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Magazín pre klientov DELUVIS. Číslo 03, december 2016 – január 2017, ročník I. Nepredajnéin

Rovnako ako pri iných finančných produktoch, aj 
pri životnom poistení sa uzatvára zmluva, ktorá 
dáva zmluvným stranám určité povinnosti. Pri 
poistení poisťovňa kryje určité riziko a poistený 
platí vopred dohodnuté poistné. Každému z nás 
sa však môže stať, že nastane nepredvídaná 
situácia a na zaplatenie poistného neostanú  
v rodinnom rozpočte peniaze.

Čo robiť, keď vám neostanú peniaze  
na zaplatenie životnej poistky?

16Komentár: Amerika je  
po voľbách. Čakajú  
finančné trhy Trumpoty?
Výsledok amerických prezidentských 
volieb prekvapil celý svet. Dnes je to 
realita, ktorá môže zamávať trhmi.

4

12Hypotéka s nami,  
hypotéka bez stresu
Spoločnosť DELUVIS otvorila v októbri 
pre svojich klientov Hypotekárne 
centrum. Sen o novom bývaní si 
tak môžete zrealizovať rýchlejšie, 
jednoduchšie a bez poplatkov.

DELUVIS 
FÓRUM
Čítajte prílohu na stranách 5-11
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Z
áver roka predstavuje najideálnejšie obdobie na bilancovanie a hodnotenie. Ak sa 
spätne obzriem za uplynulými dvanástimi mesiacmi, jediné slovo, ktorým doká-
žem rok 2016 zhodnotiť, je ďakujem. Veľká vďaka patrí vám, našim spokojným 

klientom, ktorí ste sa na nás obrátili s dôverou a rovnako aj našim novým partnerom, 
spolupracovníkom a finančným agentom, ktorí sa rozhodli rozšíriť naše rady. Obchod-
ný plán na rok 2016 bol ambiciózny a som nesmierne rád, že výzvy, ktoré sme si dali, 
sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Naším cieľom bolo rozšíriť nielen rady spo-
lupracovníkov, ale poskytnúť tiež ideálne podmienky na stabilizáciu a rast obchodných 
výkonov či usporiadanie hodnotnej konferencie DELUVIS FÓRUM s priamou účasťou 
renomovaných providerov. Aktívne sme začali pracovať na zvýšení povedomia našej 
značky na trhu a úspešne implementovali nové produkty, ktoré klientom spoločnos-
ti DELUVIS pomáhajú stabilizovať a optimalizovať osobné i korporátne financie. Hrdý 
som i na spustenie predaja korporátnych dlhopisov s fixným výnosom. Úspešní a am-
biciózni však chceme byť aj v novom roku. Jedným z cieľov je rozvoj obchodných aktivít 
v Českej republike. Nemenej dôležité je pre nás naďalej úspešne rozvíjať marketing 
našej spoločnosti a pokračovať v PR aktivitách. Vaša dôvera je pre nás záväzkom, a tak 
urobíme všetko preto, aby sme ju nestratili ani počas najbližších mesiacov. To želám 
nám, spoločnosti DELUVIS. Vám prajem pevné zdravie a zdravý rozum. Zachovajte si 
naďalej svoju rozvahu pri riešení finančných otázok a nezabudnite na to, že tu na prob-
lémy nie ste sami. Po boku máte silného a skúseného partnera. Pa vašom boku bude 
aj v novom roku DELUVIS.

Mgr. Michal Šimo
Konateľ spoločnosti DELUVIS

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

inDeluvis, dvojmesačník. Názov vydavateľa: DELUVIS s.r.o., Bratislava Business 
Center V., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava. Číslo vydania 03, dátum vydania: 
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OBSAH

inDELUVIS čítate aj vďaka 
našim spolupracovníkom:

Komentár: Amerika je po voľbách.   4 
Čakajú finančné trhy Trumpoty?

Nové odvody pre poisťovne považuje 6 
asociácia za protiústavné

Negatívne úrokové sadzby. 8 
Skutočné negatívum pre trhy? 

