredie, 
v ktorom žijeme, ďalším generáciám, a to mini-
málne v takej kondícii, v akej sme ho prebrali my. 
Ochrana životného prostredia by nám nemala 
byť ľahostajná, treba šíriť a podporovať myš-
lienku zelenšej spoločnosti.

2. Priznávam, že nežijem úplne príkladne, čo 
sa týka využívania dopravy. Už som sa síce 
pohrával s myšlienkou zaobstarať si dopravný 
pro striedok s alternatívnym pohonom. Za samo-
zrejmosť považujem triedenie odpadu. 

Darina Kočanová, Manager

1. Áno. Predovšetkým by si to však mali uvedo-
movať firmy, aby zabránili znečisťovaniu ovzdu-
šia, a to znižovaním emisií skleníkových plynov. 
Mali by  byť lepšie pripravené, aby vedeli adek-
vátne reagovať na vplyv zmeny klímy. Rovnako 
dôležité je šetriť prírodnými zdrojmi a usilovať sa 
o opätovné využitie už existujúcich surovín. Tak-
tiež to platí aj pre nás ľudí, lebo dlhodobo poško-
dené životné prostredie sa odráža aj na našom 
zdraví. 

2. S rodinou sa snažíme separovať odpad a hlav-
ne neplytvať zbytočne vodou i energiou. Veď tak 
šetríme aj naše financie. A to je silná motivácia. 
Ak budeme šetriť, odrazí sa to veľmi pozitívne na 
našich financiách. Pozitívne vnímam využívanie 
solárnych panelov na rodinných domoch, keďže 
šetria ako elektrickú energiu, tak aj náklady na 
vykurovanie. Prikláňam sa aj ku ekologickému 
vykurovaniu z biomasy. 

Myslíme nielen EKOnomicky, 
ale aj EKOlogicky
Problematika životného prostredia nie je v DELUVIS neznámym 
pojmom. Obnoviteľné zdroje energie vám približujeme aj 
prostredníctvom jedinečných investícií. Našich spolupracovníkov 
sme sa pýtali, ako vnímajú znečistenie našej planéty oni.

ANKETA

1.   Myslíte si, že je nevyhnutné, aby sa ľudia začali viac zaujímať 
        o životné prostredie?

2.   Čo dobré momentálne robíte vy pre prostredie, v ktorom 
       žijete, resp. čo by ste chceli robiť?
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S
taré čínske umenie feng šuej hovorí o tom, 
ako usporiadať priestor, v ktorom bývate 
či pracujete. Jeho podstatou sú jednoduché 

pravidlá, priam vzorce. Ich dodržiavanie prináša 
udržanie rovnováhy energie čchi, ktorá pred-
stavuje vitálnu energiu a životnú silu prúdiacu 
každým predmetom. To, ako priestor usporia-
date, ovplyvňuje tok energie, harmonizuje jino-
vé a jangové energie. Ich vzájomná kombinácia 
môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na 
zdravie, vzťahy alebo financie. 

Manipulácia s energiou

Energia by mala v domácnosti prúdiť plynulo. To 
sa dá docieliť odstránením prekážok, ktoré jej 
tok brzdia alebo dokonca blokujú. Možno ste za-
žili, že ste sa u niekoho na návšteve cítili príjem-
ne, takmer ako doma. Ale určite ste sa dostali aj 
do situácie, keď ste sa po vkročení do priestoru 
cítili neistí a chceli ste čo najskôr odísť. Priazniv-
ci tohto umenia veria, že každý dom má svoju 
energiu a je len na vás, či ju ovplyvníte smerom 
k lepšiemu, alebo k horšiemu.

• Vchodové dvere by sa mali vždy otvárať sme-
rom dovnútra, aby dovolili energii z vonkajšieho 

prostredia plynulo vstúpiť do priestoru. Každé 
dvere by sa mali dať bez problémov zatvoriť aj 
otvoriť.

• Vchod do obydlia by mal byť čistý a upravený. 
Opadávajúca omietka, zničené dvere, špinavé 
schody alebo neporiadok pred vchodom neveš-
tia nič dobré.
 
• Predsieň by mala byť dostatočne veľká a svet-
lá, bez veľkých zrkadiel, ktoré odrážajú energiu 
vstupujúcu dovnútra smerom von.
 
• Spálňa je jinová miestnosť, preto sa do nej ne-
hodia jangové prvky ako veľké zrkadlá, televízor, 
mobilné telefóny alebo iná elektronika. Priestor 
pod posteľami by nemal byť zaprataný, aby ním 
mohla voľne prúdiť energia.
 
• Spálňa by mala byť umiestnená čo najďalej od 
hlavného vchodu. V dome, kde je viac spální, by 
„pán domu“ nemal spať blízko kuchyne.
 
• Ak je spálňa umiestnená v podkrovných 
priestoroch, posteľ by nemala byť umiestnená 
pod šikmou stenou, pretože to spôsobuje nerov-
nováhu. Negatívnu energiu zo šikmého stropu 
eliminujete svetlými farbami miestnosti.
 
• Číňania veria, že tvar postele dáva tvar celému 
manželstvu. Nie je vhodné, aby posteľ mala dva 

oddelené matrace a jedno spoločné záhlavie. Je 
to vraj symbol rozštiepenia vzťahu. Posteľ by 
tiež nemala byť umiestnená oproti dverám tak, 
aby vaše nohy smerovali von z izby.
 
• Červená, biela, čierna a zlatá sú najobľúbenej-
šími farbami feng šuej. Kombinácie týchto farieb 
harmonizujú energiu v interiéri.
 
• Vyhýbajte sa ostrému osvetleniu a odkrytým 
žiarovkám, najideálnejšie je tlmené osvetlenie.
 
• V kuchyni sa pripravuje výživa pre celú rodinu, 
je preto dôležité, aby v nej bolo čisto. V čistote 
treba udržiavať aj rúru a horáky, aby bol zabez-
pečený hojný tok peňazí do domácnosti. 
 
• Rovnako si treba dávať pozor, aby v kuchyni ne-
stáli vedľa seba dva prvky, a to oheň a voda, teda 
sporák a kuchynský drez.
 
• Za stôl položte toľko stoličiek, koľko potrebuje-
te, ale mali by byť minimálne tri. 
 
• Dvere na kúpeľni a toalete by mali byť vždy za-
tvorené.
 
• V prípade toalety platí, že dosku treba vždy 
sklápať smerom dole. Ak ju necháte otvorenú, 
podľa feng šuej vám bude z domu unikať pozi-
tívna energia. 

Domov v znamení 
feng šuej Rovnováha energiÍ v akomkoľvek

priestore dokáže ovplyvniť to, 
ako sa v ňom cítite. 

Základné pravidlá bývania 
podľa feng šuej

Nové sprísnené pravidlá 
pre poskytovanie hypoték 

Vám nezabránia bývať 
vo vlastnom! 

 

VŠETKO 
VYBAVÍME 
ZA VÁS

HYPOTEKÁRNE 
CENTRUM 
Polus City Center, Vajnorská 100, Bratislava

Naše poradenstvo je Vám 
k dispozícii BEZPLATNE, každý 
deň od 10.00 - 21.00 hod. 
www.deluvis.sk
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�  Aký je pocit byť Prvou dámou slovenskej     
     módy?

Toto oslovenie mi dali pravdepodobne novinári. 
Samozrejme, že je to príjemné a potešujúce, ale 
ja to vnímam skôr v súvislosti s dĺžkou môjho 
pôsobenia na slovenskej módnej scéne. Náš sa-
lón funguje dvadsaťšesť rokov. Je to naozaj dlhá 
doba na to, aby nás už verejnosť začala vnímať. 
Som však šťastná, že sme sa tak dlho udržali.

�  Začiatky pravdepodobne neboli jednoduché. 
     Ako sa však dá zo salóna v suteréne vypraco-
     vať k nádhernému salónu, aký máte teraz?

Začiatky v podnikaní sú málokedy jednoduché. 
Okrem prvotných investícii, ale aj podnikateľskej 
nevedomosti, je tu ešte veľké riziko neúspechu. 
Často počúvame len o tých, ktorí sa presadili 
a sú úspešní. Ale koľkým sa to nepodarilo? Ni kdy 
nevieme, či sa nám prvé investované euro vráti. 
Keď som začala podnikať, mala som 28 rokov, 
veľké nadšenie, ale hlavne nevedomosť. Keby 
som ju nemala, nikdy by som možno nezačala. 
Z hodiny na hodinu som však zamestnala osem 
zamestnancov. Bez toho, aby som tušila, čo 
to bude pre mňa znamenať. Na výplaty som si 
netrúfla, a tak som oslovila účtovníčku. Keď mi 
oznámila, že okrem výplat je potrebné zaplatiť aj 
nejaké odvody, hneď som ju vymenila. Ale druhá 
pritvrdila, vraj je potrebné zamestnancom pre-
platiť dovolenky, stravné lístky,... Vnímala som 
to ako totálny podraz štátu voči nám podnika-
teľom. Kto nás to mal naučiť?! Vyrastala som 
v socializme, kde už aj ten, kto vlastnil Burdu, bol 
triedny nepriateľ. Nebolo to jednoduché,  všetko 
som poctivo platila a vydržala som.

�  Ako sa za 26 rokov, čo pôsobíte v módnom     
     priemysle, zmenila móda na Slovensku?

Keď som začínala podnikať, nebolo tu NIČ a NIK-
TO. Teraz sú  tu VŠETCI a VŠETKO. To, že po re-
volúcii bol neskutočný hlad po móde, mi hralo 
do kariet. Ale už spomínaná nevedomosť a tiež  
negatívne vnímanie podnikateľov celou spoloč-
nosťou, bolo na príťaž. Aj tak si myslím, že mla-
dí návrhári to majú dnes veľmi ťažké. Oslovujú 
úzku skupinu ľudí a ešte v krajine s nízkym poč-
tom obyvateľov.

�  Vašu kariéru vraj odštartoval vlastnoručne 
     ušitý overal. Kde hľadáte inšpiráciu v súčas-
     nosti?

