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en nedávno sme si pripomenuli sté výročie vzniku demokratickej Československej republiky. Po takmer tisícročí
v područí Rakúsko-Uhorska dostali Slováci možnosť na svoj
vlastný rozvoj. Napriek ťažkým začiatkom pravda nakoniec zvíťazila a my sme sa mohli priučiť demokracii. A to aj vďaka Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, ktorý v zahraničí tvrdo pracoval na tom,
aby sa Československá republika stala realitou. Možno si to ani
neuvedomujeme, no naša história je plná podobných veľkých
mužov a žien, ktorí menili chod dejín a pomáhali zlepšovať svet.
Ich príbehy by však neboli napísané so šťastným koncom, ak by
nemali niekoho, kto by im veril. Kto by ich podporoval. Spoločnosť DELUVIS sa rozhodla, že poukáže práve na tieto jedinečné
partnerstvá a hlavne, že takým partnerom bude. Viac sa dozviete
už čoskoro v našej novej kampani, no jeden zo silných príbehov
nájdete aj v aktuálnom čísle magazínu inDELUVIS. Okrem toho
vám poodhalíme zámery spoločnosti GOLDSIDE, pozrieme sa na
fondy kvalifikovaných investorov, nahliadneme do súkromia slávneho harfistu Michala Matejčíka a s prichádzajúcimi novoročnými
predsavzatiami spoznáme aj ľudí, ktorí sa nebáli začať podnikať aj
napriek svojmu pokročilejšiemu veku. Nech už plánujete do nového roka čokoľvek, vedzte, že DELUVIS tu bude pre vás aj naďalej.
S naším individuálnym servisom, ale zároveň aj s možnosťami
jedinečných investičných možností. Veď s nami bohatnú najlepší!
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KOMEN TÁ R

ZDENKO ŠIPOŠ:
A K TUÁ LNE K TR HOM
Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

D

ianie na finančných trhoch možno
v posledných mesiacoch označiť za
turbulentné. Svetové finančné trhy
totiž citlivo reagujú na politické dianie
vo svete, ktoré je významne ovplyvňované krokmi americkej administratívy aj
situáciou na starom kontinente. Najmä
v súvislosti s kondíciou talianskej ekonomiky a deklarovanými krokmi tamojších vládnych predstaviteľov ohľadom
expanzívnej rozpočtovej politiky. A to
aj napriek vysokému zadlženiu krajiny
a problémom lokálnych bankových domov s výškou nesplácaných úverov. Tlak
americkej administratívy smerujúcej
k rekodifikácii ich medzinárodných obchodných vzťahov za účelom obnovenia
tvorby domácich výrobných pracovných
miest vo vzťahu k ich najväčším obchodným partnerom, medzi ktorých
patria hlavne ostatné krajiny regiónu
Severnej Ameriky, Európy a Číny, reali
zovaný prostredníctvom odstúpenia
od spoločných obchodných dohôd
v kombinácií s novozavedenými colnými
poplatkami na dovoz vybraných tovarov,
postupne prináša svoje ovocie. Krajiny
Severnej Ameriky pod tlakom pristúpili
k uzatvoreniu novej obchodnej dohody
známej pod skratkou USMCA (United States Mexico Canada Agreement),
ktorá nanovo redefinuje ich spoločné
obchodné vzťahy.
Rokovania s čínskymi partnermi, napriek
viacnásobne vzájomne uvaleným colným
bariéram, stále prebiehajú a na všetky prichádzajúce pozitívne i negatívne
signály finančné trhy citlivo reagujú.
Významný posun bol očakávaný od
stretnutia skupiny G20, ktoré sa uskutočnilo koncom novembra 2018 v Buenos Aires. Jeho súčasťou bolo, okrem
iných bilaterálnych rozhovorov, aj stretnutie americkej a čínskej administratívy,
pričom predmetom rokovaní boli hlavne
ich vzájomné obchodné spory. Na tomto stretnutí sa protistrany dohodli na
90-dňovom prímerí v ďalšej eskalácii
vzájomných obchodných sporov, a to aj
vrátane plánovaného zvýšenia ciel na
vybrané čínske tovary, v objeme cez 200
mld. EUR, z 10% na 25%, a to začiatkom
roku 2019. Z tohto dôvodu sa v blízkej
dobe predpokladá významný posun
v riešení problému. Pomôcť vyriešiť ho
môže aj pripravovaná aprílová návšteva
čínskeho prezidenta Xi Jingpinga u amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nemej dôležitým faktom vplývajúcim
na dianie vo svetovej ekonomike bolo
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jednostranné vypovedanie jadrovej dohody s Iránom zo strany Spojených
štátov amerických. Tento krok však nebol pozitívne prijatý zo strany ostatných signatárskych krajín jadrovej dohody. Odstúpenie bolo sprevádzané aj
opätovným zavedením silných obchodných reštrikcií pre Iránsku republiku.
Chýbajúca ropná produkčná kapacita
sa odrazila vo výraznom raste ceny čierneho zlata s potenciálom až k 100 USD
za barel. Avšak v priebehu novembra
sa následne ropa pod obavami z klesajúceho dopytu výrazne skorigovala
k hodnotám blížiacim sa k 50 USD. Perličkou na trhu s ropou je, že produkcia
amerických producentov za mesiac október 2018 presiahla úroveň ťažby, ktorú
realizovala Ruská federácia. Tá v októbri
2018 vyprodukovala najväčší objem ropy
od rozpadu Sovietskeho zväzu, a to v objeme 11,41 mil. barelov za deň.
Aj z týchto dôvodov prechádza dianie na svetových akciových trhoch
spomínaným
turbulentným
vývojom. Európske akciové trhy pod ťarchou problémov spätých s talianskou
ekonomikou a z dôvodu príklonu k expanzívnej rozpočtovej politike novej
tamojšej vlády, ktorá je v značnom rozpore s európskymi rozpočtovými pravidlami, zaznamenávajú od konca mája
významnú korekciu. Európske akcie sa
momentálne obchodujú približne na
rovnakých cenových úrovniach ako na
začiatku roku 2017. Naproti tomu, ame-

Zdenko Šipoš

Arca Capital Finance Group, a.s.

rické akciové trhy viac-menej pokračujú
vo vzostupnom trende. Je síce pravdou,
že americké akciové indexy v priebehu
októbra za 20 dní zaznamenali korekciu približujúcu sa k 10,0% hodnoty ich
akciových indexov, prakticky pár dní po
zvýšení základných úrokových sadzieb
zo strany FED-u o 0,25% na 2,0–2,25%,
avšak časť strát už trhy naspäť absorbovali. Pozitívnym katalizátorom
súčasného vývoja je výrazne jemnejšia
rétorika FED-u ohľadne budúceho rastu úrokových sadzieb. Americká ekonomika stále ostáva silnou, a to aj napriek
nižšej prognóze budúcoročného rastu
HDP oproti tomu súčasnému. Dôležitými
pre budúci vývoj akciových trhov budú
nové údaje ohľadne sily rastu platov,
ktoré sa následne pretavia do jadrovej
inflácie a potreby ďalšieho zvyšovania
úrokových mier v záujme krotenia inflácie.
Hospodárske výsledky, dôvera v americkú ekonomiku a nárast úrokových
mier sa odrážajú aj v atraktivite a výnosnosti investovania do amerických
štátnych dlhopisov ako aj iných aktív
denominovaných v americkom dolári.
Dolárové aktíva postupne vysávajú
likviditu z rozvíjajúcich sa trhov. Priťahovanie úrokových sadzieb vyhnalo výnos
pri 10-ročných amerických dlhopisoch
nad 3,0% pri obchodovaní menového
páru EUR/USD na úrovni 1,135.
Opakované zvýšenie úrokových mier
v novembri zo strany Českej národnej
banky o 25 bázických bodov (0,25%), sa
pozitívne neprejavilo na obchodovaní
s českou korunou. Kurz postupne koriguje k 26 CZK za 1 EUR za súčasného
pozvolného poklesu výnosu 10-ročných
štátnych dlhopisov. Valuácia zlata hľadá
podporu, čo v prípade rastúcej hodnoty a atraktivity amerických aktív býva
zväčša problematické, keďže ich cesty
sú väčšinou protichodné. Jeho hodnotu na druhej strane podporujú nákupy
zlata zo strany svetových centrálnych
bánk. Investičnou perličkou s významným potenciálom ďalšieho rastu by mohli byť investície do čínskych
akcií, ktoré sa len v tomto roku oproti
svojim maximám znehodnotili o viac
ako 36%, pri súčasnom výraznom poklese kurzu čínskeho juanu oproti americkému doláru. Sú však vhodné len pre
skúsených investorov vzhľadom na ich
silnú závislosť od americko-čínskeho dialógu ohľadne vzájomných obchodných
bariér.

číslo 02/2018

TRADIČNÁ KOMBINÁCIA TRVÁCNEJ
HODNOTY A OCHRANY PRED INFLÁCIOU
PRINÁŠA ZLATÉ VYHLIADKY PRE VÁŠ
MAJETOK.
DRAHÉ KOVY SÚ SÚČASŤOU OPTIMÁLNEJ
INVESTIČNEJ STRATÉGIE

Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej
investičnej stratégie, ktorá sa zameriava na trvalo
udržateľné zabezpečenie a znásobenie majetku. Drahé
kovy sú trieda aktív, ktorá je vhodná na diverzifikáciu
rizika, resp. optimalizáciu portfólia.
Už po celé tisícročia je po drahých kovoch neustále
dopyt a okrem využitia pri výrobe šperkov a mincí sú
nenahraditeľné predovšetkým v priemysle a v
medicíne. Drahé kovy presvedčia ako alternatívne
investície do nepeňažných aktív vďaka tomu, že si
dlhodobo zachovávajú hodnotu.

VAŠE VÝHODY


ZLATO NAJVYŠŠEJ RÝDZOSTI



UŽ OD 25 EUR MESAČNE



ISTOTA VĎAKA PRIEBEŽNÝM
NOTÁRSKYM KONTROLÁM



VRÁTENIE ÁŽIA PRI NÁKUPE NA
SPLÁTKY



TRANSPARENTNOSŤ VĎAKA
PRÍSTUPU ONLINE



DODANIE: POISTENÝ PREVOZ
CENÍN ALEBO OSOBNÉ
VYZDVIHNUTIE

ZLATO ZNAMENÁ ISTOTU, STABILITU A
ODOLNOSŤ VOČI KRÍZAM

Najmä zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako
stabilizačný prvok. So strategický podielom zlata v
depozite sa dali dobre prekonať neočakávané prepady
akciových kurzov a politické krízy. Cena zlata sa za
posledných 30 rokov vyvíjala nezávisle od akciových
trhov.
V časoch kríz sa zlato osvedčilo ako „krízová mena“ a
pri prepadoch na svetových burzách sa mu dokonca
darilo dosahovať nárast ceny. Zlato sa osvedčilo aj ako
ochrana pred infláciou. V 70. a 80. rokoch minulého
storočia napríklad cena zlata stúpala už pred rastúcou
infláciou a aj počas nej.

WIENER PRIVATBANK VÁŠ
NEZÁVISLÝ PARTNER PRE
INVESTOVANIE A ÚSCHOVU VAŠICH
DRAHÝCH KOVOV.