ÁNO pre investovanie do čierneho zlata 10  

Hypotéka s nami, hypotéka bez stresu  12

Finančnú rezervu si tvoria najmä muži 14

Investori sa zaujímajú o českú  15 
korunu. Dokedy? 

Šesť rokov vianočného príspevku 16  
pre dôchodcov 

Čo robiť, keď vám neostanú peniaze 18 
na zaplatenie životnej poistky?

Novoročné predsavzatia?  19 
Štvrtina Slovákov ich nedodrží

The Event ľudí neobmedzuje  20

DELUVIS vie rozhýbať nielen peniaze,  22 
ale aj radosť

Osem jedinečných lyžiarskych  24 
stredísk sveta

Mozaika 26

ing. Jaroslav Baran,  
obchodný riaditeľ DELUVIS

František Adamec, obchodný riaditeľ divízie 
DELUVIS Investments 

ing. Zuzana Zedníková,  
Chief Operating Officer DELUVIS

Jana valkučáková, špecialistka na hypotéky

Marek Kunošík, exclusive manager DELUVIS

Mgr. Michal Šimo,  
konateľ spoločnosti DELUVIS

ing. Miloš Krššák, CEO Salve Investments

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

ivana Řeháková, NOVA Green Energy fund

PR agentúra GeTliKe

Zdroj fotografií:  
shutterstock, Adobe stock, GeTliKe,  
Deluvis, OZ Milan Štefánik, archív

editoriál
Termín začatia výstavby: September 2016

Termín kolaudácie: Október 2017

Celkový počet bytov: 8

Plochy bytov: 120 až 160 m2

Finančný partner: Projektové financovanie  

 J&T banka

Vila Grand Vue je projekt ôsmich unikátnych bytov  

s nádhernými výhľadmi, umiestnený v uzavretom areáli 

v prostredí zelene. Každý z bytov má svoju špecifickú 

atmosféru – vysoké stropy, podkrovie, veľkorysé rozmery, 

balkóny, terasy, záhradu... V netradičnom prostredí, len 

na skok od centra Bratislavy, môže byť váš domov, ktorý 

vám budú závidieť! 

www.grandvue.sk

Pokojné bývanie 
na skok do centra



Dvojmesačník pre klientov DELUVIS

4 5

číslo 03/2016

V
ýsledok amerických prezidentských vo-
lieb prekvapil celý svet. S inauguráciou 
Donalda Trumpa sa počítalo len v hypo-

tetickej rovine. Dnes je to realita, ktorá môže 
zamávať svetovými finančnými trhmi. A to 
nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj z toho 
dlhodobého. Alebo? 

Krátkodobá politika je zaujímavá pre banko-
vého tradera alebo hedge fond managera. My, 
dlhodobí investori, si skôr všímame nastolené 
trendy a snažíme sa vystihnúť nákupnú príleži-
tosť. Dovolím si načrtnúť možný scenár, ktorý 
sa skladá z viacerých trhov a oblastí.

Republikánsky zámer znížiť dane a navýšiť in-
fraštruktúrne výdavky (čo si vo svojej podstate 
dosť protirečí), by mal za následok zvýšenie 
US deficitu. Zároveň by posilnil rast inflácie, 
čo môže vyvolať výrazné zostrmenie úrokovej 
krivky najmä na dlhom konci. V praxi by to zna-
menalo, že sadzby na jej dlhom konci sú výraz-
ne vyššie ako sadzby na krátkom. (Napríklad 
dvadsaťročná a dvojročná sadzba.)

Zníženie regulácie by bolo úľavou nielen pre fi-
nančný sektor, ale aj pre domácich producentov 
ropy. Donald Trump je však mierne nevyspyta-
teľný a už sa nechal počuť, že chápe vplyvu člo-
veka na klimatické zmeny. To je v jeho myslení 
zásadný posun. Preto to aj s  ropou ešte vôbec 
nemusí byť také jednoznačné.