Pochopiteľne, že sledujem módne trendy, 
ale určite nie som ich otrokom. Mojím hlavným 
trendom sú potreby a túžby klientok. Tiež mám 
veľmi rada trend ulice. S obľubou sedím na kávič-
ke v Miláne, či v Paríži a obdivujem neznámych. 
Nikdy nehodnotím, neposudzujem, len často 
obdivujem odvahu niektorých nositeľov extra-
vagantných modelov.

�  Vaše módne prehliadky sú jedinečné tým, že 
     pomáhajú plniť sny. Ako ste sa dostali k tejto     
     myšlienke? 

Prehliadka je vždy o samotnej prehliadke. Ale 
zakaždým sa ju snažím niečím oživiť. Často 
prepožičiavam mólo slovenským začínajúcim 
návrhárom, ale aj umelcom z iných oblastí. Veľ-
mi zaujímavá bola prehliadka „Šanca mladým 
a slovenským,“ na ktorej som predstavila mla-

dých podnikateľov, ktorí sa zaoberajú výrobou, či 
produkciou slovenských produktov. Cítim potre-
bu pomáhať mladým, veď aj mne mnohí pomohli, 
keď som začínala. Ja im tú pomoc už nedokážem 
vrátiť, tak aspoň touto formou zachovávam 
štafetu. Sny plnila prehliadka DREAMS. Mnohým 
som na nej skutočne splnila ich malé túžby. Sny, 
ktoré sú spojené práve s mojou prácou. Na pre-
hliadke boli ľudia, ktorí si vysnívali účasť na nej, 
ale aj takí, ktorí túžili zažiť atmosféru v zákulisí. 
Mladým slečnám sme splnili možnosť prejsť sa 
po móle v nádhernom modeli. Predstavila som 
mladučkú Adrianku Vozáryovú, ktorá v desiatich 
rokoch nielen navrhuje, ale sama si dokáže mo-
del zhotoviť. Je úžasné vnímať šťastie ľudí, kto-
rým spravíte radosť. Naozaj ma to veľmi napĺňa.

�  Vaši klienti sú vašimi priateľmi. Aký benefit     
     máte z takéhoto typu vzťahu?

Ten, kto vstúpi do môjho domu, stáva sa mojím 
priateľom. Ak nie, nemôžem ho obliekať, pove-
dala Coco Chanel. Je to presne tak. Je dôležité, 
aby sa medzi mnou a klientkou vytvoril vzťah 
sympatie a dôvery. Vtedy je to oveľa príjemnejšie 
a jednoduchšie. Vďaka mojej práci som spoznala 
veľa zaujímavých ľudí, stala som sa ich súčasťou 
a oni mojou. Veľmi sa teším tejto novej veľkej ro-
dine.

�  Blíži sa jeseň a zima, čím bude toto obdobie     
     v móde výnimočné?

Neviem, či som správny respondent na odpo-
veď. Módne trendy na nás vyskakujú z každého 
výkladu, časopisu. Treba ich chápať, ako určitú 
inšpiráciu. Najdôležitejšie je, aby sme v danom 
modeli nielen dobre vyzerali, ale sa aj tak cítili. Za 
celú moju prax neprišiel za mnou nikto, kto by ma 
poprosil, aby som ho obliekla podľa trendu. Vždy 
prišiel s požiadavkou, aby sme vytvorili model, 
v ktorom on bude dobre vyzerať. Moja rada je 
preto jednoduchá. Vytvorte si svoj vlastný štýl, 
nechajte sa motivovať  trendami a noste to, čo 
vám pristane. A hlavne - usmievajte sa, okolie to 
určite ocení viac ako vymódenú ikonu! 

LÝDIA ECKHARDT: 
Mladí návrhári to majú 
na Slovensku ťažké

Nové sprísnené pravidlá 
pre poskytovanie hypoték 

Vám nezabránia bývať 
vo vlastnom! 
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V slovenskom módnom priemysle pôsobí už dvadsaťšesť rokov. Za 
ten čas sa jej meno stalo nielen symbolom vkusu, ale aj úprimných 
vzťahov, splnených snov a vášne pre odvážne kúsky. Lýdia Eckhardt.
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Smrť v zahraničí pokryje 
cestovné poistenie 
len v niektorých prípadoch
V priebehu ostatných dní sa v médiách objavilo niekoľko smutných príbehov slovenských a českých 
dovolenkárov, ktorí sa za hranicami vlasti ocitli v dramatických situáciách. Dôkladné cestovné 
poistenie by sme preto nemali podceňovať.
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V
 spoločnosti ešte stále rezonuje prípad tri-
násťmesačného bábätka, ktorého zdravot-
ný stav sa v Egypte zhoršil natoľko, že ho na 

bratislavské letisko musel priviezť vládny špe- 
ciál. Poisťovňa síce poskytla súčinnosť, no rodina 
by musela na prevoz čakať niekoľko hodín. Letka 
Ministerstva vnútra bola plne k dispozícii už po 
štyroch hodinách od nahlásenia prípadu a dnes 
je malá pacientka v poriadku. Testy preukázali, 
že sa nenakazila cudzokrajnou chorobou, avšak 
rodičia by sa mali v prípade exotickej destinácie 
zaujímať aj o možnosti očkovania. Ako pre deti, 
tak aj pre seba. „V rámci cestovného poistenia je 
totiž vo výlukách poisťovateľa, že ak z dôvodu, 
že poistený pred odchodom na poistenú cestu 
neabsolvoval očkovanie povinné v SR alebo v 
štáte poistenej cesty, sú škody z plnenia vylú-
čené,“ varuje špecialistka na cestovné poistenie 
zo spoločnosti DELUVIS Lenka Exnerová. 

Tragicky sa skončil prípad českej turistky, ktorá 
sa stala obeťou teroristického útoku na egypt-
skej pláži. „V prípade, ak Ministerstvo zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky vyhlásilo danú 
lokalitu za nebezpečnú alebo deklarovalo, že do 
nej neodporúča vycestovať, poisťovňa žiadosť 
o plnenie pravdepodobne zamietne,“ upozor-
ňuje Lenka Exnerová. 

Čo je teda podstatou cestovného poistenia? Ide 
o formu pomocnej ruky a pocit istoty pre klien-
ta. Dovolenkára chráni vo viacerých prípadoch, 

nielen pri liečebných nákladoch a úraze. Nápo-
mocné je aj pri vzniku zodpovednosti za škodu 
na zdraví a na majetku, sprostredkovaní právnej 
pomoci a poistení batožiny pri poškodení, stra-
te alebo oneskorení jej dodania leteckým do-
pravcom a tiež pri strate dokladov. Rovnako sa 
uplatňuje pri prevoze zraneného poškodeného 
domov. Vrátane jeho telesných pozostatkov pri 
tragickej udalosti, a teda smrti. Tu však treba 
počítať s dôležitou výnimkou. „Cestovné poiste-
nie kryje smrť poisteného na dovolenke iba ak 
je poistnou udalosťou úraz. To znamená, že ak 
klient dostane infarkt, čo je choroba a zomrie, 
poistné plnenie poisťovňa zamietne,“ varuje 
špecialistka na cestovné poistenie zo spoločnos-
ti DELUVIS Lenka Exnerová. 

V prípade úrazu sa tiež prihliada na okolnosti, 
ktoré mu predchádzali. „Ak bola poistná udalosť 
ovplyvnená tým, že poistený bol intoxikovaný 
alebo pod vplyvom alkoholu, alebo iných ná-
vykových látok, ako aj liekov, ktoré neboli po-
skytnuté na lekársky predpis a neboli dodržané 
pokyny súvisiace s ich užívaním, je poistiteľ 
oprávnený poistné plnenie znížiť v tom lepšom 
prípade  aj o 90%, alebo priam zamietnuť plne-
nie,“ pokračuje Lenka Exnerová. 

Dôležité je preto podľa špecialistky uzavrieť ces-
tovné poistenie ušité na mieru a nehľadieť len na 
jeho najnižšiu cenu. Vhodné je zvážiť aj formu 
životného poistenia, ktoré môže v niektorých 
prípadoch nahradiť plnenie po výlukách cestov-
ného poistenia. 

Čo je teda podstatou cestov-
ného poistenia? Ide o formu 
pomocnej ruky a pocit istoty 
pre klienta.

V prípade úrazu sa tiež pri-
hliada na okolnosti, ktoré mu 
predchádzali.

Dôležité je uzavrieť cestov-
né poistenie ušité na mieru 
a nehľadieť len na jeho 
najnižšiu cenu.
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Koža je najväčší a komplikovaný orgán ľudského tela. Má nespočetné 
množstvo dôležitých funkcií. Na drobné poranenia kože sme zvyknutí, 
avšak ako postupovať pri poškodení väčšieho rozsahu, napríklad pri 
popáleninách alebo omrzlinách?

Život môže ohroziť 
aj popálenina na 10% tela

MUDr. Miroslav Orság, PhD.:

ROZHOVOR
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V      Slovenskej republike býva ročne lekár-
sky ošetrených okolo 27-tisíc popálenín,  z 
nich si však vyžiada hospitalizáciu len asi  

2 000 prípadov. Najčastejšou príčinou popálenín 
u nás sú obareniny, za tým nasledujú popáleniny 
plameňom a výbuchom, kontaktné popáleniny 
a najzriedkavejšie sú popáleniny elektrickým 
prúdom, chemické (poleptania) a omrzliny.

�  Asi najhorším poškodením kože sú popá- 
    leniny a omrzliny. Ako správne poskytnúť
    prvú pomoc?

Pri popálenine je najúčinnejšie chladenie čistou 
vodou z vodovodu. Po ochladení je potrebné rany 
prekryť sterilným alebo aspoň čistým obväzom 
a vyhľadať lekára. Omrzliny treba pomaly nasu-
cho ohrievať a podávať teplé tekutiny. 

�  Čo určite nerobiť?

Určite neodporúčam prepichovať vzniknuté 
pľuzgiere, nakoľko by mohlo prísť k infekcii. Pri 
omrzline je najväčšou chybou vystavovať po-
stihnuté miesto veľkému teplu.

�  Kedy popáleninu stačí ošetriť doma a kedy
     utekať na pohotovosť?