Tento marketingový materiál slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku, žiadne odporúčanie a žiadnu výzvu na kúpu alebo predaj finančných nástrojov alebo drahých
kovov. Informácie uvedené v tomto marketingovom materiáli sú len všeobecného charakteru a nezohľadňujú individuálnu finančnú a daňovú situáciu daného investora. Zdôrazňujeme, že
rámcové daňové podmienky, a to aj pri kúpe drahých kovov, sa môžu kedykoľvek meniť v dôsledku zmien zákonov alebo daňovej praxe. Pre detailné informácie je preto potrebné kontaktovať
daňového poradcu. Na základe vývoja hodnoty drahých kovov v minulosti nemožno vyvodzovať závery alebo predpovede o budúcom vývoji. Tento informačný materiál neposkytuje úplný prehľad o obchode, jeho potenciálnych rizikách a dôsledkoch, ale slúži len na informačné účely a poskytuje iba čiastočné a skrátené informácie o podmienkach. Na kúpu tohto finančného nástroja
alebo drahých kovov sa vzťahujú výlučne všeobecné obchodné podmienky na zadnej strane objednávkového formulára, ktoré nastupujú namiesto tohto informačného materiálu a úplne ho
nahradia. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená.
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ROZHOVOR

Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

V Z ŤA H SLOVÁ KOV
K IN V E S TIČN Ý M R IZ IK Á M
Investície, ako ideálna forma tvorby finančnej rezervy,
nám začínajú byť čoraz bližšie. Avšak ešte stále sme vo
vzťahu k možnému riziku opatrnejší. Čím je to spôsobené
a ako môže vyzerať naša investičná budúcnosť? Prečítajte si rozhovor s Petrom Brožekom, člen predstavenstva
Arca Investments, a.s.
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Myslíte si, že slovenskí klienti sú
extrémne rizikovo averzní?
číslo 02/2018

››

Investori do akcií, fondov či dlhopisov,
teda aj investori Arca Capital, sa chovajú investorsky. Sú si vedomí toho, že
dnešná doba nízkych výnosov si skrátka vyžaduje aktívnejšie formy investovania než nechávanie vyšších súm v
bankách bez väčšieho ekonomického
či iného zmyslu. Títo investori sú teda
ochotní akceptovať to minimum rizika,
ktoré v našich produktoch máme. Ale
obecne sa dá povedať, že slovenskí
klienti sú rizikovo averzní a častokrát
buď nedôverčiví alebo apatickí. Potom držanie voľných peňazí na hotovostných účtoch v bankách považujú
za bezpečný prístav, v ktorom peniaze
majú odložené. Ale tam sú peniaze
pre banku, nie pre nich.

Aj vo vyspelých krajinách
je veľa ľudí s podobným
prístupom ako u nás.

››

člen predstavenstva
Arca Investments, a.s.

Čím je podľa vás spôsobený
rozdielny vzťah k riziku u
slovenského a zahraničného
klienta?

Ak sa bavíme o vyspelých trhoch,
tiež tam nájdeme veľké rozdiely. Aj
vo vyspelých krajinách je veľa ľudí s
podobným prístupom ako u nás. Je to
stav mentality človeka, keď je slovo
šetriť spojené s odkladaním si peňazí
do bánk a nezáujmom o relatívnu
výhodnosť či nevýhodnosť tohto
prístupu. Ale niektoré rozvinuté krajiny práve profitovali z toho, že voľné
peniaze v ich podmienkach fungovali
investične. Skrátka, ľudia si nakupovali
akcie, fondy či dlhopisy, a teda aj niečo
iné ako len nehnuteľnosti. Tým sa do
ekonomiky dostávali nové peniaze,
ktoré fungovali inak a umiestňovanie
voľného kapitálu bolo teda oveľa efektívnejšie. Takže z veľkej časti ide o dlhodobú viacgeneračnú skúsenosť.
U nás je história takýchto možností kratšia a aj samotné možnosti sú
väčšinou diktované malým finančným
trhom.
››

Peter Brožek

Aké sú hlavné motívy pri
investičnom rozhodovaní u
zahraničných investorov z
vyspelých krajín?

Dôvera a vzťah s protistranou. Absolútne dôležitá vec. Investičných
nástrojov je veľmi veľa, laik sa ťažko
orientuje, profesionál sa skôr zameriava na určitú časť trhu, a preto dochádza k istej špecializácii. Ako si potom
človek môže vybrať? Väčšinou má dl-

Ľudia by mali zvažovať
aj alternatívne postupy
investovania, keď ich
aktíva prerastú určitú
hranicu.

horočný vzťah so svojím bankárom
alebo poradcom. A jednoducho si
nechá poradiť. Zvažuje, diskutuje.
Rieši veci komplexnejšie, má skôr
portfóliový prístup, keď má aktíva
rozložené do niekoľkých tried. A samotné investovanie potom závisí od
rizikového profilu investora a jeho investičných potrieb v danom horizonte. Je ale jasné, že investíciou sa myslí
niečo, čo sa robí na x rokov a čo sa
vyhodnocuje možno dvakrát do roka.
Nepočítam sem aktivistické ci špekulatívne investície, tie naozaj nie sú pre
každého.
››

Na Slovensko sa len pomaly
dostávajú niektoré formy investovania, ktoré sú už štandardom v zahraničí. Sme naozaj v
tomto smere tak veľmi pozadu
oproti západným krajinám?

Áno. Sme malý trh, a teda sa naň asi
nebude valiť veľa hráčov s cieľom z neho
niečo vyťažiť. Budú tu vždy prevažovať

konvenčné investičné príležitosti, ktoré budú naviazané na bankové domy a
na to, čo distribuujú svojim klientom.
Nič ale nebráni ľuďom trochu o veciach premýšľať a v momente, keď ich
aktíva prerastú určitú hranicu, mali
by zvažovať aj alternatívne postupy
investovania. Určite nie je riešením
kupovať len nehnuteľnosti, pretože
bývať sa bude predsa vždy.
››

Pracujete s korporátnou klientelou. Sú požiadavky korporátneho klienta na investíciu veľmi
odlišné od klasického retailového klienta?

Primárne, korporátny či inštitucionálny klient chce poznať protistranu ako
korporáciu. Inými slovami, najprv
musia byť komfortní s tým, s kým
vlastne rokujú. A potom ide o samotné produkty. Takže primárne musí byť
možný vzťah inštitúcia - inštitúcia, aby
sme vôbec mohli debatovať o tom, čo
kto potrebuje a či to vieme ponúknuť.
A potom korporátny klient má požiadavky definované svojimi vlastnými
predpismi - compliiance, typy investícií
a ich parametre (rating, veľkosť emisie, ISIN, mena, audítor, atď.) sú oveľa
komplexnejšie. Skrátka, musíte vyhovieť v mnohých parametroch. A v
neposlednej rade sú to potom ľudia
a to, či vedia spolu komunikovať. Korporátna klientela je oveľa štruktúrovanejšia v rozhodovaní ako aj požiadavkách.
7

N A PODNIK A NIE
NIK DY NIE JE NE SKORO
Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

Úspech nepozná vek ani pohlavie. Goethe
raz povedal, že najväčšou chybou je prestať skúšať. Svet biznisu je plný príbehov
ľudí, ktorí sa zbavili strachu i predsudkov
a začali podnikať v neskoršom veku.
Spoznajte niektorých z nich.

Donald Fisher
Vera Wang
Novinárka, publicistka a stylistka. Tak poznali Veru Wang
ľudia pred jej štyridsiatimi narodeninami. Ale to sa zmenilo. Presne v tom istom veku totiž začala navrhovať večerné
róby a šaty. Vďaka talentu sa jej meno vo svete módy začalo následne šíriť raketovou rýchlosťou.

Módnu značku GAP poznajú mnohí z nás. Donald mal presne 40 rokov, keď s manželkou Doris otvorili svoj prvý obchod v San Franciscu. Netrvalo dlho a GAP sa preslávil po
celom svete.

Hodnota majetku: tri miliardy dolárov

Hodnota majetku: 400 miliónov dolárov.

Adolf a Rudolf
Dassler
Colonel Sanders
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Kentucky Fried Chicken. Nič vám nehovoria tieto tri slová?
A čo tak ich skratka KFC. Ďalší magnát zo sveta fast food.
Jeho rozkvitajúci obchod so smaženými kuracími kúskami
mu priniesol ovocie až ako 66-ročnému. Vtedy totiž začal
ponúkať franšízu.

Značka Adidas je známa každému. Tri prúžky nosia športovci, herci, speváci, politici, ale aj bežní ľudia. Málokto vie,
že pôvodne išlo o projekt dvoch bratov, Adolfa a Rudolfa.
Tí v roku 1924 založili firmu Gebruder Dassler Schuhfabrik.
V roku 1949 sa však pre nezhody bratia rozdelili. Všetko zlé
je na niečo dobré, a tak vďaka škriepkam dnes máme dve
svetové a hodnotné značky. Adidas (založenú Adolfom) a
Puma (Rudolfova značka). Keď sa obaja vydali na sólovú
kariéru, Adolf mal 49 rokov, Rudolf 51.

Hodnota majetku: tri miliardy dolárov

Hodnota majetku: 400 miliónov dolárov.

číslo 02/2018

Alan Rickman

Sam Walton

Kto z nás nevidel aspoň jeden diel Harryho Pottera? Alan
Rickman stvárnil vo filmovom spracovaní profesora Severusa Snapea. Herectvu sa začal venovať pred tridsiatkou.
Dlhé roky pôsobil v divadle. Prvú významnú rolu získal vo
veku 42 rokov. Zomrel v roku 2016.

Obchodný reťazec Walmart poznáme z amerických filmov,
seriálov a reality show. Svoj prvý obchod otvoril Sam Walton, keď mal 44 rokov. Úspech v retailovom segmente zaznamenával aj predtým, no astronomicky zbohatol práve
v tomto veku. Dnes patrí medzi najbohatších ľudí sveta.

Hodnota majetku: 16 miliónov dolárov
(v čase smrti)

Hodnota majetku: 30 miliárd dolárov

Julia Child

Henry Ford
Autá s jeho menom na kapote aj pod ňou dnes brázdia
cesty po celej planéte. Henry Ford mal 45 rokov, keď
skonštruoval prevratný Model T. Bol to prvý cenovo dostupný automobil.

Pôvodne pôsobila v reklame a v médiách. Keď mala 49
rokov, stala sa známou šéfkuchárkou. Jej kuchárska kniha
Umenie francúzskej kuchyne je dnes známa po celom svete. Životný príbeh sa dostal aj na strieborné plátno. Juliu
stvárnila Meryl Streep.

Hodnota majetku: 200 miliárd dolárov
(v čase smrti)

Hodnota majetku: 38 miliónov dolárov

Ray Kroc
Jedného dňa zastal pred reštauráciou s rýchlym občerstvením 52-ročný Ray.
Netrvalo dlho a od dvoch bratov získal dnes už legendárny Mc Donald’s.
V súčasnosti je z neho najväčšia sieť rýchleho občerstvenia na celom svete.

Hodnota majetku: 500 miliónov dolárov
(v čase smrti)
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ROZHOVOR

Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

MICH A L M AT EJČÍK :
TR PE ZLI VOS Ť JE MOJÍM
N A J VÄČŠÍM UMELECK Ý M
ÚSPECHOM
Jeden z najstarších hudobných nástrojov dokáže zaujať aj
moderného človeka. Niektorého až tak, že sa harfe naplno
odovzdá. Jej vek sa odhaduje na približne 5 000 rokov, ale
dovolí, aby jej struny hladili ruky mladého umelca.

››

Ako sa taký vysoký muž ako
vy dostal k harfe? Nelákal vás
profesionálny šport, napríklad
basketbal či volejbal?

Určite áno, na ihrisku som stále hrával
volejbal, v ktorom môj team vždy viedol
a na strednej škole mi aj učaroval basketbal. Od detstva som však bol viac
zamilovaný do hudby. Chodil som na
hodiny klavíra, hudobné teórie a ne10

skôr, keď som prišiel na konzervatórium, som spoznal aj harfu a odvážil som
sa na nej začať hrať.
››

Ako by ste popísali vašu cestu
profesionálneho harfistu?

Tú moju ako rieku, ktorá plynie a
niekedy jej tok je pomalý a plynulý,
niekde je úmorným prechodom cez
dané prostredie, kde v ceste stoja

prekážky. Každopádne, nuda to nie je.
››

Čo považujete za svoj najväčší
umelecký úspech?

Bez pochyby hodnotu, ktorej som
sa naučil - trpezlivosť. Ona je mojím najväčším úspechom. Naučila ma
nepreceňovať veci, ktoré sa dajú dosiahnuť v krátkom čase a nepodceňovať
veci, ktoré sa dajú dosiahnuť dlhodobo.

Je náročné pretransformovať
popové piesne do podoby, aby
ste ich mohli hrať na harfe?

číslo 02/2018

››

Tie, ktoré majú melódiu idú ľahko, ale
také monotónne, kde pieseň je zaujímavá len textom, zvukom, rytmom,
znejú na harfe veľmi prázdne, keďže
hrám len dva tri tóny a text, ktorý
každý pozná, chýba. Napríklad je
takým Ed Sheeran - Shape of you, veľmi
monotónna pieseň.
››

S harfou ste precestovali tak
mer celý svet, stali sa vám
s ňou nejaké zaujímavé príhody? Napríklad stratili
vám ju už na letisku?

(Smiech.) Tak to sa mi ešte nestalo.
Keď hrám niekde, kam sa dopravujem
lietadlom, promotér zabezpečuje harfu
v danom regióne. Stáva sa, že prídem
na dané miesto, všetko je nachystané
na zvukovú skúšku, odbalím harfu a nie
sú na nej všetky struny.Vtedy sa musia
narýchlo zháňať, naťahovať sa a čas
beží veľmi rýchlo.
››

Harfa má 47 strún, koľkokrát ste
si na nej dorezali prsty?