Ak bude vláda skutočne podporovať štátne 
výdavky, FED sa bude môcť viac sústrediť na 
infláciu. Napriek tomu sa očakáva, že bude po-
zadu za krivkou, čo znamená, že sadzby dvíha 
až vtedy, keď sú už v trhu ocenené a všetci ich 
očakávajú. Zrýchlený rast a vyššie sadzby cel-
kom iste podporia USD. Možné daňové úľavy 
pre tých, ktorí repatriujú korporátne zisky späť 
do USA, by taktiež podporili americkú menu. 
Dolár môže teda posilniť minimálne do doby, 
kým si nenájde rovnovážnu hladinu pre rastúcu 
ekonomiku.

V prípade, ak by sa len čiastočne realizoval plán 
odsunu nelegálnych migrantov, ktorí na rozdiel 
od EÚ v USA aj skutočne pracujú, tak by tento 
krok prispel aj k zníženiu nezamestnanosti.

Výrazné dopady môže mať zvolenie nového 
prezidenta aj na zahraničie:
n   rast v USA podporí dopyt po komoditách  

z Kanady;
n   Ázia bude z amerického dopytu profitovať 

tiež, keďže aj čiastočné rozviazanie obchod-
ných dohôd s transpacifickými krajinami môže 
vyvážene naštartovať domácu produkciu;

n   Trumpov náznak, že zváži záväzky USA voči 
krajinám NATO, ktoré si neplnia svoje finanč-
né povinnosti, bude tlačiť na zvýšenie vý-

davkov týchto krajín na armádu a zbrojenie, 
čo je vynikajúca správa pre americký zbrojný 
priemysel, ktorý rád dodá, čo bude treba;

n   zároveň, keď sa bude musieť EÚ viac angažo-
vať v konfliktoch, o to menšie náklady v nich 
bude mať Amerika;

n   ak európskou stabilitou zakývajú výsled-
ky volieb vo Francúzsku či Holandsku, bude  
z toho opäť profitovať stabilnejšie vyzera-
júci dolár a americké firmy budú pôsobiť na 

investorov ako investičné príležitosti s men-
ším rizikom.

Odhliadnuc od politického presvedčenia, vyze-
rá to tak, že bežná volatilita a najmä pozitívne 
vyhliadky, dodajú trhom väčšiu predvídateľ-
nosť a podnikateľské prostredie spolu s finanč-
nými trhmi čaká stabilnejší rok. 

Ing. Miloš Krššák
CEO SALVE INVESTMENTS

výsledok amerických prezidentských volieb prekvapil celý svet.  
s inauguráciou Donalda Trumpa sa počítalo len v hypotetickej rovine. 
Dnes je to realita, ktorá môže zamávať svetovými finančnými trhmi.  
A to nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj z toho dlhodobého. Alebo? 

Amerika je po voľbách. 
Čakajú finančné trhy 

trumpoty?

komentár: Deluvis 
      fórum

špeciálna 
príloha
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P
o tom, ako úmysel vlády oznámil mi-
nister financií Peter Kažimír, odpoveď 
poisťovní na seba nenechala dlho ča-

kať. Tie mali osobitý odvod z podnikania  
v regulovaných odvetviach  odvádzať do kon-
ca kalendárneho roka 2016, no od januára 
2017 bude, pod hlavičkou nového zákona, 
trvať neobmedzene a navyše v dvojnásobnej 
výške. Poisťovne tvrdia, že to skomplikuje 
podnikanie v poisťovníctve na Slovensku, 
na čo v konečnom dôsledku doplatí koncový 
klient. Veď v súčasnosti sa ich dotýkajú až tri 
odvody. Obzvlášť škodlivý pre sektor pois-
ťovníctva je tento odvod v kombinácii s novo 
zavádzaným odvodom z tržieb (z prijatého 
poistného) vo výške 8%.

„Poisťovne budú musieť tento odvod zakalku-
lovať do cien poistného, čo samozrejme pove-
die k zvýšeniu cien poistného. Treba si uvedo-
miť, že poisťovne platia riadne dane ako všetci 
ostatní podnikatelia a okrem toho majú byť 
zaťažené týmito dvomi odvodmi, z ktorých 
prvý  zasahuje zisk a druhý priamo tržby,“ vy-

svetľuje situáciu Ing. Zuzana Zedníková, COO 
spoločnosti DELUVIS. 