Popáleniny I. stupňa menšieho rozsahu, bez 
vzniku pľuzgierov, nevyžadujú niekedy lekár-
ske ošetrenie. U všetkých popálenín, kde sa už 
pľuzgiere vytvorili, je potrebné odborné lekárske 
ošetrenie.

�  Ako prebieha prvá pomoc, keď vám privezú
    do nemocnice veľmi popáleného pacienta?

Podľa rozsahu popálenín treba zabezpečiť zák-
ladné životné funkcie a okamžite nasadiť infúzie 
a analgetiká. Ak rana bolí, tak je to dobré, lebo nie 
je ešte veľmi hlboká. V prvých hodinách od popá-
lenia je najdôležitejší prísun tekutín. Príklad – ak 
máte 100kg pacienta s 50% popáleného povrchu 

tela, do 24 hodín od úrazu musí dostať 20 litrov 
tekutín, pričom polovicu z toho do prvých osem 
hodín od úrazu. 

�  Aké závažné môžu byť popáleniny?

Čím je teplota, ktorá pôsobí na pokožku vyššia 
a čím je dlhší čas jej pôsobenia, tým býva po-
škodenie závažnejšie. Napríklad horúca voda 
teploty 80 stupňov Celzia pri obarení nekrytej 
časti tela rýchlo stečie a postihnutá časť sa po-
tom už len ochladzuje, čím sa skráti čas pôso-
benia. Popáleniny, ktoré pritom vzniknú, bývajú 
len povrchové. Naopak, pri poliati časti tela kry-
tého šatstvom vodou tej istej teploty, alebo pri 
páde do horúcej tekutiny, je čas pôsobenia dlhší 
a vznikajúce  popáleniny bývajú hlbšie. Lokalizá-
cia rovnako zvyšuje závažnosť popálenín, ak ide 
o popáleniny na funkčne dôležitých miestach. 
Popáleniny na chodidlách alebo rukách aj men-
šieho rozsahu, môžu viesť k tomu, že sa pacient 
nevie samostatne pohybovať a obslúžiť, je od-
kázaný na pomoc. Veľmi nebezpečné sú najmä 
popáleniny tváre. 

�  Sú popáleniny u detí nebezpečnejšie ako
     u dospelých?

Všeobecne sa dá konštatovať, že detská koža je 

tenšia ako koža dospelých. Čím je dieťa mladšie, 
tým aj rovnaká príčina zasahuje hlbšie vrstvy 
kože, resp. podkožia. Neklasifikoval by som to 
však len na deti. Vek pacienta hrá dôležitú úlo-
hu. Niektoré vekové skupiny sú rizikovejšie ako 
ostatné. Sú to deti do 4 rokov a dospelí nad 60 
rokov, kde aj menší rozsah popálenín treba po-
važovať za závažnejší. Zaujímavé napríklad je, že 
najviac popálenín u detí vzniká v kuchyni. Treba 
preto na ne dávať obzvlášť veľký pozor.

�  Ako dlho sa lieči popálenina?

Pri popáleninách musíme hlavne rozlíšiť, či sa 
jedná o popáleniny tzv. povrchové, alebo hlbo-
ké. Povrchové popáleniny sa hoja pri správnom 
ošetrovaní obvykle do 14 dní a nezanechávajú 
jazvy. Hlboké popáleniny, ak nenastanú kom-
plikácie,  sa zvyknú hojiť v čase od 3 týždňov až 
do 3 mesiacov, prípadne aj dlhšie. Popáleniny 
plameňom sú takmer vždy hlboké. Popáleniny 
III. stupňa menšieho rozsahu sa dokážu zahojiť 
v priebehu týždňov až mesiacov epitelizáciou 
z okolitej zdravej kože. Pri rozsiahlejších postih-
nutiach je spontánne hojenie nemožné a k zaho-
jeniu rany je nutná transplantácia kože. 

�  Kedy je popálenina už život ohrozujúca?

To je veľmi ťažké povedať. Pacient môže zomrieť 
aj s 10% popáleného povrchu tela. Vždy to závisí 
od toho, kde je popálenina, aká je hlboká a či sú 
k nej pridružené aj iné ochorenia. V Číne sa vraj 
už podarilo zachrániť pacienta, ktorý mal popá-
lených  94% povrchu tela.

�  Ako sa meria rozsah popálenín?
     
V zásade platí, že jedna dlaň sa rovná 1%
povrchu tela. 

�  Aká drahá je liečba popálenín?

Nám poisťovne platia za pacienta paušálne, nie 
skutočné náklady. A nezaujíma ich, či pacient 
u nás leží tri dni, alebo pol roka. Niekedy pacient 
dostáva denne lieky aj za vyše 800 € a poisťov-
ňa z toho preplatí nemocnici iba zlomok. Aj takto 
vznikajú dlhy nemocníc. Po prepustení z nemoc-
nice bude musieť pacient častokrát absolvovať 
náročné rehabilitácie, bude potrebovať masti na 
hojenie jaziev a v horšom prípade bude potre-
bovať aj rekonštrukčné operácie alebo protézu. 
Nehovoriac o tom, že starostlivosť o transplan-
tovanú pokožku je doživotná. 

Vždy  závisí od toho, kde je 
popálenina, aká je hlboká 
a či sú k nej pridružené aj iné 
ochorenia.
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�  V Bratislave vediete tiež tkanivovú banku. 
      Na čo presne slúži?

Tkanivová banka pripravuje dočasné kožné ná-
hrady (transplantáty) spracovaním prasacej 
a ľudskej kože. Pri nedostatku vlastnej kože je 
tkanivová banka schopná vypestovať (vykulti-
vovať)  tenkú vrstvu pokožky. Náročný výkon, no 
dokáže zachrániť pacienta. V banke vieme vy-
pestovať z tenkého kúska vlastnej pokožky pa-
cientovi novú pokožku na postihnuté miesto, aby 
rana neostala otvorená. Z jedného centimetra 
odobranej kože dokážeme v priebehu cca troch 
týždňov vypestovať až niekoľkosto centimetrov 
štvorcových novej kože.

�  Koľko je na Slovensku stredísk špecializujú-
     cich sa na popáleniny?

Na Slovensku sú dve centrá. Košice – Šaca, a.s. 
1. Súkromná nemocnica a Klinika popálenín a re-
konštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v 
Bratislave.

�  Predpokladáme, že popáleniny a rekon štruk-        
     čná chirurgia nepatria práve k najvyhľadáva-
     nejším odborom medicíny. Čo vás priviedlo 
     práve k popáleninám?

Vždy som chcel robiť chirurgiu a náhoda ma 
doviedla práve k popáleninám. V Košiciach-Šaci 
bolo vtedy jediné centrum pre liečbu popálenín 
na Slovensku. V roku 1988 prišla výzva v podo-
be otvorenia nového centra na liečbu popálenín 
v Bratislave, kde pôsobím od roku 1988. 

MUDr. Miroslav Orság, PhD 

Primár, zástupca prednostu Kliniky 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
LFUK a UNB. 

Narodil sa 22. februára 1960. Štúdium 
absolvoval na Lekárskej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach. Od roku 1988 žije v Bratisla-
ve. Je ženatý, má dve deti. Vo voľnom 
čase sa rád venuje športu, obľubuje 
detektívky a krížovky.

Nepopáľte sa na
nesprávnom poistení

1. Samostatné pripoistenie pre     
        prípad popálenín

Osobitné poistenie bez podmienky hos-
pitalizácie a bez posudzovania trvalých 
následkov. Plní sa od popálenín II. stupňa 
podľa rozsahu poškodenia kože. Vypláca sa 
poistná suma, resp. % z poistnej sumy, a to 
podľa vážnosti. 

2. Poistenie trvalých násled-
        kov úrazu

V tomto prípade môžu nastať dve situácie:

a) Stratové poranenie – amputácia ale-
bo napr. strata oka, tu sa vypláca poistná 
suma ihneď, keďže je úplne jasné, aký ná-
sledok úraz zanechal.

b) Zníženie alebo poškodenie funkčnosti 
časti tela – poistné plnenie sa vyplatí po 
vyliečení alebo ustálení úrazu, spravidla sa 
čaká jeden rok.

3. Poistenie kritických/závaž-
        ných ochorení

Ak ide o popáleniny III. stupňa, ktoré za-
siahli viac ako 20% povrchu tela, väčšina 
poisťovní plní krytie aj z pripoistenia kri-
tických ochorení. Vypláca sa celá poistná 
suma.

4. Chirurgický zákrok

Ak je rana väčšia ako päť centimetrov, je 
ošetrená chirurgicky a je v poistnej zmluve 
dojednané osobitne pripoistenie chirurgic-
kého zákroku, vypláca sa pomerná časť 
poistnej sumy, presne podľa oceňovacích 
tabuliek a lekárom určeného rozsahu po-
škodenia.
 

5. Hospitalizácia

Pri poistení hospitalizácie v prípade úrazu 
sa vypláca denná dávka dohodnutá v zmlu-
ve po dobu trvania pobytu v nemocnici. 
 
6. Poistenie denného odškod-
        ného pri nevyhnutnom lie- 
        čení úrazu

Vypláca sa denná dávka vo výške dohodnu-
tej v zmluve. Doba liečenia a výplaty dávky 
sú určené poisťovňou v poistných pod-
mienkach a závisia  od rozsahu poškodenia.

Možností, ako sa chrániť pred nebezpečnými popáleninami, je 
niekoľko. Opatrnosť je vždy na mieste, no zabudnúť by sme nemali 
ani na vhodné poistenie. Nechajte si aj vy skontrolovať vašu súčas-
nú zmluvu odborníkom. Ktoré pripoistenia zohľadňujú možnosti 
krytia úrazov, vrátane popálenín, omrzlín a poleptania?
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R
ebranding je okrem zmeny názvu spoloč-
nosti spojený so zmenou loga a prechodom 
od direktívnej  červenej farby ku korporát-

nej modrej. Zároveň dochádza k zjednoteniu 
vizuálneho motívu so spoločnosťou Arca Capi-
tal. Akcionárska štruktúra spoločnosti zostáva 
nezmenená. „Spoločnosť Salve Investments, 
ktorej investičné služby a riešenia využilo od 
roku 2003 už viac ako 10 000 klientov a aktu-
álne zastrešuje a spravuje aktíva pod svojou 
správou na úrovni viac ako 100 mil. €, (88,92 
mil. € ku 31.12.2016, auditovaný údaj z účtov-
nej závierky), sa rozhodla po jedenástich rokoch 
zmeniť svoj názov na Arca Brokerage House. 
Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s finančnou 
skupinou Arca Capital, s ktorou má aj perso-
nálne prepojenie. Zmenou názvu a loga našej 
spoločnosti chceme ešte viac posilniť väzby  
smerom k finančnej skupine Arca Capital, ku 

ktorej patríme,“ uviedol člen predstavenstva 
Mgr. Michal Šimo.