Keď som začínal hrať, začiatok bol dosť
bolestivý a krvavý. Postupne si brušká
prstov zvykli a dnes aj po dlhšej pauze
prsty vydržia.
Dnes si harfista kúpi
harfu za 40-tisíc eur
a po roku sa mu môžu
objaviť trhliny v laku,
v dreve.

Trpezlivosť ma naučila
nepreceňovať veci, ktoré sa dajú dosiahnuť
v krátkom čase a nepodceňovať veci, ktoré
sa dajú dosiahnuť
dlhodobo.

››

Má aj harfa svoju životnosť alebo máte jednu vyvolenú na celý
život? Je s ňou spojený náročný
servis?

S harfou je to ako s autom, čím staršie,
tým horšie. Dnes sa vyrábajú veľmi

rýchlo a nevydržia toľko ako harfy,
ktoré boli vyrobené pred 100 rokmi.
Tie stále znejú a držia dobre. Dnes si
harfista kúpi harfu za 40-tisíc eur a
po roku sa mu môžu objaviť trhliny
v laku, v dreve. Harfa potom cestuje
naspäť k výrobcovi, ten ju celú rozoberie, zalepí diery, zloží naspäť
a pošle harfistovi. Ten si ju odbalí,
zahrá na nej a zistí, že už neznie tak
dobre ako pred tým. Preto je potrebný servis každý rok.
››

Ak by ste mohli vrátiť čas alebo
žiť druhý život, rozhodli by ste
sa opäť pre harfu?

Vybral by som si ju, ale už nie ako svoje povolanie, zdroj príjmu. Radšej by
som bol ten basketbalista. (Smiech.)
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PODNIK AVÁ HIS TÓRIA

Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

TITA NIC .

S Y MBOL OK Á Z A LÉHO
LUX USU A J ÚPLNEJ SK A Z Y
Bol 14. apríl 1912, keď sa jedinečný parník, o ktorom sa tvrdilo, že je
nepotopiteľný, zrazil pár minút pred polnocou s ľadovcom. Netrvalo
dlho a jeden z najväčších pohybujúcich sa predmetov na Zemi o 02.20,
15. apríla končí pod hladinou ľadového Atlantického oceána. V službe
bol pritom len štyri dni. Smrť vo vode našlo približne 1 500 cestujúcich
z viac než 2 200 ľudí. Spoznajte príbehy prominentných pasažierov.
Niektoré vás prekvapia.

N

ie je to len filmovým spracovaním Jamesa Camerona a jedenástimi Oscarmi. Príbeh Titanicu fascinuje ľudstvo už niekoľko
generácií. Bol symbolom úspechu
vtedajšej doby, ľudskej sily a modernej spoločnosti. Bol snom mnohých
ľudí, ktorí túžili po lepšom živote
v Amerike. No zároveň bol pre väčšinu
z nich aj smrteľným objatím. Okázalý
prepych takmer 270 metrov dlhej lode
pohltili mrazivé vody oceánu v priebehu niekoľkých minút.
Bohatstvo mnohých z pasažierov
prvej triedy im zabezpečilo lístok
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na záchranný čln, no našli sa aj takí,
ktorí umreli spoločne s Titanicom.
Jedným z nich bol napríklad najbohatší cestujúci na palube, John Jacob
Astor IV. Biznismen a realitný magnát,
ktorého majetok v čase jeho smrti dosahoval hodnotu 87 miliónov dolárov.
Na súčasný prepočet je to viac než
dve miliardy dolárov. Na palube bol
so svojou tehotnou manželkou Madeleine, ktorú posadil do záchranného člna číslo štyri. Výzvu, aby boli
evakuované primárne ženy a deti
poslúchol a 25 minút pred potopením
lode si ešte údaje vychutnával poslednú cigaretu. Umrel na podchladenie,

pri pokuse plávať. Nečudo, teplota
vody dosahovala mínus dva stupne
Celzia. Cigaru a whisky si so svojím
komorníkom ako chlap poslednýkrát
vychutnal i milionár Benjamin Guggenheim. Bol jedným z najvýznamnejších pasažierov Titanicu, jeho telo sa
však nikdy nenašlo. Napriek tomu,
jeho výrok: „Obliekli sme sa do toho
najlepšieho, sme pripravení potopiť
sa ako džentlmeni,“ je známy dodnes
i z mnohých filmov.
Vzhľadom na vtedajšie spoločenské
pomery zahynulo najviac cestujúcich
z radov posádky a tretej triedy. Hovorí

Z prominentných zachránených žien
sa po nehode často skloňovalo aj
meno Renee Harris, manželky divadelného producenta Henryho B. Harrisa.
Tej neznámy muž údajne poradil, aby
palubu lode opustila v Cherbourgu.
Vraj si tak zachráni život. Neurobila
tak. Na záchranný čln nastúpila bez

svojho manžela len päť minút pred
potopením Titanicu. Medzi ženami a deťmi však skončilo aj niekoľko
mužov. Napríklad popredný bankár zo
San Francisca, Washington Dodge. Pri
spúšťaní prvých záchranných člnov
na hladinu to vraj nariadenie posádky umožňovalo. Jemu to umožnil jeho
charakter... Ako pravý muž sa však

Bolo to o 02.17, keď sa
spod hladiny začali vynárať
lodné skrutky. O tri minúty rozlomená loď mizne pod ňou.

zachoval i manžel pani Doglasovej,
Walter, ktorý v rovnakom čase odmietol nastúpiť na palubu člna so slovami,
že tak sa pravý muž nespráva.
Titanic svojim cestujúcim z prvej
triedy doprial skutočný luxus, tým
najvzácnejším benefitom však bola
druhá šanca na život pre stovky žien
a detí. V roku 2009 umrela posledná
pasažierka, ktorá prežila prvú a poslednú plavbu Titanicu. Zaujímavosťou
je, že v čase potopenia lode mala len
dva mesiace a spolu s rodičmi cestovala treťou triedou. So svojou matkou a súrodencami však patrila medzi
tých šťastných. Mallvina Deanová
zomrela vo veku 97 rokov, v anglickom
domove dôchodcov. Tragickú noc si
nemala šancu pamätať. A to, čo jej ju
mohlo pripomínať, rozpredala v aukciách a na burzách, aby mala financie
na život v domove...

Skazu v priamom prenose
sledovali ženy, deti a zopár
mužov zo záchranných člnov.

zdroj fotografií: guoguiyan.com, zedge.net

Bolo to o 02.17, keď sa spod hladiny
začali vynárať lodné skrutky. O tri
minúty rozlomená loď mizne pod ňou.
Skazu v priamom prenose sledovali
ženy, deti a zopár mužov zo záchranných člnov. Niektoré z nich sa vrátili na
miesto potopenia lode a ešte niekoľko
desiatok minút hľadali preživších.
Medzi nimi aj spomínaný čln číslo
štyri. Miesto medzi zachránenými sa
ušlo aj milionárke Margaret Brownovej, známej tiež ako „nepotopiteľná
Molly.“ Napriek svojmu majetku bola
známou filantropkou, ktorá nabádala
posádku záchranného člna číslo šesť,
aby sa vrátila na miesto skazy s cieľom
nájsť ďalších živých cestujúcich.

číslo 02/2018

sa, že vrchný dôstojník Titanicu Henry
Tiger Wilde počas plavby vyhlásil, že
nemá rád túto loď. Vraj z nej mal divný
pocit. Trvalo len dvadsať minút od
zrážky, kým sa mrazivá voda prevalila
do obytných priestorov tretej triedy.
Asi vedel, o čom hovorí... V zozname
ďalších zvučných pasažierov sa objavil
aj Archibald Butt, jeden z asistentov
prezidenta Spojených štátov amerických či úspešný podnikateľ, politik
a spolumajiteľ obchodného reťazca
Macy’s – Isidor Straus. Ani títo páni
nehodu neprežili. S Isidorom umrela aj jeho manželka Ida, ktorá ho odmietla opustiť a tak nenastúpila do
člna.
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AKO SOM POMOHOL KLIENTOVI

Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

POČÍTAŤ SPOLU
S A OPL ATÍ

V každodennom živote platí, že do
cieľa vedie mnoho ciest. Rovnako to
platí aj v oblasti financií. Niektorá je
naoko ľahšia, o niektorých nemáme
ani poňatia...

N

ajčastejšie poradcu osloví klient,
ktorý chce kupovať nehnuteľnosť. Ideálny je taký, ktorý mu
dôveruje a celý proces návrhu riešenia aj samotnú realizáciu nechá na
neho. A potom sú tu takí, ktorí prídu
s vlastnými nápadmi. Pred rokom ma
oslovil klient, ktorý plánoval kúpu bytu
v novostavbe. Zatiaľ býval v prenajatom byte a sám prenajímal menší byt.
Pochválil som ho, že myslí na budúcnosť a potom prišla studená sprcha,
keď ma oboznámil so svojím plánom.
Byt chcel predať a utŕžené peniaze
chcel použiť na dofinancovanie kúpy
bytu. Videl to ako najľahšiu cestu a v
prvom momente som mu chcel dať za
pravdu...
Ale potom sme začali počítať. Príjem
z prenájmu nehnuteľnosti takmer
presne pokrýval pravidelné mesačné
výdavky na prevádzku bytu a splátku
hypotéky. Argumentoval, že z toho aj
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tak nič nemá. Áno, na prvý pohľad to
tak môže vyzerať. Pri prenájme nehnuteľnosti je dôležitých niekoľko vecí.
Nielen mesačný cash-flow, ale aj amortizácia istiny. Mesačnú splátku tvorí
istina a úrok. Tu je pointa. Časť, ktorá
ide na splátku istiny, je síce skrytá,
ale v dnešnej dobe nízkych úrokových
sadzieb, je podstatný výnos pri prenájme nehnuteľnosti.
Klient pochopil, že výhodnejšie preňho
bude starú hypotéku refinancovať,
vyťažiť maximum z aktuálnej hodnoty
nehnuteľnosti a takto dofinancovať
chýbajúce zdroje na kúpu novej. Nová
splátka bola na úrovni starej, keďže
s úrokovou sadzbou sme išli nadol o
viac ako dva percentuálne body. Tento
model mu navyše ušetril niekoľko tisíc
eur na dani z príjmu. Netušil, že ak byt
predá skôr ako päť rokov od nadobudnutia, tak z rozdielu predajná-kúpna
cena platí daň. V tomto momente by

sa úplne zotrel rozdiel medzi predajom a refinancovaním, pričom takto
má nehnuteľnosť stále vo vlastníctve,
krátkodobo mu vytvára malý príjem a
dlhodobo to bude jeden z pilierov jeho
dôchodku.

Juraj Melišík

Exclusive Consultant DELUVIS
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R ADÍME VÁM

A KO POS T UPOVAŤ PRI
K ÚPE A PR EDA JI AUTA?
Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

Väčšina autorizovaných predajcov ponúka pri kúpe
nového vozidla vybavenie poistenia, jeho prihlásenie
a odovzdanie novému majiteľovi už s kompletnými
dokladmi a namontovanými tabuľkami s evidenčným
číslom. Vybaviť si to môžete aj samostatne, ale ako?
Radí Martin Vincze, Senior Director, DELUVIS.

V prípade, ak sa rozhodnete prihlásiť svoje vozidlo
samostatne, ste povinný tak urobiť do 15 dní od jeho
kúpy. Prihlásenie vozidla prebieha na dopravnom
inšpektoráte a pri prihlásení ste inšpektorátu povinný
preukázať svoju totožnosť a predložiť nasledovné
doklady:

1.
2.
3.
4.
5.

vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla
do evidencie
osvedčenie o evidencii časť II

7.
8.

doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra,
leasingová zmluva

ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál
výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej
zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ
spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
overené splnomocnenie leasingovej
spoločnosti
ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené
typové schválenie ES, je potrebné predložiť
tzv. COC doklad (certiﬁkát o konformite);
tento doklad nie je potrebné predložiť, ak
ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom
elektronickej služby

potvrdenie o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

9.

splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník
vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným
podpisom splnomocniteľa

Kompletný prehľad všetkých správnych poplatkov
a doplňujúcich informácií nájdete na stránke ministerstva vnútra.