Vyššie ceny poistného očakáva aj JUDr. Jozefína 
Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asoci-
ácie poisťovní. „Treba s tým počítať, nie je však 

zrejmé kedy. Takéto dva závažné odvody vý-
znamne ovplyvnia hospodárenie všetkých po-
isťovní a každá sa s tým bude musieť vyrovnať 
po svojom. Ako dlho im to bude trvať, je otázne, 
pretože poisťovne sú limitované tým, že pod-
písané zmluvy jednostranne meniť nemôžu. 

súčasný vládny kabinet schválil dva návrhy zákonov, ktoré zvyšujú  
odvodové povinnosti komerčných poisťovní. v prvom rade ide o zvýše-
nie sadzby osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach 
(t.j. odvod zo zisku), a to z pôvodnej sadzby 0,00363 na 0,00726. veľký 
zásah do hospodárenia poisťovní však vyvolá aj ďalší odvod, a to odvod 
z tržieb vo výške 8% z prijatého poistného z neživotných poistení,  ktorý 
priamo zasiahne poistených. Ten prišiel nečakane a veľmi rýchlou cestou 
sa dostal až na rokovanie vlády. Jeho následkom môže byť zvýšenie cien 
neživotného poistenia. slovenská asociácia poisťovní rázne namieta. 

nové odvody pre poisťovne 
považuje asociácia za

protiústavné

Je potrebné sa s klientom dohodnúť, prípadne 
zmluvu vypovedať a podpísať s ním novú,“ po-
vedala na DELUVIS FÓRE Žáková. „Protiústavné 
je z nášho pohľadu napríklad to, že ide o odvod, 
nie o daň. Štát má hospodáriť s rozpočtom, kto-
rý napĺňajú dane a poplatky, nie odvody. Naviac, 
takéto odvody nemá vyžadovať retroaktívne, 
ako je tomu v tomto prípade,“ bráni poisťovne 
JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slo-
venskej asociácie poisťovní. Navyše, je potreb-
né uvedomiť si, že akýkoľvek odvod zasiahne 
do podnikania kohokoľvek. Či ide o pekára, mu-
rára alebo poisťovne. Preto možno bez servítky 
predmetný odvod označiť za akési výpalné. 

Príživníci? 

Nepríjemné je aj vnímanie finančných sprostred-
kovateľov ako príživníkov. Asociácia finančných 
sprostredkovateľov a finančných poradcov 
(AFISP) sa voči útokom bráni, a to najmä po pri-
jatí zákona o finančnom sprostredkovaní a fi-
nančnom poradenstve. „Veď nám ide primárne  
o ochranu samého spotrebiteľa,“ bránila finanč-
ných sprostredkovateľov na prvom DELUVIS 
FÓRE JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníč-
ka AFISP. Podľa jej slov je nevyhnutné iniciovať 

racionálnu diskusiu, aby sa negatívne vnímanie 
finančného sprostredkovania minimalizovalo a 
upustilo sa tak od zavádzajúcich označení typu 
príživník a podobne. Asociácia preto zostavila 
profesionálne skupiny, ktoré budú s rezortom 
financií diskutovať a rokovať. Aj pred zrakmi ve-
rejnosti. „Kategoricky odmietame označovanie 
sprostredkovateľov ako príživníkov. Pre niektoré 
poisťovne až  60% predaja produktov zabezpe-
čujete práve vy, externí sprostredkovatelia. Pre-
to je neetické takto na našu prácu útočiť,“ obrá-
tila sa na prítomných sprostredkovateľov JUDr. 
Darina Huttová.