Rebranding spoločnosti  je spojený s ponukou 
nových finančných nástrojov pre investorov. 
Aktuálnou novinkou  v rámci variantnej ponuky  
je nový korporátny Dlhopis NREF 2027 I., 
s nulovým kupónom, so splatnosťou 10 rokov. 
Klienti majú možnosť obstarať si ho už od nízkej 
sumy, nakoľko jeho menovitá hodnota je 1 euro 
a dlhopis má atraktívny výnos do splatnosti. 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovom 
sídle emitenta www.novarealestatefinance.eu

Arca Brokerage House plánuje v budúcom roku 
expanziu  na poľský finančný trh, kde  chce 
poskytovať rovnaké investičné služby a riešenia 
ako na Slovensku. Do konca roku 2017 má 
spoločnosť ambíciu otvoriť aj svoju kamennú 

pobočku na území Českej republiky, v Prahe, 
vzhľadom na dlhodobo atraktívne obchodné 
výsledky a veľký záujem o jej  investičné služby 
v rámci Českej republiky.

Arca Brokerage House o.c.p., a.s. vznikla v roku 
2003 pod obchodným menom AFS obchodník 
s cennými papiermi a v júni 2006 zmenila 
názov na SALVE INVESTMENTS. Základné 
imanie spoločnosti je 1,494 mil. €, spoločnosť 
je členom Asociácie obchodníkov s cennými 
papiermi. 

Arca Brokerage House zaznamenala v roku 
2016 obrat na úrovni 2,635 mil. €, čo predstavu-
je nárast oproti roku 2015 o 66 % z pôvodných 
1,587 mil. €.  Jej čistý zisk predstavoval 132 tis. 
€ a priemerný počet klientov v roku 2016 pred-
stavoval 4 212 investorov, čo je nárast oproti 
roku 2015 približne o 300 nových klientov. 
V súčasnosti má spoločnosť 12 kmeňových 
zamestnancov. 

Arca Brokerage House je súčasťou finančnej 
skupiny Arca Capital, ktorá spravuje vlastné 
aktíva, ako aj aktíva svojich klientov aktuálne 
v celkovej hodnote 1,4 miliardy €, čo je 
päťnásobný nárast oproti roku 2012. Arca 
Capital spravuje v Českej republike spolu 
s investičnou skupinou REDSIDE viaceré 
investičné fondy v hodnote viac ako 500 
miliónov €. Skupina je na Slovensku najväčším 
vlastníkom obnoviteľných zdrojov energií 
s celkovým inštalovaným výkonom 125 
megawattov. Jej medzinárodná a obchodná 
činnosť je rozdelená regionálne v rámci 
viacerých krajín strednej a východnej Európy. 
Skupina diverzifikuje svoje podnikateľské 
aktivity  do rôznych trhových segmentov. 

SALVE INVESTMENTS 
SA MENÍ NA ARCA 
BROKERAGE HOUSE
Licencovaný obchodník s cennými papiermi s dominantným 
postavením na Slovensku v počte aktívnych klientov, ako aj 
v aktívach pod svojou správou, neberúc do úvahy banky, SALVE 
INVESTMENTS, o. c. p., a. s., mení názov na Arca  Brokerage 
House o. c. p., a. s.

Mgr. Michal Šimo
Člen predstavenstva

Ing. Miloš Krššák  
Predseda predstavenstva    
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Po týždňovej dovolenke majú mnohí dospelí 
problém opäť nabehnúť na systém práce. 
Dvojmesačná prestávka je pre deti o to väčší šok. 

Späť 
do školY
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K
eď sa papiernictva na konci augusta pl-
nia netrpezlivými rodičmi, je to jasný znak 
blížiaceho sa školského roka. Očakávanie 

a zvedavosť sa u menších detí strieda so stra-
chom a neistotou. Starší študenti často zažíva-
jú stres. Je úlohou rodičov zabezpečiť deťom čo 
najplynulejší a najpozitívnejší prechod do škol-
skej rutiny.

Prváci

Dnešní prváčikovia majú často oveľa väčšie 
sebavedomie aj rozhľad ako deti v minulosti. 
O schopnosti pracovať s informačnými techno-
lógiami ani netreba hovoriť. Pri nástupe prváčika 
do školy však dochádza k významnej zmene v 
jeho živote. Stáva sa súčasťou prísnejšieho re-
žimu a očakáva sa od neho viac. „Už to nie je len 
hranie sa, ale povinnosť a nejaká práca. Deti sa 
prvé týždne učia uchopiť túto zmenu. Dnešné 
deti sú veľmi hravé a práve po tejto stránke sú 
nepripravené,“ vysvetľuje neurovývinová te-
rapeutka Katarína Sipos. Dieťa sa musí naučiť 
koncentrácii, zamerať sa na jednu činnosť a to 
už pred začatím povinnej školskej dochádzky. S 
tým súvisí zrelosť motoriky, koordinácie, zrelosť 
sluchového systému. „Je potrebné dieťa rozvíjať, 
spojiť hudbu s motorikou a pomôcť mu naučiť sa 
koncentrovať a vydržať sedieť na jednom mies-
te,“ hovorí Katarína Sipos.
 
Hlavne pozitívne  

Aj pre staršie deti znamená škola veľkú zmenu. 
Každý si rýchlejšie zvyká na pohodu a oddych 
ako povinnosti. Aby ste sa vyhli šoku, deťom 

v posledných dvoch prázdninových týždňoch 
prestavte voľný letný režim na „prípravný“. Za-
čnite postupne dávkovať do ich myslí ideu školy, 
no vždy v pozitívnom zmysle slova. Rozprávajte 
sa o nových predmetoch, učiteľoch, podeľte sa 

s nimi o svoje zážitky zo školských čias, ponúk-
nite im rady, vypočujte si ich starosti či želania 
a naplánujte si prvé týždne školského roka. Prí-
jemným spestrením rutinných dní bude aj výber 
voľnočasovej aktivity, na ktorú sa môžu tešiť. 

 

Šesť tipov pre rodičov školákov:
1. Naučte deti zodpovednosti. Zabezpečte im do izby tabuľu alebo 
nástenku, kde budú mať rozvrh, najnovšie úlohy, ale aj plán aktivít 
mimo školy. Učia sa tak systematickosti a zároveň niečo vytvárajú.

2. Vždy na konci dňa si s deťmi zaveďte krátky rozhovor o tom, čo 
v daný deň zažili. Pýtajte sa ich, ako sa majú, čo si myslia, čo chcú 
robiť. Viac sa dozviete, len keď budete viac počúvať. V tomto rituáli 
pokračujte aj počas školy.

3. Neprestávajte sa s deťmi učiť ani počas leta. Zaveďte si vlastný 
čitateľský krúžok, počítajte s nimi príklady, zapojte ich do aktivít 
v rámci domácnosti, sledujte historické či dokumentárne filmy. Malí 
aj veľkí potrebujú neustály prísun informácií.

4. Nechajte deti robiť rozhodnutia. Potreby do školy nakúpte spolu 
a vyberte spolu aj oblečenie. Deťom musí byť jasné, že je to ich veľký 
deň.

5. Ak máte doma prváka, choďte si s ním „obzrieť terén“. Poprechá-
dzajte sa okolo školy, ktorú bude navštevovať, ukážte mu všetky 
dostupné priestory. Do známeho sa kráča ľahšie.

6. Pripravte dieťaťu dostatočný priestor na prácu a učenie podľa 
jeho vkusu. Priestranný stôl, dostatok svetla, absencia počítača či 
televízie sú dôležitými parametrami kvalitného domáceho kútika pre 
malého žiaka.
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�  Aká je hlavná výhoda vášho nového produk-
     tu oproti klasickému sporeniu v podielových      
     fondoch?

Prvá výhoda oproti podielovým fondom je, že 
výnos je fixný. Je implicitne daný v dlhopise tým, 
že ide o zerobond, čiže dlhopis s nulovým kupó-
nom. Druhá vec – to, čo má spoločné s podielo-
vými fondami je, že investor môže investovať 
po menších čiastkach a tým pádom sa môže 
v budúcnosti dostať k väčšej nainvestovanej 
sume. Je to pravidelné investovanie. To zname-
ná, že klient môže investovať pravidelne, ale aj 
nepravidelne. Raz pošle viac peňazí, náhodou sa 
mu však stane, že má nejaký finančný výpadok, 
tak peniaze nepošle. Dostane odmeny v práci a 
môže znova poslať viac a pod. Čiže tento produkt 
je vyslovene flexibilný. Umožňuje investovanie 
od malých súm, flexibilne a s fixným výnosom.

�  Čo bolo hlavným motívom, prečo ABH prichá-
     dza na trh s takýmto produktom?

Hlavným motívom bol dopyt zo strany klientov 
a zo strany obchodných sietí, ktoré nám avizo-
vali, že po takomto niečom je na trhu dopyt. Na 
trhu chýba v súčasnom období nízkych sadzieb 
produkt, kde klient dostane fixný výnos, ktorý je 
vyšší ako  v bankách alebo v ostatných produk-
toch. Výnos, tým že je fixný, sa odlišuje od podie-
lových fondov. Klienti už majú relatívne dosť ne-
istoty a hľadajú produkt, kde majú určitú formu 
istoty. Druhá vec je, že ak si klienti doteraz mohli 
kúpiť na trhu nejaké dlhopisy, buď tak mohli 
spraviť od vyšších súm, alebo tie výnosy nie 

vždy boli až také zaujímavé. Čiže tento produkt je 
výnimočný v tom, že je to kombinácia možností 
investovať v malých sumách a zároveň mať fix-
ný výnos, ktorý je veľmi zaujímavý v súčasných 
podmienkach.  Toto na trhu nebolo.