KÚPA
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6.

správny poplatok: podľa výkonu motora
+ 33 EUR za obe TEČ

TIP
Okrem povinnosti zapísať vozidlo do evidencie si
musíte splniť aj vašu zákonnú povinnosť z pohľadu
poistenia vozidla uzatvorením povinného zmluvného
poistenia. A to ešte pred prvou jazdou. DELUVIS svojim
klientom poskytuje možnosť porovnať si ponuky
poisťovní a uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie rýchlo
a jednoducho prostredníctvom online formuláru na
stránke deluvis.sk

číslo 02/2018
Martin Vincze

Senior Director, DELUVIS

PREDAJ
Pri prepise vozidla na nového majiteľa je potrebné na
dopravnom inšpektoráte pristaviť vozidlo na kontrolu.
Súčasne musia byť prítomní obaja majitelia (nový aj
pôvodný). Dopravný inšpektorát overí obom majiteľom
ich totožnosť. V prípade, ak na dopravnom inšpektoráte bude prítomný len pôvodný majiteľ, môže
vozidlo iba odhlásiť. Nový majiteľ má povinnosť vozidlo
prihlásiť do 30 dní odo dňa odhlásenia. Rovnako platí
povinnosť pristaviť vozidlo na kontrolu. Pri zmene
držiteľa (prepis) je držiteľ (pôvodný majiteľ) vozidla
povinný predložiť nasledovné doklady:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

pôvodný držiteľ - žiadosť o prevod držby
na inú osobu (odhlásenie)
nový držiteľ - žiadosť o zápis vozidla
na svoju osobu (prihlásenie)
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál
výpisu z obchodného registra alebo
živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení)
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník
vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným
podpisom splnomocniteľa

9.

osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne
vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie
o evidencii vozidla
čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I,
ak bolo vydané
nový držiteľ predloží doklad o predbežnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (povinné
zmluvné poistenie)
ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je
osobne prítomný na orgáne Policajného
zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení
zmeny držby vozidla povinný predložiť
písomné plnomocenst vo s osvedčeným
podpisom osoby, na ktorú sa údržba vozidla
previedla alebo dokladu o nadobudnutí
vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným
podpisom osoby, na ktorú sa držba
vozidla previedla
uhradiť správny poplatok

Kompletný prehľad všetkých správnych poplatkov
a doplňujúcich informácií nájdete na adrese
ministerstva vnútra.

TIP

Nezabudnite si vyhotoviť fotokópiu technického preukazu
po prepise na nového majiteľa, slúži ako doklad pre poisťovňu na ukončenie vášho PZP, prípadne havarijného
poistenia, ak je dojednané.
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NIE JE AKO
OS TATNÉ.
V YR A ZÍ
VÁM DYCH

číslo 02/2018

K AMBODŽ A
Najchudobnejšia krajina v juhovýchodnej ÁziÍ zvyčajne nie je prvou voľbou
turistov smerujúcich na tento kontinent. O existencii Kambodže mnohí
z nás vedia, pretože sa o nej dočítali na visačke jedného z tričiek zo Zary,
ktoré majú doma v skrini. No väčšina ľudí by dlho blúdila prstom po mape,
kým by túto zem nasiaknutú krvou, ľudským utrpením, ale i zem s nádhernou scenériou našla.
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D

o Kambodže sa dostanete rôznymi spôsobmi. Autobus či
lietadlo z thajského Bangkoku
vás prepravia do jedného z dvoch
najväčších miest v krajine. Siem Reap
je mesto vo vnútrozemí, ktoré láka
návštevníkov najmä zachovaným
chrámovým komplexom Angkor Wat.
Desiatky chrámov starých takmer
tisíc rokov vás prenesú do očarujúcich dávnych čias tejto úchvatnej
krajiny. Ľudia sú v týchto končinách
milí, oveľa milší, ako na pobreží,
kde prúdi každoročne oveľa viac turistov. Za jeden americký dolár vás
prepravia kamkoľvek v centre mesta. Vlastne slovné spojenie „uaaan
doláár sŕŕŕ plís tuk – tuk,“ vás bude
prenasledovať v krajine všade. Kambodžania majú aj vlastnú menu, ale
tá ich nezaujíma, má totiž minimálnu hodnotu. Sú to iba prázdne, potlačené papiere.
Hotel tu zoženiete luxusný, a to aj na
poslednú chvíľu a za skvelé peniaze.
Servis v takýchto hoteloch je za tak
málo peňazí výborný. V cene máte
napríklad mobilný telefón s GPS,
ktorý vám odovzdajú, v rámci vašej
bezpečnosti a šoféra s tuk-tukom.
V krajine je tuk-tuk základom obživy
mužov. Ak je chlapec v desiatich
rokoch schopný jazdiť na motorke,
je samozrejmé, že si k nej pripojí aj
vlečku, aby mohol prepravovať turistov.
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Z druhého najväčšieho mesta sa pohodlne presuniete kamkoľvek v krajine
taxíkom. Za stodvadsať dolárov vás
vezmú napríklad až k moru, kam to je
presne sedemsto kilometrov. Áno, za
stodvadsať dolárov. Ideálne je vyraziť
skoro ráno, ešte pred východom slnka, a to najmä kvôli cestám, ktoré vám
v spojení s jazdou taxikárov v stodvadsať kilometrovej rýchlosti cez dedinu,
pomedzi dobytok a motorkárov aj tak
vezmú vaše nervy. Ak ste si doteraz
mysleli, že najadrenalínovejší zážitok je
skočiť z Lafranconi, vyskúšajte si toto.
Prímorské mesto Sihanoukville je
plné bohatých Číňanov, ktorí v oblasti
otvárajú kasína a zotročujú už aj tak

zúbožený národ. Na ulici či na pláži
tam nájdete zaručene dve veci. Wifi
a drogy. Ak túžite po bielom piesku,
krásnych panenských plážach a nedotknutej prírode, vezmite si loď na
súostrovie Koh-Rong. Tu nenájdete už
ani wifi. Iba opice, neskutočne chutné
ovocie, domorodcov, ktorí vám navaria Amok (miestne jedlo z ryby alebo hydiny) u seba v kuchyni a drahé
ubytovanie v štandarde ubytovne
v Rimavskej Sobote. Vlastne sa tu dá
prespať aj v jedinom luxusnom rezorte
na ostrove vlastnenom spomínanými
Číňanmi, ktorých v krajine miestni
veľmi neobľubujú. Noc vás tam bude
stáť váš ročný plat. No nekúpte to.

Pri potulkách Kambodžou nemôžete
zabudnúť na hlavné mesto – Phnom
Penh. Pri tristo kilometrovej ceste
zo Sihanoukville autobusom sa vám
premietne obraz krajiny, ktorá doplatila na svoju špinavú históriu, pretkanú ľudskou nenávisťou a posadnutosťou. Chudobný národ sa tu na vidieku živí predovšetkým pestovaním
ryže na podmáčaných poliach, ktoré
každoročne sužujú ukrutné záplavy, na
ktoré sú domáci zvyknutí. Kilo odpadkov na meter štvorcový si po chvíli už
ani nebudete všímať. Po príchode do
najväčšieho a zároveň hlavného mesta
si na chvíľu pomyslíte, že ste konečne
v civilizovanej krajine. Stačí vám na to

jeden pohľad zo strechy s bazénom
výškovej budovy luxusného hotela. No
zďaleka to nie je tak, krutá realita čaká
v uliciach. V krajine s najvyšším počtom
ľudí nakazených AIDS sa živia prostitúciou už dvanásťročné dievčatá či
chlapci. Rodičia sirôt už dávno zomreli
na smrteľnú nákazu, a tak sa státisíce
takýchto detí stávajú obeťami pedofilov z Európy či Ameriky. Takéto svinstvá majú v krajine stále toleranciu, súdnictvo je skorumpované, vraj v prípade
problému stačí podsunúť sudcovi sto
dolárov. Ženy s polomŕtvymi bábätkami v uliciach Phnom Penh sú tiež trpkou realitou. Jediné čo môžete urobiť,
je zavrieť oči a ísť ďalej. Mimochodom,
neskúšajte odfotiť ulice, kde sa neplnoletí prostitúti nachádzajú. Mohli by ste
skončiť zle. V Phnom Penh si nenechajte ujsť „Russian market,“ nájdete tam aj
to, čo ste nehľadali. Neďaleko objavíte
aj veľkolepé sídlo kambodžského kráľa.
Ak vystihnete chvíľu, keď kráľ práve
nespí, pustia vás za pár dolárov aj do
areálu. V blízkosti hlavného mesta netreba zabudnúť na návštevu „Killing
fields.“ Históriu krajiny z nedávnych
sedemdesiatych rokov tu budete cítiť
na vlastnej koži. Miesto, kde zomreli
krutou smrťou milióny ľudí je zvláštne,
tiché. Kambodža sa jednoznačne zahrá
s vašimi emóciami. Nechajte sa strhnúť
jej krásou, ale buďte opatrní.

Fakt:
Po vyvraždení kráľovskej rodiny sa
k vláde v krajine v sedemdesiatych
rokoch dostali násilným spôsobom
Červení Kméri. Tí vyvraždili a vyhladovali doslova polovicu národa. Prví
prišli na ranu vzdelaní ľudia, učitelia
či lekári. V krajine prakticky neostala inteligencia. Kambodža v týchto
rokoch zmizla z mapy sveta. Červení
Kméri zrušili akékoľvek spojenie so
svetom. Do krajiny bolo zablokované

číslo 02/2018

Služby na Koh-Rongu nie sú práve najlepšie. Väčšina zariadení je vlastnená
zahraničnými podnikateľmi, ktorí to
s turistami veľmi nevedia. Navštívte na
ostrove „Lazy beach.“ Z tej pláže nebudete chcieť odísť.

poštové aj telegrafické spojenie. Nikto
netušil, čo za zverstvá sa tam odohrávajú. Kambodžu oslobodili Vietnamci
v roku 1979. Hrôzostrašné následky holokaustu a tragických udalostí
sprevádzajú krajinu dodnes.

TIP
Ak ste sa naladili na Kambodžu a rozhodli ste sa tam
vybrať, pochopte najskôr jej
históriu. Film režírovaný samotnou Angelinou Jolie – First
They Killed My Father musíte
vidieť.
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BÚR A ME BA RIÉRY
V IN V E S TOVA NÍ
Ideme s kožou na trh spoločne s klientom, tvrdí v rozhovore pre inDELUVIS Vladimír Ravinger, predseda predstavenstva GOLDSIDE Asset Management a.s.

Vladimír Ravinger

predseda predstavenstva
GOLDSIDE Asset Management a.s.
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Po dlhých rokoch pôsobenia
v skupine Poštovej banky
ste prijali výzvu založiť pre
finančnú skupinu Arca Capital správcovskú spoločnosť
GOLDSIDE Asset Management.
Bola to pre vás veľ ká výzva?

Bola a stále je. No zároveň je to aj
záväzok voči akcionárovi, no tiež
ide o akési naplnenie našej vízie
založenej na dlhodobých skúsenostiach z trhu slovenského kolektívneho investovania. Lokálny trh ovládajú v podstate 3-4 subjekty, ktoré
tu pôsobia prakticky od jeho vzniku. Nová krv a konkurencia sa teda
naozaj žiada.
››

Príde GOLDSIDE Asset Management na trh s niečím novým?
Čím chcete osloviť klientov?

Nemyslím si, že potrebujeme nutne
prísť s niečím nov ým a prevratným. Novota je ligotavé pozlátko,
ktoré ľahko odfúkne vietor. Budeme
ponúkať produkty, ktoré budú ľahko
pochopiteľné a dlhodobo v ýhodné.
Stojíme si za tým natoľko až hovoríme, že sa na úspechu a neúspechu
našich produktov chceme podieľať
spoločne s investormi, čo je na slovenské pomery prevratná vec. Chceme tiež cielene odstraňovať umelé
bariéry v dostupnosti investovania.
Prečo si dnes neviete reálne kúpiť
a predať podielov ý fond cez internet na dve kliknutia? Prečo sa stále
používajú skryté triky s malými písmenkami a komplikované formulácie? Prečo sú klienti stále v ystavení
v ysokým poplatkom bez ohľadu
nato, či je ich v ýnos trhovo adekvátny? Veríme, že sa to dá robiť aj inak,
pričom dokážu zarobiť obaja. Aj klient, aj my.

dia a chápu dôležitosť dlhodobého
sporenia a investovania, pričom zároveň chápu vzťah výnosu a rizika.
Ideálne majú aj niečo zainvestované,
prípadne si sporia, ale nie sú s tým
stopercentne spokojní. Nepôjde však
o exkluzívne produkty pre horných desaťtisíc. Nastavujeme všetko tak, aby
bolo možné veľmi jednoducho a hladko
investovať a sporiť si aj naozaj malými
čiastkami. Tým dokážeme prekonať
väčšinu obvyklých námietok klientov.