�  Kto garantuje výnos dlhopisu?

Arca Capital Slovakia (ACS). Emitent investuje 
prevažne do fondov, ktoré spravuje spoločnosť 

Arca a ďalších projektov tejto finančnej skupiny. 
Napriek tomu, že ACS si je vedomá úspešnosti 
týchto investícií, ešte aj sama garantuje tieto 
cenné papiere – istinu aj výnos.

�  Má produkt na Slovensku konkurenciu?

Úprimne povedané, nesledujem veľmi konku-
renciu, ale z toho, čo evidujem, si myslím, že ta-
kýto produkt v súčasnosti na Slovensku nie je. 
Buď mu chýba možnosť investovať v menších 
sumách, alebo tam nie je až taký vysoký výnos, 
prípadne nejde o produkt na dlhé obdobie (10 ro-
kov). Kombináciu týchto faktorov jednoducho na 
trhu nevidieť.

�  Pre koho je táto forma investovania vhodná?

Práve preto, že sa investuje v menších objemoch, 
je to vhodné najmä pre retail. Samozrejme väč-
ší, sofistikovaný investor, má možnosť kúpiť si 
klasické dlhopisy vo väčších objemoch a nemusí 
investovať takouto formou pravidelného inves-
tovania. Nedávno médiami prebehla správa, že v 
rámci EÚ sa pripravuje štvrtá forma dôchodko-
vého sporenia. Podľa môjho názoru je dôchodko-
vých schém už veľa. Vyplývajú z toho, že sociálne 
poisťovne v štátoch nebudú v budúcnosti, najmä 
kvôli demografickému vývoju, schopné zabez-
pečovať pravidelný dôchodok a v takej výške ako 
budeme potrebovať. Apelujeme preto výrazne 
na zodpovednosť všetkých jednotlivcov, aby 
mysleli na svoj dôchodok už vopred. Náš produkt 
je tiež jedna z možností pre tých, ktorí rozmýš-
ľajú, že si budú odkladať na dôchodok, prípadne 
chcú pripraviť svojim deťom nejakú sumu na 
štart do života.  

Tvorte si finančnú 

rezervu moderne 
a bezpečne
Arca Brokerage House prichádza na trh s novou formou 
pravidelného investovania s fixným výnosom. Výhody 
investovania do korporátnych dlhopisov sa tak stávajú 
dostupné aj pre klientov, ktorí nedisponujú finančnou 
rezervou, ale chcú si ju postupne vytvoriť. Viac informácií 
nám poskytol Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva 
Arca Brokerage House o.c.p., a.s.

Ing. Miloš Krššák
Predseda predstavenstva 
Arca Brokerage House 
o.c.p., a.s.

ROZHOVOR



S MALÝMI SUMAMI 
K VEĽKÝM CIEĽOM. 
DLHOPIS NREF 2027 I. 

4,5% p.a.

JEDINEČNÁ INVESTIČNÁ 
PRÍLEŽITOSŤ S VÝNOSOM 
DO SPLATNOSTI

PREČO INVESTOVAŤ S NAMI? 

Nadštandardné zhodnotenie 
S Dlhopisom NREF 2027 I. sa vaše peniaze 
zhodnocujú až 4,50% p.a. pri držaní dlhopisu 
do splatnosti.
 
Dlhodobé investovanie 
Náš finančný nástroj vám umožní investovať 
s nadštandardným výnosom počas obdobia 
10 rokov.

Flexibilita 
Investovať môžete jednorazovo, ale aj priebežne. 

Garancia silnej finančnej skupiny 
Ručiteľské vyhlásenie nad emisiou nesie silná 
finančná skupina Arca Capital.
 
Možnosť odkupu 
V prípade potreby je možné požiadať o predaj dl-
hopisu pred splatnosťou. 
Pre bližšie informácie o cennom papieri kontaktuj- 
te nášho zmluvného partnera.

Všetky detailné informácie o finančnom nástroji 
nájdete v Prospekte emitenta na webovom sídle: 
www.novarealestatefinance.eu 

DELUVIS s.r.o. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
info@deluvis.sk www.deluvis.sk
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CESTOPIS: ASTANA, hlavné mesto 
po kazašsky

V
 stepi, na rieke Išim, kde kedysi žili kočovní-
ci a stálo pár schátraných domov, sa dnes 
týčia honosné stavby a paláce. Precízne 

naprojektovaná Astana pôsobí ako malý stre-
doázijský Dubaj. A za všetko môže jediný človek 
- kazašský prezident Nursultan Nazarbajev, 
ktorý vedie krajinu od roku 1991. Výstavba no-
vého hlavného mesta je takpovediac splnením 
jeho snov (do roku 1997 bolo hlavným mestom 
Kazachstanu Alma-Ata). 

Astana, ako hlavné mesto, sa začala budovať 
na konci 20. storočia a jej kompletné dokon-
čenie je plánované na rok 2030. Počet oby-
vateľov sa v priebehu posledného desaťročia 
zdvojnásobil a bude neustále narastať. Snaha 
Kazachstanu priblížiť sa k vyspelým západným 
krajinám je citeľná. Prezident Nazarbajev sa 
dokonca rozhodol prejsť z povinnej azbuky na 
latinku najneskôr do roku 2025.

V Astane je naozaj čo obdivovať. Chcete vi-
dieť pyramídu v strednej Ázii? V Astane to nie 
je žiaden problém. Palác porozumenia a mieru 
v tvare pyramídy vyjadruje ducha Kazachstanu, 
kde kultúry, tradície a zástupcovia rôznych ná-
rodností koexistujú v mieri, harmónii a súlade. 
Mimochodom, v Kazachstane žije viac ako 120 

národností.

Raz za tri roky sa tu schádza 200 delegátov, 
ktorí zastupujú hlavné svetové náboženstvá a 
vierovyznania. Zasadajú v obrovskej kruhovej 
miestnosti, ktorá sa ponáša na zasadačku Bez-
pečnostnej rady OSN v New Yorku.

Ďalšou dominantou mesta je 97 metrov vysoká 

 
Na cestách 
so Zuzanou Zedníkovou

Zabudnite na Borata, metropola Kazachstanu vám vyrazí dych! 
Zahraniční architekti považujú mesto za zázrak.

vyhliadková veža Bayterek. Jej výška symbo-
lizuje rok 1997, keď sa Astana stala oficiálne 
hlavným mestom Kazachstanu.

Na každého určite zapôsobí aj najväčší stan na 
svete Khan-Shatyr. Nejde však v skutočnosti 
o stan, ale o zábavné a nákupné centrum, ktoré 
bolo otvorené pri príležitosti 70tych narodenín 
prezidenta Nazarbajeva. Nájdete tu množstvo 
obchodov, zábavný park a aquapark s ume-
lými plážami. Vďaka špeciálnemu plášťu, má 
Khan-Shatyr svoju vlastnú mikroklímu.

Bayterek

Khan-Shatyr
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Od Khan-Shatyr až po prezidentský palác sa 
rozprestiera dominanta mesta - Nurzhol Bou-
levard, resp. Green Water Boulevard. Ide o pe-
šiu zónu s novými administratívnymi biznis 
centrami, nákupnými centrami a fontánami, 
ktoré lemujú zlaté budovy kazašských súdov 
a ministerstiev. Počas konania EXPO je mesto 
ešte viac ozdobené a vysvietené ako zvyčajne. 
Večerná prechádzka po bulváre je skutočne zá-
žitkom. 

Momentálne, v čase konania EXPO 2017, 
v meste funguje všetko ako hodinky. Z ulíc 
a chodníkov by sa dalo jesť, polícia a ozbrojené 
zložky sú na každom kroku, davy dobrovoľ-
níkov z celej krajiny sú vám k dispozícii všade 
– od letiska, cez parky až po nákupné centrá. 
V infostánku v nákupnom centre sme dokonca 
dostali zdarma lokálne SIM karty s drobným 
kreditom, aby sme mohli telefonovať zdarma 
na lokálne čísla v prípade potreby.

S dorozumením sa v angličtine je to už o niečo 
horšie. Okrem mladých dobrovoľníkov sa iným 
jazykom ako ruštinou dohovoríte len ťažko. 
Najjednoduchšie je preto rozprávať s domácimi 
po slovensky – ruština a slovenčina = slovanské 
jazyky. Pochopili sme sa.

Obchody v nákupných centrách sú takmer rov-
naké ako nájdete aj v Európe a rovnako tak tu 
nájdete všetky fastfoody, ktoré môžete navští-
viť aj doma. Keď však dostanete chuť na niečo 
lokálne, domáci vám určite odporučia nejakú 
„lahôdku“ z konského alebo baranieho mäsa.

Zvláštnosťou je tiež počasie. Domáci tvrdia, že 
jar a jeseň tu spolu trvá asi 3 týždne. Výkyvy 
teploty sú také vysoké, že v priebehu 2 týždňov 
sa dokáže zmeniť teplota vzduchu z mínus 40 
na plus 30 stupňov. 

Najkrajšie na Astane je však fakt, že turistický 
ruch tu ešte nie je veľmi veľký. Cez deň sa pre-
chádzate po prázdnych uliciach, pohľadnice tu 
vôbec nepredávajú, pri vstupe do Prezidentovej 
knižnice si službukonajúci vojak zoberie manu-
ál, aby vedel, čo má robiť pri návšteve turistu 
(ako vás skontrolovať a pozdraviť). Najväčším 
zážitkom však bolo, keď sme sa chceli odfotiť 
pri ceste do prezidentského paláca pri nápise 

„I love Astana“. Vojaci nás vykázali z trávni-
ka a na druhý deň sme zistili, že nápis cez noc 
radšej úplne odstránili a nahradili ho sochami 
pasúcich sa oviec (tie asi toľko turistov nelákajú 
k foteniu sa).

Astana je naozaj jedinečný zážitok a po roku 
2030 sa do nej určite vrátim. Rýchlosťou, akou 
sa rozrastá, ju určite nespoznám. 

Palace of Peace 
and Reconciliation

Pred Po

EXPO
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C
ieľom ministerstva financií je nielen vyčistiť 
trh, ale najmä transponovať povinnú smer-
nicu EÚ 2016/97 o distribúcii poistenia do 

slovenskej legislatívy. Členské štáty na to majú 
čas do 23.2.2018.

Vláda finálne odsúhlasila návrh novely zákona, 
pričom zohľadnila niektoré z niekoľkosto strán 
pripomienok odborných asociácií. Nájsť konsen-
zus bolo naozaj veľmi náročné. 

Zmeny v legislatíve sa týkajú viacerých oblastí. 
Jedná sa najmä o zvýšenie požiadaviek na od-
bornú spôsobilosť finančných agentov. Súčas-
né nastavenie systému Osobitného finančného 
vzdelávania považuje ministerstvo za jeden 
z hlavných nedostatkov súčasného zákona. Oso-
bitné finančné vzdelávanie, ktoré je nevyhnut-
nou prípravou budúceho finančného agenta na 
skúšky v NBS, už nebude môcť vykonávať aký-
koľvek subjekt na trhu, ale len inštitúcie zapísané 
v registri poskytovateľov Osobitného finančné-
ho vzdelávania evidovanom v NBS. Ministerstvo 

financií však týmito opatreniami nekončí. Aj po 
absolvovaní skúšky v NBS bude musieť finančný 
agent každoročne absolvovať ďalšie vzdeláva-
nie. Na to koľko a v akom obsahu si budeme mu-
sieť ešte chvíľu počkať. Osobitné finančné vzde-
lávanie bude upravovať samostatný všeobecne 

záväzný právny predpis. Tieto požiadavky na 
odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu finan- 
čného agenta spôsobia na trhu odchod najmä 
tzv. príležitostných sprostredkovateľov, ktorí 
túto činnosť vykonávajú popri zamestnaní.

Novinkou tiež bude vytvorenie registra na evi-
denciu absolvovania Osobitného finančného 
vzdelávania a register zoznamu osôb, ktoré 

úspešne zložili odbornú skúšku v NBS. Skúšky 
by sa po novom mali vykonávať pred skúšob-
nou komisiou, ktorej predsedu, podpredsedu 
a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva 
a schvaľuje NBS.

Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie 
agentov a poradcov v registroch Národnej banky 
Slovenska s možnosťou sledovať históriu spo-
lupráce so samostatnými finančnými agentmi 
a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu 
fluktuáciu finančných agentov. Novela zákona 
nepriamo zasahuje aj do oblasti odmeňovania 
finančných agentov. V zmysle novely zákona 
nebude môcť byť finančný agent odmeňovaný 
formou odmien, cieľov predaja, ani iných nástro-
jov, ktoré môžu byť pre finančného agenta sti-
mulom, aby klientovi odporúčal určitý finančný 
produkt. 

Novela zákona prináša aj ďalšie povinnosti fi-
nančného agenta pri sprostredkovaní predaja 
investičných produktov založených na poistení. 
Čaká nás posudzovanie klienta z hľadiska jeho 
schopnosti znášať straty, jeho investičných cie-
ľov a odolnosti voči riziku straty a informovanie 
klienta o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré 
nie sú spôsobené trhovým rizikom. Čo samozrej-
me prinesie ďalšie množstvo dokumentov, ktoré 
klientovi bude potrebné predložiť.

To, či sa ministerstvu podarí týmito opatreniami 
naozaj znížiť počet sprostredkovateľov a zvýšiť 
tak kvalitu poskytovaných služieb na trhu, ukáže 
čas. Tí, ktorí svoju prácu robia dlhodobo dobre 
a kvalitne, sa nemajú čoho báť. Naopak, novela 
zákona týmto sprostredkovateľom pomôže po-
ukázať na ich vysokú odbornosť a kvalitu servi-
su, ktorý svojim klientom poskytujú. 

Čistky?
Oblasť finančného sprostredkovania čakajú budúci rok 
najväčšie zmeny od zavedenia zákona 186/2009 Z.z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Súčasné nastavenie systému 
Osobitného finančného vzde-
lávania považuje ministerstvo 
za jeden z hlavných nedostat-
kov súčasného zákona. 

Novela zákona nepriamo za-
sahuje aj do oblasti odmeňo-
vania finančných agentov.

Ing. Zuzana Zedníková
Chief Operating Officer, DELUVIS  
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Z
a mladé víno možno označiť také, 
ktoré bolo naplnené do spotrebiteľ-
ského balenia najneskôr do konca 

kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal 
zber hrozna použitého na výrobu tohto 
vína a má prislúchajúci certif ikát. Takéto 
víno sa uvádza na trh najskôr v prvý no-
vembrový pondelok roku zberu hrozna. 
„Nebude sa vyznačovať mohutnosťou, ale 
dominanciou ovocnej aromatiky. Víno je 
svojím spôsobom jednoduché a priamo-
čiare, ľahké a svieže. Niektoré z vín majú 
obsah kyselín vyšší, alebo nízky - to je 
odzrkadlením rukopisu vinára, charakteru 
odrody, miesta odkiaľ pochádza a ročníka.  
Mlade červené vína majú prevažne nižší 
obsah trieslovín,“ vysvetľuje someliérka 
Kristína Kováčiková z Grand Hotela River 
Park. Ide o prvú predzvesť toho, čo prine-
sie vinárom nový ročník hrozna. 

Vznik vína ako tvorivý proces

Každé víno musí prejsť určitým vývojom. 
Po dokvasení sa musia usadiť kvasinky a 
ďalšie kaliace látky, víno predýcha post-
fermentačné arómy, treba ho stabilizovať, 
vyčíriť. Ak chce vinár predávať víno ako 
mladé,  musí s týmto zámerom spracová-
vať hrozno a použiť len také enologické 
postupy, ktoré nepredlžujú čas potrebný 
na harmonizáciu vína.  V prvom rade musí 
zvoliť vhodné, skoro zrejúce odrody, musí 
lisovať veľmi opatrne a zvoliť vhodný 
režim sírenia. Termín, prvý novembrový 
pondelok, poskytuje asi dva mesiace na 
všetky školiace úkony, čo je dostatočný 
priestor. Šikovnejší vinári stihnú víno aj 
premiešať na jemných kaloch, aby mu do-
dali trošku plnosti.

  

�  Mladé vína spája ľahkosť, sviežosť, 
   iskra, ovocné tóny v chuti i vôni.
  
�  Existujú stovky odtieňov chutí a vôní -  
   od lesného ovocia, cez ich kôstkových        
   bratov až po tropické tóny.
 
�  Intenzita farby býva väčšinou nižšia.
 
�  Škála farieb je u červených vín širšia.

„Mladé vína sa servírujú vytemperované 
viac v porovnaní s vínami starších roč-
níkov a archívnymi vínami. Servírovacia 
teplota vína je o 1 – 2 ºC nižšia ako kon-
zumná teplota, pretože víno sa v pohári 
pomerne rýchlo zohrieva. Ideálne je po-
dávať ho pri teplote 7- 8 ºC,“ objasňuje 
someliérka.

Mladé vína sú vyrobené z odrôd, ktoré 
zrejú už na konci augusta. Nejde o špe- 
ciálne obmedzenia a odrody, no someliér-
ka odporúča niekoľ ko obľúbených druhov:

• Irsai Oliver, 
• Müller Thurgau 
• Svätovavrinecké 
• Veltlínske zelené 
• Frankovka Modrá
• Modrý Portugal
• Zweigeltrebe

Na zahryznutie

Mladé červené víno

• tradičné údené mäsá a šunky, paštéty, 
kačacie a husacie paté, lokše, tatarák

Mladé biele víno 

•  domáce paštéty pripravené zo sezón-
nych ingrediencií, napríklad tekvice 

•  jedlá zo sladkovodných rýb, bieleho 
mäsa, ovčí syr, špenátové taštičky z líst-
kového cesta 

Medzi someliérmi sa o mladom víne hovorí, že je „neupratané,“ v chuti 
trochu divoké, no určené pre radosť a potešenie.

Mladé, ale dobré

Vlastnosti mladého vína: Najchutnejšie odrody 
mladého vína
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V rokoch 1950 až 1989 zažilo Slovensko výrazný demografický rozkvet. 
Pôrodnosť bola veľmi vysoká a ročne sa narodilo takmer vždy nad 80 tisíc 
detí, miestami dokonca až nad 100 tisíc. Silný vplyv na to mali najmä ročníky 
z druhej polovice 70. rokov, tzv. Husákove deti, ktoré na určitý čas vďaka 
silnej sociálnej politike štátu zastavili proces starnutia obyvateľstva.

Starneme 
a vymierame. 
Dôchodky budú 
čoskoro problémom
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K
oncom roku 1989 sa obyvateľstvo vyzna-
čovalo vysokým (viac ako štvrtinovým)    
podielom  populácie v predproduktívnom 

veku, do 15 rokov. Slovensko je však práve teraz 
v situácii, keď ľudia narodení v spomínaných roč-
níkoch, tvoria populáciu v ekonomicky aktívnom 
veku. Husákove deti sú dnes štyridsiatnici  a vy-
nára sa teda otázka, čo sa stane, keď odídu do 
dôchodku?

Nelichotivá budúcnosť

Podľa prognózy Eurostatu bude obyvateľstvo 
Slovenska v najbližších rokoch starnúť najin-
tenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. 
V priebehu necelých 50 rokov sa naša krajina 
zmení z jedného z najmladších štátov únie (v 
súčasnosti tretia najmladšia krajina po Írsku a 
Cypre) na jeden z najstarších. V roku 2060 bude 
mať v dvadsaťosmičke EÚ staršie obyvateľstvo 
už len Portugalsko. Priemerný vek obyvateľstva 
SR sa do roku 2060 zvýši zo súčasných 40,13 na 
hranicu 50 rokov. V roku 2050 by mal vzrásť po-
čet obyvateľov vo veku nad 65 rokov až na 30% 
celkovej populácie SR (oproti súčasným 12%). 
Najpočetnejšia skupina obyvateľstva prejde do 
dôchodkového veku, menšia skupina bude pra-
covať.