››

››

››

Aký bude rozsah ponúkaných
služieb? Na čo sa budete zameriavať ?

Na začiatku sa sústredíme na spustenie realitného fondu. Keď sa to poriadne rozbehne, máme v talóne ďalšie
nápady, ale o tých je predčasné hovoriť. Nechceme naše úsilie a pozornosť
deliť na viaceré veci súčasne.

Kedy predpokladáte, že začnete
s ponukou služieb? Svoje
pôsobenie ohraničíte len na
slovenský trh alebo počítate aj
s expanziou do zahraničia?

Veľmi radi by sme spustili distribúciu
realitného fondu v prvej polovici roku
2019, predchádza tomu však ešte veľa
práce. Zahraničná expanzia pre nás
v blízkej budúcnosti nie je zásadnou
témou.

číslo 02/2018

››

Aké sú vaše osobné očakávania? Kde vidíte GOLDSIDE Asset
Management v horizonte piatich
rokov?

GOLDSIDE Asset Management vidím
v tomto horizonte realisticky predovšetkým ako dôležitú súčasť silnej
finančnej skupiny. Splneným snom by
bol trhový podiel 3-5%.

Naše produkty budú
minimálne v začiatkoch
určené najmä ľudom,
ktorí už niečo o svete
financií vedia a chápu
dôležitosť dlhodobého
sporenia a investovania.

››

Kto je vašou cieľovou
skupinou?

V tom máme pomerne jasno. Momentálne si nemôžeme dovoliť
presviedčať ľudí, že investovanie
je otázkou osobnej zodpovednosti
voči vlastnému majetku, hoci to tak
je. Naše produkty budú minimálne
v začiatkoch určené najmä ľudom,
ktorí už niečo o svete financií ve-
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KOMODI T Y PRE
BATÉR IOV Ý PR IEM YSEL
Elektromobilita spolu so zelenými energiami prežíva
v súčasnosti boom a sú stále viac aktuálnejšou témou.
Atraktívnejšie sú automobily na hybridný pohon či elektromobily. Bez jedinečných batérií by však nemali budúcnosť. Ich prudká produkcia môže na druhej strane s trhmi
prudko zamávať.

N

a úvod trochu teórie. Aký je
rozdiel medzi autom na hybridný pohon a elektromobilom?
To prvé predstavuje spojenie elektrického a benzínového pohonu, zatiaľ čo elektromobil funguje výlučne
na základe elektrickej energie. Tá je
čerpaná z akumulátora, batérie, ktorá
je primárnym zdrojom tejto energie.
Akumulátory sú zásadne vsadené do
konštrukcie elektromobilu a vďaka ich
integrácii je nutné dobíjať batériu z externého zdroja, teda nabíjacej stanice,
resp. domácej zásuvky.

Aby baterkám
nedošla šťava
Viaceré krajiny v súčasnosti znižujú
záťaž na životné prostredie a uprednostňujú tak aj zelený spôsob prepravy
osôb a tovarov. Dokonca už aj Čína sa
snaží poctivejšie dodržiavať regulácie
a trochu viac si chrániť vlastnú vodu,
24

pôdu, či ovzdušie. Zelené energie majú
čoraz väčší význam. Avšak najväčším
problémom pri týchto obnoviteľných
zdrojoch je proces výroby elektriny,
ktorý nie je rovnomerný. Ak nám vietor fúka, veterné elektrárne vyrábajú
elektrinu. Ak je bezvetrie, elektrárne
nerobia nič. Podobné je to aj so slnkom. Solárna elektráreň vám dodá
elektrinu, keď je slnečno. Ak nesvieti
slnko, nedodáva nám nič. To znamená,
že dochádza k situáciám, keď je sieť
vďaka týmto obnoviteľným zdrojom
preťažená a sú momenty, keď je danej
energie nedostatok. Takéto obdobia
sa jednotlivé elektrárne snažia vyriešiť
prostredníctvom batériových technológií a veľkokapacitných zásobární
energie.
Predstavte si, že máte veľkú batériu,
ktorá sa nabíja, keď fúka vietor alebo
svieti slnko. Neskôr, napríklad v noci,
keď slnko na oblohe nie je, no spotreba
energie stále je, môže sa práve z danej
batérie energia odčerpávať. Význam
takýchto batérií v blízkej budúcnosti

prudko narastie, a to aj práve vďaka
zvýšenému záujmu o elektromobily.
Ich počet sa v súčasnosti odhaduje na
30 miliónov. Do roku 2025 by ich malo
byť odhadom 90 miliónov.
Či už ide o dopravu alebo komoditné
zdroje energie, v obidvoch prípadoch
sa očakáva veľmi výrazný nárast dopytu po batériách a energetických zásobníkoch. S tým súvisí zvýšenie dopytu
po tzv. špeciálnych priemyselných
kovoch. V tomto prípade sú trhy oveľa
menšie a väčšie využívanie batérií
môže nimi výrazne zamávať. Takýmito
kovmi sú napr. lítium, vanád a kobalt.
Samozrejme, že bude viac dopytu aj
po klasických komoditách, akými sú
meď a nikel. Každá z týchto komodít
má svoje výhody a nevýhody, každá
z nich má svoju špecifickú vlastnosť.
Všetky z nich však majú dosť výrazný
potenciál a to najmä v prípade, ak sa
všeobecné očakávania o elektromobiloch naplnia.
Lítium je v súčasnosti jedným z naj-

ližne 197-tisíc ton lítium karbónového
ekvivalentu, čo je pomerne malý objem, keď si to porovnáme so železnou
rudou. Tej sa ročne vyťaží viac ako jedna miliarda ton.

Pre bežných investorov je najjednoduchšie nakúpiť lítium prostredníctvom akcií Global X Lithium ETF.
Ide o ETF, ktoré drží akcie práve iných
držiteľov lítia. Možnosťou je tiež nakúpiť akcie priamo týchto producentov, no tu môže vzniknúť riziko ako
v každom investovaní do akcií. V súčasnosti je celosvetový dopyt po lítiu prib-

Je to teda malý trh a aj malé zvýšenie
dopytu môže výrazne zamávať s cenami. V súčasnosti približne 42% dopytu po lítiu ide na výrobu batérií. Podľa
odhadov by to malo byť v roku 2026
až 86%. Avšak aj celosvetový dopyt
by mal vzrásť na milión ton lítium
karbónového ekvivalentu ročne, čo
spôsobí päťnásobný nárast.

V súčasnosti približne
42% dopytu po lítiu ide
na výrobu batérií. Podľa
odhadov by to malo byť
v roku 2026 až 86%.

A čo vanád?

V súčasnosti približne 90% spotreby
vanádu smeruje do oceliarskeho priemyslu. Pridáva sa totiž do ocele, ktorú
jednak stvrdzuje a taktiež zlepšuje
jej antikorózne vlastnosti. Zvyšných
10% ide na všetky ostatné aplikácie,
vrátane výroby batérií. Postupne sa
však rozmáha využívanie tzv. vanadium-redoxných batérií. Tie predstavujú
najnovšiu technológiu. Tieto batérie
sú vhodné aj ako veľkokapacitné elektrické zásobníky. Očakáva sa, že by
mohli pomôcť pri výrobe zelených
energií, keďže dané zásobníky by boli
primárne vyrábané s využitím tohto
kovu. Zatiaľ čo lítiové batérie majú
širšie použitie, pri vanáde sa očakáva jeho využitie práve v súvislosti so
zelenou energetikou. Zaujímavosťou
je, že 54% svetovej produkcie pochádza z Číny, čo predstavuje samozrejme určité riziko možnosti rastu ceny,
keďže nadpolovičnú väčšinu svetovej
produkcie vlastní jedna krajina. Vanád
nie je taktiež obchodovateľný na
burzách. Neexistuje tu nijaké ETF, do
ktorého by sa mohlo investovať, čiže
je tu ešte obmedzenejšie spektrum
možnosti. Jediné investičné možnosti
sú nákupy akcií producentov vanádu.
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využívanejších kovov, čo sa batériových technológií týka. Batérie s nápisom Li-ion sú známe mnohým. Je
to skratka pre Lítium-iónovú batériu.
Nachádzajú sa vo väčšine mobilov,
notebookov a pod. Až 76% svetovej
produkcie lítia pochádza z Austrálie
a Čile. To, že je produkcia sústredená
vo dvoch krajinách, môže predstavovať určitú hrozbu. Nikdy totiž neviete,
čo sa stane. Môže prísť k politickej kríze
alebo prírodnej katastrofe. To môže
narušiť dodávku na svetové trhy. Čo je
pri lítiu zaujímavé, resp. čo je z pohľadu investora možno problémom je, že
lítium nie je bežne obchodované na
komoditných burzách. Nemôžete prísť
na burzu a kúpiť si nejaké súčasné kontrakty alebo opcie na lítium tak, ako sa
to dá robiť napr. so zlatom.

Podľa spoločnosti Wood
MacKenzie by v roku
2025 mala byť ročná
spotreba kobaltu na
automobilový priemysel
približne 215-tisíc ton.

V sústave
prvkov ako Co
Kobalt sa tiež využíva ako súčasť
batérií. Približne 51% dopytu po kobalte tvorí práve výroba batérií. Až
58% súčasnej produkcie pochádza
z Konga, kde vzniká opäť riziko zvýšenia cien v prípade zníženie dodávok,
napr. z dôvodu nepokojov v krajine.
Podľa spoločnosti Wood MacKenzie by
v roku 2025 mala byť ročná spotreba
kobaltu na automobilový priemysel
približne 215-tisíc ton. Už za minulý rok
však bola celková celosvetová produkcia kobaltu 110-tisíc ton. To znamená,
že iba automobilový priemysel spotrebuje viac ako približne dvojnásobok
súčasnej úrovne svetovej produkcie.
Keďže sa očakáva značný nárast dopytu po kobalte, otázne je, či bude dostatok zdrojov, aby nevznikol veľký trhový
deficit. Kobalt je obchodovateľný na
burze London Metal Exchange.
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SOFI S TIKOVA NÉ FOR M Y
IN V E S TOVA NI A SÚ DOS T UPNÉ
UŽ A J SLOV ENSK Ý M IN V E S TOROM
Fondy kvalifikovaných investorov (FKI) sa v poslednej dobe
stávajú obľúbenou formou investovania. A to aj vďaka
podmienkam, ktoré sú dnes pre záujemcov prístupnejšie.
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ž svojím názvom Fond kvalifikovaných investorov naznačuje, že
nie je určený pre širokú verejnosť
(retail). Investičný vstup do fondu je
umožnený iba kvalifikovanému investorovi s dostatočnou kapitálovou silou.
Minimálny vklad je zákonom stanovený na úrovni 125-tisíc EUR, prípadne
znížený na 50-tisíc EUR po splnení dodatočných podmienok.

V Českej republike je
registrovaných viac
ako 150 fondov kvalifikovaných investo
rov, väčšinou vo forme
SICAV.