Príčiny

Nízka pôrodnosť je jedným zo zásadných fak-
torov súčasného stavu. Od roku 1980 do roku 
2000 došlo na Slovensku k takmer 45 percent-

nému poklesu narodených detí. Ukazovateľ 
plodnosti sa momentálne nachádza na úrovni 
1,40, t.j. 1,4 dieťaťa na jednu ženu v produktív-
nom veku. Koncom 80. rokov pripadali na jednu 
ženu zhruba dve deti.

Ďalšou príčinou je predlžujúca sa dĺžka života. 
Vďaka modernej medicíne a zvýšenej prevencii 
sa priemerná dĺžka dožitia obyvateľstva kaž-
doročne zvyšuje. Na začiatku 90. rokov sme 
sa v priemere dožili 66,7 u mužov a 75,7 rokov 
u žien. Do roku 2050 sa dĺžka dožitia dostane 
na úroveň zhruba 77 rokov u mužov a 83 rokov 
u žien, čo je približne o desať rokov viac u mužov 
a o osem rokov u žien.

 

Vzniká tak situácia, keď dôchodok poberá stále 
zvyšujúca sa časť populácie a pracovať na tie-
to dôchodky musí stále menej ľudí. Na jedného 
dôchodcu momentálne pripadá zhruba 1,8 pra-
cujúcich.

V druhej polovici 20. storočia, keď priebežné 
dôchodkové systémy bez problémov plnili svoje 
poslanie, pripadalo na jednu osobu v poproduk-
tívnom veku zhruba 10 osôb v produktívnom 
veku.  V roku 2060 by malo na jedného dôchod-
cu pripadať už len 0,74 pracujúceho. Tlak na so- 
ciálny systém bude obrovský a zo sociálneho za-
bezpečenia nebude možné pri súčasnom modeli 
zabezpečiť tieto dôchodky.

Existuje riešenie?

Aby neboli v budúcnosti dôchodky Slovákov 
ohrozené, súčasné odvody by sa museli zvýšiť 
až o 135% a rovnako by muselo dôjsť k výrazným 
zmenám v dôchodkovom veku. Už dnes sa hovo-
rí o zvýšení dôchodkového veku o šesť rokov zo 
súčasných 62 na 68. No ak nedôjde k výrazným 
zmenám v systéme, tak sa táto hranica bude 
musieť ešte výraznejšie zvýšiť.

Súčasné dôchodkové zabezpečenie dokáže prie-
merne pokryť iba 46 percent dnešného priemer-
ného príjmu. Do budúcna to bude oveľa menej. 
Preto, ak chcete odísť na dôchodok skôr ako 
v 70tich rokoch a prežiť ho dôstojne, musíte sa 
o svoj dôchodok postarať sami. Čím skôr začne-
te, tým menej vás to bude stáť. 
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Podľa prognózy Eurostatu 
bude obyvateľstvo Slovenska 
v najbližších rokoch starnúť 
najintenzívnejšie zo všetkých 
krajín Európskej únie. 

Na jedného dôchodcu mo-
mentálne pripadá zhruba 1,8 
pracujúcich.

Súčasné dôchodkové zabez-
pečenie dokáže priemer-
ne pokryť iba 46 percent 
dnešného priemerného 
príjmu.

Veková štruktúra obyvateľstva v SR - porovnanie 1996 a 2016
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DELUVIS majú odteraz na dosah aj klienti v Banskej Bystrici. 
Neustále pracujeme na dostupnosti tých najvýhodnejších 
produktov, služieb a na rozšírení siete našich pobočiek. Doma 
sme aj v srdci Slovenska, pod Urpínom.

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. Keďže milujeme aj 
svoju prácu a náš kolektív, rozhodli sme sa to podčiarknuť na 
spoločnom teambuildingu a chopili sme sa hrncov. Financie nám 
však chutia viac.

Sme radi, že vám robíme spoločnosť aj na cestách. Ešte viac 
nás teší, že k letným radovánkam pristupujete zodpovedne 
a zaujímate sa o cestovné poistenie.

Alfou a omegou našej práce je vaša spokojnosť
a proklientsky prístup. Pravidelne oceňujeme tých naj- 
lepších obchodníkov a po ostatnom udeľovaní cien sme si 
mohli spoločne vychutnať tento nádherný výhľad na hlavné 
mesto. Nezabúdajte, že s nadhľadom je život krajší.  

Obnoviteľné zdroje energie sú nám blízke. 
Rovnako máme v obľube slnečné lúče, ktoré sú zdrojom 
dobrej nálady a vitamínov. Šťavu vám a najnovšie aj 
vášmu mobilnému telefónu, tabletu či počítaču dobije 
naša prvá solárna lavička v Bratislave. Nájdete ju na 
Plynárenskej ulici. Sadajte, kým je voľná.

Záleží nám na tom, aby sa vám páčili nielen naše produkty, ale aj 
my. Občas si musíme ku kráse dopomôcť, najmä počas fotenia.

MOZAIKA
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P
očas letnej prípravy sa podarilo hokejistom 
Slovana zvíťaziť nad Spartakom Moskva 
po samostatných nájazdoch 3:2. Ešte pred-

tým absolvovali dvojicu zápasov s Pardubicami, 
pričom oba z nich prehrali. Prvé víťazstvo v prí-
prave motivovalo nielen trénera, ale najmä hrá-
čov, keďže sa ho podarilo získať už aj za účasti 
nových posíl v kádri. Ten obohatili brankár Jakub 
Štěpánek a útočník Michal Řepík. Na skúšku bol 
počas prípravných zápasov k dispozícii obranca 
Tomáš Voráček.

Uplynulé týždne bolo veľmi často skloňované 
aj meno amerického centra Jeffa Taffea, najmä 
jeho prípadný návrat na ľad bratislavského Slo-
vana. Ako sa rozhodol, je nám už známe. Hlavné 
mesto Slovenska sa však na určitý čas stalo do-
movom ďalších zvučných hráčov. HC Slovan tak 
má na čom v úvode novej sezóny KHL stavať. 

Naši chlapci vstúpia do diania Kontinentálnej 
hokejovej ligy už po šiesty raz. Rozpis zápasov 
bol známy už v prvej polovici júla. Hneď na úvod 
čaká na HC Slovan ťažký oriešok, a síce obhaj-

ca trofeje SKA Petrohrad. Káder pod vedením 
Miloša Říhu potom čakajú ďalšie dva zápasy 
na ľade súpera. Prvý domáci zápas odohrá HC 
Slovan proti Dinamu Minsk. Ten je na programe 
30. augusta. Následne do Bratislavy pricestujú 
tímy  Sibir Novosibirsk, Jugra Chanty- mansijsk, 
Avangard Omsk a Neftechimik Nižnekamsk. Naj-
viac zápasov za hranicami vlasti absolvujú belasí 
v decembri, a to až šesť. 

Trofej pre víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy 
držal nad hlavami ako prvý tím Ak Bars Kazaň. 
Súčasným obhajcom Gagarinovho pohára je SKA 
Petrohrad. Asi nikoho neprekvapí, že je pohár 
pomenovaný po prvom človeku, ktorý v apríli 
1961 vyletel do vesmíru. Prekvapiť však môže 
jeho častá zámena s Kontinentálnym pohárom. 
Ten má v systéme hry KHL tiež svoje miesto, av-
šak udeľovaný je víťazovi základnej časti. Už tre-
tiu sezónu po sebe zdvihli Kontinentálny pohár 
nad hlavy hráči armádneho klubu CSKA Moskva. 
Meno pre trofej vybrali samotní fanúšikovia 
Kontinentálnej hokejovej ligy, a to na základe 
oficiálneho hlasovania na webovej stránke KHL. 

Za názov hlasovalo vtedy 14 118 ľudí. Prvým ví-
ťazom Kontinentálneho pohára bol klub Salavat 
Julavej Ufa. 

Jedna z trofejí KHL sa však často zvykne zamie-
ňať aj s oficiálnym názov hokejového turnaja. 
Rovnako sa totiž volá súťaž európskych klubov, 
ktorú organizuje Medzinárodná hokejová fede-
rácia. Nadväzuje na Európsky pohár majstrov. V 
úvodnej sezóne sa pohára zúčastnilo 42 klubov 
z 26 krajín. Dovedna sa zástupcovia slovenské-
ho hokeja stali víťazmi Kontinentálneho pohá-
ra štyrikrát. V sezóne 1997/1998 VSŽ Košice, 
2003/2004 HC Slovan Bratislava, 2004/2005 
HKM Zvolen a posledný raz v sezóne 2008/2009 
MHC Martin. 

Už pár dní sledujeme počínanie 
si HC Slovan v KHL, lebo my sme 
Slovan a my sme tu doma! 

Nová sezóna, 

nové posily
Jediný zástupca Slovenska v KHL, bratislavský Slovan, začal prípravu 
na nadchádzajúcu sezónu ešte počas letných prázdnin. V kádri trénera 
Miloša Říhu koncom júla pribudli zvučné mená.

Nie je pohár ako pohár 
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�  Ako dlho už pôsobíte vo finančnom
     biznise?

Od apríla 2012.

�  Čo považujete za základný pilier vášho
     úspechu? Ste na seba prísna?

Za základný pilier svojho úspechu považujem 
proklientsky prístup, vysokú odbornosť, kom-
plexnosť a dlhodobý servis. Tak, ako si klienti 
vyberajú svojho finančného sprostredkovateľa, 
tak si aj ja vyberám klientov. Pretože akýkoľvek 
vzťah, či už osobný alebo obchodný, musí byť za-
ložený na vzájomnej dôvere, sympatiách, rešpek-
te, úcte a úprimnom záujme. Najmä v našej práci 
to nie sú len obchodné vzťahy, pretože sa dozve-
dáme od klientov mnoho chúlostivých a veľmi 
osobných informácií. Keď finančný sprostredko-

vateľ pracuje dlhodobo, tak sa po rokoch stáva 
súčasťou života klientov. Vidíme, ako sa vydávajú 
či ženia, majú potomkov, kupujú prvé spoločné 
bývanie. To sú tie radostné situácie. Potom sú tu 
aj nepríjemné a ťažké, ale aj tie sú, žiaľ, súčasťou 
života. Strata zamestnania, rozvody, ochorenia 
a práve tu, ak bolo dobre nastavené portfólio, má 
klient aj napriek ťažkej životnej situácii k dispo-
zícií aspoň finančné prostriedky vďaka svojmu 
finančnému sprostredkovateľovi. Áno som na 
seba prísna najmä v nastavovaní portfólia klienta 
a v hľadaní najlepších riešení.

�  Ste úspešná obchodníčka a manažérka. Ako
    funguje váš time management? Plánujete si
    aktivity na každý deň? 

Ďakujem, osobne to vnímam tak, že ak sa človek 

venuje svojej práci naplno a dá do toho srdce, tak 
úspech sa dostaví. Najmä vždy treba myslieť na 
dobro klientov. Práca sprostredkovateľa ma baví 
a napĺňa, pretože viem svojou prácou poskytnúť 
informácie a rozšíriť obzor ľuďom, ktorí bežne 
o takýchto veciach nie sú informovaní (krytie príj-
mu pri úraze, chorobe, tvorba rezerv, optimálne 
nastavenie výdavkov vo vzťahu k príjmom,...). 
Vnímam to tak, že každý človek by mal byť od-
borníkom vo svojej oblasti. Tiež nerozmýšľam 
nad tým, aký servis potrebuje moje auto a kedy, 
preto som rada, že mám niekoho, kto mi v tom-
to smere ukáže realitu a verím, že moji klienti 
ma tiež vnímajú ako človeka, ktorý im vo svete 
financií ukáže realitu, aj keď to občas znamená, 
že klientovi odporúčam kúpu napríklad lacnejšej 
nehnuteľnosti, lebo úver mu síce banka poskyt-
ne, ale na základe kvalitnej analýzy reálne príde-
me na to, že na splácanie nemusí mať. Aktivity 

 

Osobne to vnímam tak, že ak 
sa človek venuje svojej práci 
naplno a dá do toho srdce, tak 
úspech sa dostaví.

Najmä vždy treba myslieť na 
dobro klientov.

Za základný pilier svojho 
úspechu považujem proklient-
sky prístup.

Meno najlepšieho obchodníka za 
prvý polrok 2017  je známe. Pre- 
čítajte si  rozhovor s manažérkou 
Ivanou Ruttkayovou a nechajte sa 
inšpirovať jej úspešným príbehom.

Ivana Ruttkayová: 

O úspechu rozhoduje 

vzťah s klientom

rozhovor
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si plánujem na každý deň, väčšinou niekoľko dní 
dopredu. Avšak sú dni a týždne, keď pracujem aj 
na úkor voľna, lebo si to situácia vyžaduje. 

�  Podľa čoho si vyberáte svojich spolupra-
     covníkov v tíme?

Presne ako klientov. Je to o tom, či preskočí iskra 
alebo nie. Ak áno, môžeme vyskúšať spoluprácu. 
Predsa len s kolegami sme denno-denne v kan-
celárii niekoľko hodín, takže sa stávajú našimi 
priateľmi. Samozrejme, sú tam aj iné kritéria: 
zodpovednosť, ľudskosť, úprimnosť, bezúhon-
nosť, ochota učiť sa a pracovať na sebe.

�  Je podľa vás komplexná analýza financií
    klienta dôležitá?

Bez kvalitnej komplexnej analýzy je človek ob-
chodník, nie odborník. Ak nepoznám klientovu 
situáciu, jeho minulé rozhodnutia, jeho plány, 
príjmy, výdavky, či už terajšie, alebo budúce, ne-
môžem spraviť kvalitný finančný plán. Najväčšou 
chybou finančného sprostredkovateľa je pred-
pokladať, že klient vie čo potrebuje. Práve MY 
máme byť tí odborníci, s ktorými sa klient príde 
poradiť. Odborník má byť človek, ktorý povie veci 
na rovinu, usmerní klienta, ako by mali byť nasta-
vené rezervy – krátko, stredno, dlhodobé, krytie 
príjmu – či už rezervami alebo poistením a spo-
lupracuje s klientom dlhodobo. A nie len pritaká 
klientovi, aby mu vybavil len konkrétnu požiadav-
ku. Finančné sprostredkovanie je najmä o kom-
plexnosti, ak by sme vybavovali len úver, o čo by 
sme boli lepší ako v banke, poisťovni?

Vždy si pri práci s klientom dávam otázku – čo je 
mojou pridanou hodnotou pre neho? 

�  Akým chybám by sa mal vyhnúť obchodník,
     ktorý chce byť v tomto biznise úspešný?

Nepravidelným pracovným aktivitám. Uspokoje-
niu sa so svojimi  vedomosťami alebo výsledkami. 
Pretože: „Ak uspejete iba raz, môže to byť náho-
da. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. 
Pokiaľ uspejete trikrát, je to systém.“ A tiež platí, 
že nie je nič staršie ako včerajší úspech. 

�  Stretli ste sa už s klientom, ktorému ste
     nedokázali pomôcť?

Žiaľ, sú aj osudy, kde stretnutie s finančným 
sprostredkovateľom prišlo neskoro a už sa situá-
cia riešiť nedala. Našťastie, keď sa na to pozriem 
štatisticky, je to  max 1% prípadov.

 �  Aké sú vaše osobné a pracovné ciele do
      budúcna?

Pracovať na sebe, zveľaďovať dlhodobé vzťahy 
a budovať nové. 

Bez kvalitnej komplexnej 
analýzy je človek obchodník, 
nie odborník.

Ak uspejete iba raz, môže 
to byť náhoda. Pokiaľ us-
pejete dvakrát, môže to 
byť šťastie. Pokiaľ uspeje-
te trikrát, je to systém.

Ivana Ruttkayová

Ivana Ruttkayová
Manager, DELUVIS  

Narodila sa v roku 1992, v Banskej Bystrici. Vo voľnom čase 
sa venuje najmä svojim priateľom, zvieratám a medzi hobby 
patrí tiež jej práca. Chce žiť tak, aby niečo po sebe zanecha-
la a nič nemusela ľutovať. Ako hovorí, každá situácia nás 
posúva vpred. 
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Keď sú zemiaky mäkké, pridáme 1 PL octu, 
rozbijeme si do hrnčeka vajíčko, premiešame, 
aby sa nám spojil žĺtok s bielkom a vylejeme do 
polievky. Miešame asi 15 sekúnd, aby sa nám 
vajíčko dobre zapracovalo. Smotanu zmiešame 
so špaldovou múkou a prilejeme do polievky. 
Ak je príliš hustá, dolejte ešte vodu. Dochutíme 
druhým strúčikom cesnaku, ktorý prelisujeme 
do polievky, troškou citrónovej šťavy, soľou a 
muškátovým orieškom. Podávame s čerstvou 
petržlenovou vňaťou. 

Postup prípravy:

Cibuľu si prekrojíme napoly a nakrájame na 
krúžky. Masť si zahrejeme a opražíme na nej 
cibuľku s trstinovým cukrom, približne tri mi-
núty. Pridáme droždie, nadrobno nasekaný je-
den strúčik cesnaku. Šampiňóny si ošúpeme, 
prekrojíme napoly, nakrájame na hrubšie plát-
ky a pridáme k cibuľke. Necháme dve minúty 
zatiahnuť. Zemiaky si ošúpeme, nakrájame na 
kocky, pridáme k zmesi a restujeme cca minútu. 
Pridáme najemno nastrúhanú mrkvu, prekro-
jený cesnak, drvenú rascu, koriander, mletú 
červenú papriku. Môžete pridať aj nadrobno 
nakrájanú pažítku. Minútku prehrejeme a zale-
jeme horúcou vodou (cca 2 litre). Vhodíme dva 
kusy bobkové listu., prikryjeme pokrievkou a 
necháme variť cca 20 min., pokým budú zemia-
ky hotové.

Poctivá kulajda je dodnes vyhľadávaným pokrmom nielen v susedných 
Čechách, ale svojich priaznivcov má aj na našom území. V niektorých 
domácnostiach sa dokonca podáva ako hlavný chod. Pripravte si s nami 
kulajdu nakyslo, a to v mierne upravenej verzii, z ktorej nemusíte mať 
najmenšie výčitky svedomia. Tento mesiac varí Bc. Katarína Lojková, 
špecialistka administratívy DELUVIS. 

DELUVIS v kuchyni

Príprava 15 minút, 
4 porcie, doba varenia 
30 minút. Podávame 
s čerstvou petržlenovou 
vňaťou.

suroviny 
na 4 PORCIE
1 PL bravčovej masti

2 ks červenej cibule

1 PL trstinového cukru

20 g čerstvého droždia

3 strúčiky cesnaku

200 g šampiňónov (alebo lesných húb)

6  zemiakov

1  mrkva

1 PL bieleho octu

1 vajce

100 ml 12% smotany na varenie, príp. 

mlieko

1 PL špaldovej hladkej múky

30 g masla

Porcia pre 4 osoby
30 minút

Bc. Katarína Lojková
Špecialistka administratívy, DELUVIS
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DELUVIS v kuchyni

1€ 
Galvaniho 15/B
Po-Pi: 06:00-19:00
(Víkendy zatvorené)

Šancová 58
Po-Ne: 06:00-23:00

Šustekova 47
Po-Ne: 06:00-23:00

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

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

Višňová 7/A
Po-Ne: 06:00-22:00 

Hodžovo námestie (podchod)

Po-So: 06:00-20:00 
Nedeľa: Zatvorené

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

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

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

Sibírska ulica č.9
Po-Ne: 06:00-22:00

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

Romanova 5
Po-So: 06:00-23:00
Ne: 09:00-23:00

Račianska 43
Po-Ne: 06:00-22:00

Karadžičova 8
Po-Pi: 06:00-19:00

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

Štefana Králika 5/B, DNV
Po-Ne: 06:00-22:00
 
Záhradnícka 62
Po-Ne: 06:00-22:00

Závadská 16/A
Po-Ne: 06:00-22:00

ORGANICKÁ 
KÁVA
(aj so sebou)

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

Nájdete nás aj 
na Facebooku!

www.deliapotraviny.sk
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Investícia
pre Vaše ciele

www.arcabh.com
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