Veľkou výhodou je, že FKI ponúkajú
rôzne možnosti investovania, ktoré
by nemuseli byť pre investorov bežne
dostupné. Investori si môžu vybrať
obľúbené investície do fondov nehnuteľností, fondov investujúcich do
pozemkov či obnoviteľných zdrojov.
Existujú dokonca aj fondy investujúce
do umenia, archívneho vína alebo
automobilových veteránov. Celkovo
ponúkajú FKI zaujímavé alternatívne
investície v rámci diverzifikácie portfólia investorov. Veľkým lákadlom pre
investorov je aj znížená daň, ktorá je
na úrovni 5 % z dosiahnutých výnosov.
Vysoké výnosy môže správca fondu
dosahovať aj vďaka voľnejšej právnej
úprave pri alokovaní a strategickom
riadení portfólia.
Portfólio manažér fondu kvalifikovaných investorov má o poznanie
voľnejšie ruky ako manažér klasického
podielového fondu. Ako bolo spomenuté, na vstup do FKI musí investor
preukázať, že môže byť považovaný za
kvalifikovaného investora. Túto skutočnosť môže dokázať dvomi spôsobmi. Buď preukáže dostatočne veľký
kapitál, alebo má dostatočné znalosti
a skúsenosti s investovaním. Fond
pritom veľmi dôsledne posudzuje
obe podmienky. Jedná sa o prevenciu a ochranu investorov. Zámerom je
ponúkať fond iba tým, ktorých prípadný neúspech investície vážne neohrozí
na životnej úrovni a plne rozumejú, do
čoho investujú.
Fondy kvalifikovaných investorov sa
na kapitálovom trhu vyskytujú v troch
formách. Tou najznámejšou je forma
špeciálneho podielového fondu. Menej
známou je Investičný fond s premenlivým základným imaním (Société d’investissement à capital variable - SICAV).
Ten má formu akciovej spoločnosti a radíme ju medzi špeciálne právne
formy vyhradené na použitie v oblasti investičných fondov. Dôležitým
atribútom SICAV je, že zakladateľská

Peter Brožek
člen predstavenstva
Arca Capital Finance Group, a.s.

a investičná časť fondu sú od seba
oddelené. Práve kvôli tomuto rozdeleniu SICAV vydáva dva druhy akcií a to
zakladateľské akcie a investičné akcie.
Zatiaľ čo zakladateľské akcie sú určené
zakladateľom a majú hlasovacie právo,
investičné akcie určené pre investorov
disponujú právom odkupu, ale absentuje hlasovacie právo.

V marci 2015 bolo
v Luxembursku registrovaných 1 230
Investičných fondov
s premenlivým základným imaním.

s odlišnými investičnými stratégiami,
zámermi a pre rôznych investorov.
Fondy kvalifikovaných investorov sú
preto určené investorom, ktorí chcú
diverzifikovať svoje portfólio a dosiahnuť zaujímavý výnos. „V rámci prémiových služieb ponúkame
našim klientom investície do troch
fondov kvalifikovaných investorov
cez spoločnosť REDSIDE investiční
společnost. Fondy sú zamerané na
reality, obnoviteľné zdroje energie
a krátkodobé finančné nástroje. Ich
výnosnosť sa pohybuje dlhodobo
nad úrovňou 5-6% p.a.,“ prezradila
Ing. Zuzana Zedníková zo spoločnosti
DELUVIS.

Od bežnej akciovej spoločnosti sa
SICAV odlišuje predovšetkým spôsobom tvorby, zvyšovania a znižovania
základného imania. Pri klasickej akciovej spoločnosti, kde je základné imanie
tvorené súčtom menovitých hodnôt
akcií, v SICAV zodpovedá základné
imanie v každom okamihu reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda výške
čistého obchodného imania. Veľkou
výhodou SICAV je aj možnosť vytvárať
podfondy. Týmto spôsobom dokáže
vytvoriť podfondy v jednom fonde
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TA K MER ROK
N A SCÉNE .
Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

N A JR A DIK Á LNEJŠÍ K ROK
V OBL A S T I EURÓP SK YCH
REGUL AČN ÝCH Z Á KONOV:
MiF ID II

V tomto roku zasiahla finančných sprostredkovateľov smršť noviel naprieč celým
trhom. Najväčším problémom paradoxne nie
je novela Zákona 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve,
ale novela Zákona 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách, ktorá rieši
legislatívne prevzatie Smernice EÚ o trhoch
s finančnými nástrojmi (MiFID II) vrátene jej
delegovaných nariadení a predpisov. Tá totiž
sprostredkovateľov v sektore kapitálového
trhu zaťažila nárokmi, aké vyplývajú pre obchodníkov s cennými papiermi.

Z

meny zákona o cenných papie
roch sa týkajú prakticky všetkých finančných inštitúcií – bánk,
poisťovní,
dôchodkových
správcovských spoločností, obchodníkov
s cennými papiermi ako aj ich distribučných kanálov a finančných agentov. Prinášajú prísnejšie pravidlá, ale
najmä výrazne zvýšené náklady – vyšší
rozsah činností, zavedenie nových
elektronických systémov, detailnej evidencie obchodov, vyššie náklady na
zabezpečenie vykazovacích činností,
monitorovanie telefonických hovorov,...

autor: Ing. Zuzana Zedníková
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Dôležité je povedať, že nové pravidlá zastihli členské štáty (aj finančné
inštitúcie a finančných sprostredkovateľov) nepripravené. Samotné centrálne banky častokrát nemajú odpovede na niektoré praktické otázky
aplikovania požiadaviek smernice.

Čo je
cieľom?
Prijatie regulácie investičných služieb
MiFID II bolo reakciou na finančnú
krízu. Európska únia chce predísť
opakovaniu problémov, ktoré viedli k vzniku tej v roku v roku 2007.
Cieľom nových pravidiel je preto zaistiť efektívnejšiu ochranu investorov,
zabezpečenie transparentnosti obchodovania a usmerniť obchodovanie
so všetkými finančnými nástrojmi.
Finančný priemysel tak zažíva jednu z najzásadnejších zmien regulačnej legislatívy v histórii. Na veľkú
časovú a finančnú náročnosť spojenú
s novými opatreniami sa sťažujú aj
zástupcovia európskych finančných
inštitúcií. Podľa odhadov Združenia
nemeckých bánk stála príprava na
MiFID II len v rámci nemeckého bankového sektora 1 miliardu USD. Medzi
krajinami, ktoré spustili
aplikáciu
nových predpisov v praxi už 3. januára
2018 sú najväčšie členské štáty ako
Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia,
ale aj Slovensko.

Rovnaké
podmienky
Pre finančné trhy je najdôležitejšie ekvivalentné nastavenie. Bez toho, aby
boli podmienky nastavené rovnako aj
na ostatných dôležitých trhoch hrozí,
že európska smernica MiFID II naruší
obchodovanie v tých krajinách, ktoré
reguluje a spôsobí nižšiu konkuren-

číslo 02/2018

cieschopnosť európskych krajín voči
svetu. Zvyšovanie finančnej aj byrokratickej záťaže môže ohroziť hlavne
menších obchodníkov s cennými papiermi a finančných agentov. Spoločnosti, ktoré nemajú za sebou dostatočne
kvalitné personálne a právne zázemie,
budú mať vážny problém. Mnoho samostatných finančných agentov môže
byť nútených odovzdať svoju licenciu
a prejsť pod silnejšieho hráča na trhu
ako podriadený finančný agent.

Informácie
pre klienta

Čo teda
môžeme
klientovi
povedať?
Cieľom marketingovej komunikácie je
propagácia investičných služieb a aktivít
investičnej spoločnosti. Marketingové
materiály adresované klientom alebo
potenciálnym klientom musia byť jasné,
prehľadné a nezavádzajúce. Všetky
informácie sa musia poskytnúť v zrozumiteľnej forme a takým spôsobom,
aby klienti mohli správne porozumieť
charakteru a rizikám investičnej služby
a konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja, aby následne mohli
prijať investičné rozhodnutie. Na žiadosť
klienta musí byť investičná spoločnosť
schopná poskytnúť rozpis nákladov
a poplatkov obsahujúci jednotlivé
položky, ktoré boli klientovi účtované.
Tieto informácie musí inštitúcia poskytovať pravidelne, najmenej raz za rok.

Finančný agent v rámci
investičného poradenstva
musí s klientom prejsť test
primeranosti a vhodnosti.

V praxi je otázka informácií poskytovaných
klientovi častokrát spojená s témou marketingovej komunikácie.

Investičné
poradenstvo
V prípade, že sa poskytuje investičné poradenstvo, je finančný
agent povinný klienta informovať,
či sa poskytuje na závislom alebo nezávislom základe. Rovnako je
povinný informovať ho o rozsahu
analýzy finančných nástrojov, ktorá
tvorí podklad pre poskytovanie investičného poradenstva, najmä či
škála finančných nástrojov braných
do úvahy pri vypracúvaní analýzy
je obmedzená na finančné nástroje
emitované alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby s danou spoločnosťou alebo iné právne
alebo hospodárske vzťahy. Dnes už
rovnako nestačí vypísať klasický investičný dotazník. Finančný agent
v rámci investičného poradenstva
musí s klientom prejsť test primeranosti a vhodnosti. Teda predtým,
ako klientovi poskytne informácie
o konkrétnom investičnom nástroji,
je povinný zistiť, či je tento pre klienta primeraný a následne vhodný. Toto
je len zlomok z relevantných tém pre
nastavenie procesov spoločnosti na
novú právnu úpravu.
V skutočnosti si MiFID II vyžiadal
rozsiahle zmeny procesov, nové nastavenie vnútorných politík spoločno-

sti a prispôsobenie IT systémov. Tieto
opatrenia mali a budú mať za následok vynaloženie značného objemu finančných prostriedkov, čo môže predstavovať pre menšie investičné spoločnosti veľký problém. Vyvstáva preto
otázka – čo je naozaj cieľom aplikácie
MiFID II? Pre poskytovateľa investičného poradenstva novela predstavuje obrovskú časovú aj administratívnu
záťaž, pre samostatného finančného
agenta nové úlohy (rozšírené reportovanie, monitorovanie telefonických
hovorov, nový systém vyhodnocovania rizikového profilu klienta a jeho
každoročné prehodnocovanie,...) a pre
menšie finančné inštitúcie poskytujúce
investičné služby môže byť zavedenie
novely likvidačné. K zníženiu počtu
hráčov na finančnom trhu určite príde.

A čo klient?
Pred uskutočnením investičného rozhodnutia je nútený prečítať desiatky
strán dokumentov, tzv. predzmluvnej dokumentácie a vyplniť rozsiahly
investičný dotazník a v ňom test primeranosti a vhodnosti. Musí si častokrát vypočuť a podpísať prijatie
informácií, o ktoré sám ani nestojí
a v praxi neraz aj odmieta prečítať.
Nová legislatíva je teda nielen záťažou
pre finančnú inštitúciu, finančných
agentov, ale aj pre klientov samotných.
Otázkou je, či vyššia záťaž na všetkých
stranách prinesie naozaj deklarované
zvýšenie ochrany práv spotrebiteľa.
Z praxe sa zdá, že to bude skôr naopak
a klient stratí možnosť podať sťažnosť,
nakoľko na viacerých papieroch podpíše, že všetkému rozumie a všetko
akceptuje. A ruku na srdce – kto z nás
naozaj poctivo študuje niekoľko desiatok strán odborných textov, obchodných podmienok a iných materiálov,
keď si chce uložiť peniaze alebo
odkladať 20 EUR na dôchodok?

autor: Ing. Zuzana Zedníková

Dôležitou problematikou v rámci MiFID II sú informácie poskytované klientovi. Investičná spoločnosť musí konať
čestne, spravodlivo a profesionálne
v súlade s najlepšími záujmami svojich
klientov a dodržiavať najmä všeobecné
zásady ochrany investora a zásady informovania klientov ako aj princípy, na
ktorých je založené posudzovanie vhodnosti a primeranosti klienta. V praxi je
otázka informácií poskytovaných klientovi častokrát spojená s témou marketingovej komunikácie.
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ĎA K UJEME, ŽE S T E S N A MI!
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už 5 rokov

Na žiadnej narodeninovej oslave by nemal chýbať oslávenec, gratulanti, torta
a dobrá nálada. V marci sme oslávili piate narodeniny spoločnosti DELUVIS spoločne
s vami. S ľuďmi a partnermi, ktorí nám umožnili sfúknuť päť sviečok na torte. Radi
by sme si preto tento nezabudnuteľný galavečer v Tomášove pripomenuli ešte raz.
Aj s odstupom času stále cítime vašu podporu, radosť a dobrú náladu.

Prvý marcový večer sa niesol v znamení radosti, úspechu, šťastia
a krásnych rób i oblekov. Prostredie nádherného kaštieľa v Tomášove
si to priam žiadalo.

Päť rokov, to je 33 obchodných partnerov a takmer
12-tisíc spokojných klientov.
Päť rokov, to je aj stabilita,
vynikajúce meno na trhu
a vernosť. Zásluhu na tom má
každý jeden z nás.
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Najdôležitejšia je pre nás spokojnosť klientov a obchodných partnerov.
Počas galavečera však boli pre nás dôležití aj pozvaní hostia, starajúci sa
o príjemnú atmosféru. Moderátorka večera Michaela Kertészová, standup komik Michael Szatmary a harfista Michal Matejčík.

Krása. Tá bola celý večer spoločne s nami. Na stoloch,
na tanieroch, v pohároch aj na tanečnom parkete.

Sme radi, že ste s nami.
A viete, že s nami bohatnú
najlepší. Ďakujeme.
DELUVIS
31
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S TAV EBNÉ SPOR ENIE
S A MENÍ. JE DÔLE ŽI T É
M AŤ PREHĽ A D
Zistite, čo všetko je dobré vedieť o stavebnom sporení, ako
medziročne percentuálne stúpajú úroky a či je vhodné si
popri hypotéke zobrať medziúver.

S

tavebné sporenie bol historicky
významný finančný produkt, ktorý
dokázal kontinuálne pomôcť obnove alebo rozvoju krajiny – najmä pre
bežných obyvateľov. Po druhej svetovej
vojne sa napríklad spustošené Rakúsko vďaka princípu stavebného sporenia dokázalo postaviť na nohy. Pred
ním to bolo Nemecko. Práve susedstvo
s Rakúskom umožnilo, že inštitúcie tohto
druhu sa zo západu dostali aj na naše
územie. Stalo sa tak v úvode deväťdesiatych rokov. V bankách vtedy nefungovali hypotekárne úvery, a tak bolo potrebné zabezpečiť rozvoj bývania.
V roku 1992 došlo ku schváleniu zákona
o stavebnom sporení a vznikla najskôr
Prvá stavebná sporiteľňa a o rok nato
VÚB-Wustenrot (teraz už iba Wustenrot stavebná sporiteľňa), neskôr ČSOB
stavebná sporiteľňa.
Princíp je jednoduchý – viacerí sporitelia si odkladajú peniaze a sú motivovaní
štátom formou štátnej prémie, aby
svoj vklad maximalizovali. Následne
ukážu svoju disciplínu a schopnosť
sporiť, čím narastá kľúčový koeficient
– tzv. hodnotiace číslo. Ak si sporiteľ
nasporil dostatočnú sumu za dosta-
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točne dlhé obdobie a tak hodnotiace
číslo dosiahlo požadovanú hodnotu,
klient má zo zákona nárok na stavebný
úver, o ktorý akonáhle požiada, musí
ho dostať, keďže svoju bonitu (schopnosť splácať) už preukázal. Veď si disciplinovane sporil. Každý stavebný sporiteľ mohol mať na svoje rodné číslo
jednu prémiovo zvýhodnenú zmluvu.
Iní klienti zas využili stavebné sporenie
na to, aby efektívne zhodnotili svoje
vklady. Ak sporiteľ nepotreboval úver,
mohol si svoje nasporené peniaze spolu s úrokmi a štátnymi prémiami vybrať
a bez dokladovania účelu ľubovoľne po
šiestich rokoch použiť.

Aktuálne zmeny
v stavebnom
sporení
Už o pár mesiacov však do platnosti prichádzajú zmeny v stavebnom
sporení – najradikálnejšie od jeho
vzniku. Ich účinnosť začína platiť od
1.1.2019. Zmeny sú nasledovné:

1.

Nárok na štátnu prémiu podmienený výškou hrubej mzdy.

Po vzore hypotekárneho úveru pre
mladých sa zavádza podmienená
štátna prémia len pre mladých do 35
rokov a do výšky príjmu 1,3 násobku
mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok. Toto
sa bude vzťahovať na všetky zmluvy o
stavebnom sporení vrátane tých, ktoré
sú už teraz uzavreté.

2.

Zrušenie štatútu
priateľského sporiteľa.

Klient mal v minulosti po šiestich
rokoch možnosť bez dokladovania
účelového použitia získať štatút priateľského sporiteľa a dostať tak všetko,
čo mal na zmluve nasporené – vklady, úroky ako aj štátnu prémiu. Podľa
novej legislatívy bude musieť zdokladovať účel. V opačnom prípade bude
musieť štátnu prémiu vrátiť. Toto opatrenie bude platiť na zmluvy uzavreté
po 1.1.2019.

3.

Štátna prémia sa neposkytuje
v čase čerpania medziúveru.
V čase, keď ešte klient nemal nárok na

4.

Vyšší vklad na získanie maximálnej štátnej prémie, ale
aj vyššia maximálna štátna
prémia (70 EUR).

Maximálna štátna prémia sa od roku
2006 nemenila – menila sa len percentuálna výška, čiže vklad, ktorý bolo
treba v kalendárnom roku nasporiť
za účelom jej získania. Pre rok 2019
sa stanovila maximálne až na 70 EUR,
avšak potrebný vklad bude 2 800 EUR.
Prémia tak bude predstavovať 2,50% z
vkladu. V prípade, ak si klient nasporí
napríklad 1 000 EUR, bude štátna
prémia 25 EUR.

5.

Polovičná štátna prémia
v prípade uzavretia zmluvy
v priebehu druhého polroka.

Ak sa dostal sporiteľ k vyššej jednorazovej hotovosti, napríklad 5 000 EUR,
mohol si polovicu vložiť v decembri a
druhú polovicu v januári. Získal tak
nárok na dve štátne prémie v priebehu dvoch mesiacov. Po novom to už
možné nebude a na zmluvy založené
po 1.7. daného kalendárneho roka, sa
bude môcť za predmetný rok poberať
maximálne polovičná štátna prémia. V
roku 2019 sa tak na zmluvy po 1.7. pripíše maximálne 35 EUR.

zdrojov,“ pripomína Marek Kunošík.

Wüstenrot
stavebná
sporiteľňa
Jej aktuálnym cieľom je minimalizovať
odchod klientov z titulu meniacej sa
legislatívy v neprospech sporiteľov.
„Preto vsadili na podporu vkladov
navyše – tzv. „Wklad garant“, kde
klient v čase nízkeho ročného zhodnotenia na bankových úložkách
dostane lepší ročný úrok. Stále sa
však hýbeme sadzbou od 0,35% p.a.
s ročnou viazanosťou, cez 0,65% p.a.
s trojročnou až po 1,00% p.a. s viazanosťou na päť rokov,“ pokračuje
Marek Kunošík zo spoločnosti DELUVIS. V oblasti stavebných úverov je dobré, ak klient už sporil a tým pádom ho
už stavebná sporiteľňa pozná a vie mu
poskytnúť aj výhodnejší úver.

Prvá stavebná
sporiteľňa
Prvá stavebná sporiteľňa je mimoriadne otvorená aj žiadostiam o medziúver.
Pre lepšiu predstavu: V období kon-

com mája až do polovice augusta 2018
väčšine klientov vychádzala sadzba
cca 4,32% na medziúver, čo je v porovnaní s inými spotrebnými úvermi
z komerčných bánk viac ako slušné.
Podľa Mareka Kunošíka „klientovi,
ktorý si sporil posledných päť rokov a
nasporil si 4 500 EUR a teraz požiadal
o medziúver s cieľovou sumou 12
000 EUR, pričom kupuje byt za 95
000 EUR, stačí hypotekárny úver vo
výške 83 000 EUR a zvyšok je možné
financovať cez medziúver. Sporiteľňa
mu poskytla na medziúver na prvých
21 mesiacov sadzbu 0,50%, čiže úvodná splátka bude len 5 EUR mesačne a
následne mu splátka stúpne na cca 95
EUR. Je to ideálny model, ak sa klient
ide sťahovať do nehnuteľnosti, kde v
úvode bude investovať peniaze aj do
jej zariadenia,“ približuje špecialista.
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stavebný úver, ale mal dostatočnú bonitu, mohol na financovanie bývania
použiť peniaze z tzv. medziúveru. Po
novom roku sa štátna prémia po čerpaní novoročného medziúveru pripisovať nebude.

Stavebné sporiteľne sa musia vysporiadať s aktuálnymi zmenami na úrovni legislatívy ako aj so situáciou v ekonomike.
Musia byť nápomocné pri nadobúdaní
bývania. V takomto prípade je výhodné
mať pripravenú históriu v stavebnom
sporení. „Tým pádom, ak chce klient
sporiť, je vhodné hľadať aj iné formy
zhodnocovania kapitálu – modernejším spôsobom cez iné konzervatívne
nástroje (napríklad nákup dlhopisov
s kvalitným emitentom a riadenou
verejnou ponukou,“ odporúča Marek
Kunošík, Senior Director DELUVIS.

Marek Kunošík, Senior Director spoločnosti DELUVIS, ponúka pre nás
prehľad produktov jednotlivých stavebných sporiteľní.

ČSOB stavebná
sporiteľňa
Najmladšia stavebná sporiteľňa stavila
na spoluprácu so subjektmi v ČSOB finančnej skupine. Preto vznikol kombinovaný produkt, kde hypotekárny úver
z ČSOB banky je spojený s možnosťou
financovať nehnuteľnosť rovno aj
stavebným sporením (úver bez založenia nehnuteľnosti). „Častokrát sa tak
vieme v očiach vybraného bonitného klienta dostať na vysnívané
pomyselné 100% LTV. Výhodou je
nižšia splátka oproti iným bankám,
ktoré k hypotéke poskytnú spotrebný úver,“ hovorí Marek Kunošík. Ďalej
však pripomína, že úver je limitovaný
na dĺžku splácania max. 96 mesiacov,
zatiaľ čo stavebné sporenie môže byť
splácané 20 rokov, v niektorých prípadoch aj viac. „Rozložením na dlhší časový úsek tak znížime výšku
splátky a umožníme klientovi financovať celú nehnuteľnosť z cudzích

Marek Kunošík

Senior Director, DELUVIS
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OTÁ ZK Y A ODP OV EDE

JE INFL ÁCI A
SK U TOČNE N Á Š
NEPR I ATEĽ ?
Št vr ťročník pre klientov DELUVIS

Počúvame o tom stále. Inflácia rastie, ceny
sa opäť zvyšujú... Bežný klient vníma infláciu
ako zvyšovanie cenovej hladiny, resp. zníženie
kúpnej sily peňazí. Za to čo zarobím, si kúpim
pri rastúcej inflácii menej. Prečo nám ale
cenová hladina rastie? A je to naozaj také zlé?

I

nflácia je ekonomický jav, pri ktorom
dochádza k všeobecnému nárastu
cenovej hladiny. Rastú ceny a služby,
nie cena niektorých položiek. Vývoj
inflácie sa meria tzv. Indexom spotrebiteľských cien (CPI). Ten je sledovaný
prostredníctvom spotrebných košov,
teda súborov niekoľko sto vybraných
druhov tovarov a služieb, ktoré sa významne podieľajú na výdavkoch domácností a pokrývajú celú sféru spotreby.

Čo je príčinou
inflácie?
Príčinou inflácie je nerovnováha na
trhu. Ak je na ňom príliš málo tovarov
a veľa peňazí, to jest nízka ponuka
a vysoký dopyt, ľudia sa snažia veľa
nakúpiť, výrobcovia si to uvedomia
a zvýšia ceny. Druhou príčinou môže
byť rast nákladov na výrobu produktov. Výrobcovia sú tak nútení zvyšovať
ceny svojich výrobkov (tzv. nákladová
inflácia). V dnešnej dobe je nákladová
inflácia najčastejším javom.
Ekonóm Milton Friedman (1912 – 2006)
považoval infláciu za čisto peňažný jav.
Základným predpokladom rovnováhy
v hospodárstve je, že množstvo peňazí
vydaných do obehu má byť pokrytých
množstvom vyrobených tovarov a
služieb. Z toho vyplýva, že ak množstvo vydaných peňazí do obehu je väčšie
ako množstvo vyrobených tovarov a
služieb, dochádza k znehodnoteniu
kúpnej sily peňazí a to má za následok
zvýšenie cien tovarov a služieb (infláciu). Odkiaľ sa ale berú nadbytočné
peniaze v ekonomike? Sú to všetko vygenerované peniaze, ktoré neboli reinvestované do ekonomiky, teda sumy,
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o ktoré nás výrobky a služby stoja viac
ako skutočne stojí ich výroba.

Kedy neuškodí
inflácia?
Ak ste mladí, máte dobrú prácu, splácate hypotéku a vo vašom investičnom
portfóliu dominujú akcie, potom je
mierna inflácia pre vás prínosná. Vaša
mzda bude síce pomaly, ale isto narastať a časom budete hypotéku splácať
znehodnotenými peniazmi. Na druhej
strane - cena vášho bytu porastie
a hodnota vášho investičného účtu
v akciách rovnako.

Menej spomínaným pojmom je deflácia, teda
pokles cenovej hladiny.
Prečo sa jej centrálne
banky a vlády boja?
Prečo je „škodlivá“?
Inflácia hrá do karát dlžníkom. A k najzadlženejším ekonomickým subjektom často patria samotné vlády. Sú tu
však aj racionálne dôvody. Predstavte
si, že by váš zamestnávateľ pristúpil
k prehodnoteniu vašej mzdy s tým, že
máme defláciu a musí úmerne znížiť
aj váš príjem. Nikoho by to nepotešilo a odbory by určite nesúhlasili so
znižovaním miezd. Zamestnávateľ by
však svoje výrobky musel predávať za
nižšiu cenu pri rovnakej výške vašej
mzdy. Malo by to negatívny dopad
na jeho konkurencieschopnosť na
trhu a v konečnom dôsledku by doš-

lo k spomaleniu ekonomiky a nárastu
nezamestnanosti. Rovnako tu je psychologický efekt. Čo by sa stalo, ak by
ceny klesali? Ľudia by začali odkladať
kúpu tovarov v domnienke, že cena
pôjde ešte nižšie. To by spôsobilo oslabenie dopytu, stagnovanie výroby
a zníženie rastu ekonomiky. Deflácia
by nepotešila ani dlžníkov, ktorí by
dlžili viac. Na Slovensku sme zažili obdobie miernej deflácie v rokoch 2014
– 2016 (max. -0,9% v júli 2016). Išlo
však o veľmi miernu defláciu, ktorá
pre ekonomiku nebola škodlivá. Naopak, podporovala zvýšenú spotrebu
domácností.

Čo sa deje s vašimi
úsporami v čase inflácie?
Ak peniaze držíte na terminovanom
vklade v banke pri súčasných nízkych
úrokových sadzbách, znehodnocujú sa. Príklad – ak máte terminovaný
vklad úročený 1% p.a. a inflácia je 2%
p.a., tak vaše peniaze banka reálne
znehodnotila o 1%. Ak však investujete do akcií, mierna inflácia vás
môže tešiť. Veľa ekonómov vidí jedinú ochranu proti inflácii investíciu
do akcií. Vychádzajú z predpokladov,
že v čase inflácie narastá zisk
spoločností (vyššie ceny predávaných
tovarov a služieb), tým pádom aj dividendy a kurz akcií. Ak chcete svoje
peniaze skutočne „investovať“, hľadajte produkty, ktoré vám prinesú výnos
podstatne vyšší ako je výška inflácie.
V opačnom prípade reálne investuje
a zhodnocuje peniaze iba ten, u koho
si svoje úspory ukladáte.

Tip na ochranu
pred infláciou?
Za ideálnu ochranu proti inflácii sa všeobecne považuje
fyzické zlato. Množstvo tovarov, ktoré ste si za uncu zlata mohli kúpiť pred 50 rokmi,
si kúpite aj dnes. Zlato je trvalým uchovávateľom hodnôt.
Čo ale v prípade deflácie? Ako
sme spomenuli, deflácia predstavuje porušenie rovnováhy
na trhu, znižuje sa dôvera vo
finančný systém. V takomto
prostredí opäť zohráva zlato
významnú úlohu. Predstavuje
akýsi bezpečný prístav pre investorov v turbulentnom období. Či už nás čaká rastúca inflácia alebo deflácia, správnym
investičným rozhodnutím svoje úspory môžete vždy ochrániť.

V DELUVIS sa neustále vzdelávame a svoje vedomosti vieme zúročiť v praxi tak, aby naši klienti získali
ten najvýhodnejší produkt. No občas sa vrátime do
školských čias a počas zábavného vedomostného
kvízu musíme načrieť skutočne hlboko do našich
pamätí. Toto je víťazný tím jedného z takýchto
milých vedomostných večerov u nás.

číslo 02/2018

MOZ AIK A

DELUVIS fórum je neoddeliteľnou súčasťou
nášho pracovného života niekoľkokrát do roka.
Zároveň je to príležitosť stretnúť sa s významnými osobnosťami našej materskej spoločnosti –
Arca Capital. Toho ostatného sa osobne zúčastnil aj Pavol Krúpa.

Jeho hra na harfu je podmanivá, a tak sme sa
s ním jednoducho museli odfotiť. Harfista Michal
Matejčík sa určite tešil aj zo spoločnosti našich
krásnych dám. O tie nebola na piatom narodeninovom večierku DELUVIS núdza.

Porozumieť sebe, svojim schopnostiam a vedieť odhadnúť osobu, s ktorou prichádzame do kontaktu, je v našej
profesii veľmi dôležité. Preto sme sa zúčastnili jedinečného školenia Struktogram. Aplikuje sa už viac
ako 30 rokov v mnohých krajinách sveta.
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S N A JLEPŠÍMI SLOVÁ K MI
Z HIS TÓRIE. J Á N BA H Ý Ľ
Každý z nás môže byť úspešný. Každý z nás môže
vynikať a priniesť svetu niečo jedinečné. No nie
každý z nás vytrvá a nie každý z nás má to šťastie,
že v jeho okolí je niekto, kto mu verí. A kto pomôže
premeniť víziu na realitu.
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me malý a mladý národ, no
sme veľkí a bohatí na úspechy
a nápady, ktoré pomohli zmeniť
svet. Naša vlastná história je plná
šikovných ľudí, ktorí boli spočiatku
vizionármi, no vďaka dôvere niekoho
iného priniesli prelomové vynálezy
a myšlienky. S najlepšími Slovákmi
z histórie si každý z nás uvedomí,
že nápad niekedy nestačí, nech je
akýkoľvek. Nemenej dôležité je mať po
svojom boku partnera, ktorý mu verí
rovnako ako vy. A verí aj vám. V magazíne inDELUVIS vám predstavíme
príbehy Slovákov, ktorí priniesli svetu
niečo revolučné. No nie každý z nich
mal toľko šťastia, koľko by si zaslúžil.
Napríklad ako Ján Bahýľ. Otec helikoptéry.

Jeho parný tank, ktorý si
zostrojil vďaka vlastným
finančným prostriedkom, si dokonca všimla
ruská armáda.

Keď sa v máji 1856 v dnešnej Zvolenskej Slatine narodil do rodiny roľníka Martina a Zuzany syn, nikto by
nepovedal, že raz získa tento malý
človiečik patent od samotného cisára
Františka Jozefa I. A nie jeden. Stalo sa
tak. Po skončení základnej školy v rodnej obci študoval Ján Bahýľ v Banskej
Štiavnici na Banskej akadémii. Stal sa
technickým kresličom. Už počas vojenskej služby podal niekoľko podnetných
technických námetov a zlepšení pre
uhorskú armádu. Samotní nadriadení
dôstojníci si všimli jeho talent a zaradili
ho do technického štábu. Vďaka tomu
mu bolo umožnené štúdium na Vojenskej akadémii vo Viedni. Získal hodnosť
poručík. Pôsobil na viacerých miestach
Európy a venoval sa svojim vynálezom. Už vtedy získal niekoľko patentov od cisára. Jeho parný tank, ktorý
si zostrojil vďaka vlastným finančným
prostriedkom, si dokonca všimla ruská
armáda.
Tá ho odkúpila a tak mu získané finančné prostriedky umožnili venovať
sa vynálezom z oblasti vzduchoplavebnej techniky. Písal sa rok 1894, keď zostrojil vznášacie balóny kombinované
so vzdušnou turbínou, ktoré úspešne
vyskúšal a dostal na ne patenty. Jeho
hlavná myšlienka bola konštrukcia
vrtuľníka s dvoma stupňami štvorlistových ružíc s motorickým pohonom
na benzín. Dokončil ju v Bratislave.
Od cisára Františka Jozefa I. dostal
13. augusta 1895 patentnú listinu
č. 3392. Konštrukčne zlepšený vrtuľník
postavil v roku 1901, na ktorom sa
vzniesol viackrát do výšky pol met-

JÁN BAHÝĽ.
O T E C H E L I KO P T É R Y.

ra. V roku 1903 letel vo výške 1,5 m a
5. mája 1905 sa vynálezca Ján Bahýľ na
svojom stroji vzniesol v Bratislave do
výšky 4 metrov. Preletel pritom 1 500
metrov. Tento pokus zaprotokolovala
aj Medzinárodná vzduchoplavebná organizácia.

republiky

Udelili mu 17 patentov na rôzne vojenské a iné technické vynálezy - na
vrtuľník poháňaný benzínovým motorom, ba dokombinovaný so vzdušnou turbínou, tank čerpadlo, vynález
výťahu na Bratislavský hrad, spolu s
Antonom Marschallom zostrojili prvý
automobil s benzínovým pohonom
na Slovensku, tiež vložku do kachlí na
lepšie využitie paliva, pozoruhodný
patent na využitie spádu kanalizačnej
siete na výrobu elektrickej energie.
Napriek tomu, že jeho svokrom bol
zámožný vinohradník z Rače, nemohol
svoj vrtuľník rozvíjať ďalej. Problémom
sa stali financie. Nepodarilo sa mu nadviazať ani potrebné kontakty a spolupráce so zámožnými podnikateľmi
a vynálezcami z USA či Nemecka. Vzdal
sa preto ďalších pokusov a hoci predbehol Francúzov so svojimi pokusmi
s motorovým vrtuľníkom až o štyri
roky, vynájdenie vrtuľníka je pripísané
práve im...
Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
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To, že Vianoce nie sú o darčekoch, už vieme. Vianoce
sú o rodine a dobrom jedle, pod ktorým sa prehýbajú
bohato zdobené stoly. Napriek malej rozlohe našej
krajiny, si mnohé rodiny doposiaľ zachovali rozličné
tradície aj čo sa sviatočných pokrmov týka. Medzi ne
sa radí aj tradičná vianočka, známa tiež ako vianočná
štóla. Obľubujú ju aj rodiny v Čechách, Nemecku, vo
Švajčiarsku,... Tradičnú domácu vianočku pre nás upiekla
Mgr. Lucia Svetlíková, Executive Manager DELUVIS.

s ur oviny
~~ 42 g droždia (1 kocka)
~~ 110 ml mlieka
~~ 340 g polohrubej múky
~~ 200 g masla
~~ 45 g kryštálového cukru

Postup
prípravy
Droždie rozmiešame vo vlažnom
mlieku a pridáme 110 gramov múky.
Odložíme na teplé miesto a počkáme
asi 5 minút, kým sa vytvorí kvások.
V mixéri s nadstavcom hák zmiešame 150g zmäknutého masla, kryštálový cukor, soľ, pomarančovú aj citrónovú kôru, 230g múky a pripravený kvá
sok. Vymiesime vláčne cesto (miesime
asi 8 minút na strednej rýchlosti). Prenesieme ho do misky a necháme 20
minút podkysnúť.
Potom ručne primiesime sušené aj
kandizované ovocie a mandľové lupienky. Z cesta vytvarujeme bochník, ktorý
necháme v miske zakrytý utierkou podkysnúť jednu hodinu.

Vykysnutý bochník rozdelíme na polovice a každú rozvaľkáme na hrubšiu
placku. Cesto preložíme na 3-krát ako
list a na vrchu vytvoríme chrbátik typický pre štólu. Takto pripravené štóly
necháme ešte 10 minút podkysnúť na
plechu.
Pred pečením odstránime vyčnievajúce ovocie, aby počas pečenia nezhorelo. Potrieme rozšľahaným vajíčkom so štipkou soli a pečieme pri
180°C asi 30–40 minút.
Upečené štóly potrieme 50g rozpusteného masla a obalíme v práškovom
cukre. Zmes na povrchu vytvorí ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóly dlhšie vydržia.

~~ 1 lyžička soli
~~ kôra z 1 pomaranča
~~ kôra z 1 citróna
~~ 60 g sušených hrozienok
~~ 60 g sušených brusníc
~~ 60 g kandizovanej
pomarančovej kôry
~~ 60 g mandľových
lupienkov
~~ 1 vajíčko
~~ 80 g práškového cukru

95 minút,
doba pečenia 40 minút
Príprava

Tradičná
vianočná
štóla

Lucia Svetlíková
Executive Manager, DELUVIS
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ČERSTVÉ PEČIVO
OVOCIE, ZELENINA
DOMÁCE ZÁKUSKY
PANINI, BAGETY,
OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY

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

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

Šancová 58
Po-Ne: 06:00-23:00

Višňová 7/A
Po-Ne: 06:00-22:00

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

Šustekova 47
Po-Ne: 06:00-23:00

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

Sibírska ulica č.9
Po-Ne: 06:00-22:00

Karadžičova 8
Po-Pi: 06:00-19:00

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

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

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

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

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

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

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

1€

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

Nájdete nás aj
na Facebooku!

www.deliapotraviny.sk
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