Štát nesmie regulovať trh bez toho, aby poznal 
jeho fungovanie. „Toto vnímame veľmi nega-
tívne a na ďalší vývoj budeme razantne rea-
govať,“ dodala na záver JUDr. Darina Huttová, 
generálna tajomníčka AFISP. Podľa obchodné-
ho riaditeľa spoločnosti DELUVIS, Ing. Jarosla-
va Barana, tiež nie je označenie „príživník“ na 
mieste. „Neustále sa vzdelávame a absolvuje-
me všetky legislatívne úkony, ktoré sa od nás 
vyžadujú. Sme certifikovaní národnou bankou. 
Ako môžeme byť príživníci, keď naše služby re-
álne pomáhajú a ľudia sa na nás so žiadosťou 

o pomoc obracajú? Podľa súčasného chápania 
ministra financií môžu byť tým pádom príživ-
níkmi aj notári, realitní makléri alebo stavbári.“
 
V otázke ochrany spotrebiteľov má jasno aj 
samotná asociácia poisťovní. „Naším cieľom 
je chrániť majetok ľudí. Poisťovne fakticky  
iba  spravujú poistné, ktoré poistení platia za 
krytie rizika, a to na základe podmienok a pra-
vidiel, ktoré určuje štát. Poistenie je o solidari-
te tých, ktorí sa poistia a platia poistné, nie je 
nijako štátom dotované ani podporované. Nie 
je preto žiadny dôvod na to, aby sa zodpovední 
poistení svojím poistným podieľali na takomto 
odvode a platili tak dodatočnú daň. Ukazuje sa, 
že budeme  musieť komunikovať so všetkými 
stranami, aby sme kompetentným vysvetlili, 
čo vlastne poistenie je,“ dodáva JUDr. Jozefína 
Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asoci-
ácie poisťovní. 

Prísnejšie podmienky?

Reakciou poisťovní, ktoré poskytujú neživot-
né poistenie, t.j. poistenie áut, nehnuteľností, 
úrazové i cestovné poistenie a poistenie zod-
povednosti, môže byť okrem zvýšenia cien aj 
sprísnenie poistných podmienok, a to najmä 
formou výluk. „Rizikovosť pri neživotnom po-
istení je vysoká, najmä pokiaľ ide o automobily 
a tú vláda pri uplatňovaní odvodu nezohľad-
ňuje. Poisťovne teda môžu reagovať rôzne. 
Buď pre klientov ponechajú nižšie ceny, ale 
sprísnia výluky a likvidáciu, alebo si od klienta 
vypýtajú viac peňazí, ale poistné podmienky 
nechajú zachované. O to viac bude dôležité 
využiť služby finančného sprostredkovateľa, 
ktorý bude vedieť klientovi poradiť vhodný 
produkt, podľa jeho preferencií,“ opisuje mož-
ný scenár Ing. Zuzana Zedníková, COO spoloč-
nosti DELUVIS.   

 Poisťovne budú musieť 
nový odvod zakalkulovať 
do cien poistného

 
Reakciou poisťovní môže 
byť okrem zvýšenia cien 
aj sprísnenie poistných 
podmienok
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Pozitívnych reakcií na negatívne úrokové sa-
dzby je žalostne málo. „Myslím si, že tento 
stav nie je normálny a začínajú stále viac pre-
sakovať informácie, že tie pozitíva, ktoré sa 
mali dostaviť, sa nedostavili,“ povedal Ing. Ró-
bert Kopál z Asociácie obchodníkov s cennými 
papiermi. Navyše, vzniká tu nová bublina, kto-
rá sa s týmto pokusom Európskej centrálnej 
banky úzko spája a čoskoro môže prasknúť - 
dlhopisový trh. „Dlhopisy sú drahé a výnosy sú 
v mínuse. Bežný človek sa preto zamyslí nad 
tým, prečo by som mal nakupovať dlhopisy so 
zápornou sadzbou. Jednou z odpovedí môže 
byť fakt, že sa dá ešte stále predať drahšie. 
Táto stratégia zatiaľ vychádzala. Ale čo druhá 
strana mince, a teda subjekty, ktoré sú nútené 
dlhopisy kupovať? Zhodnotenie pre ne už nie 

je také výhodné. Táto bublina čoskoro podľa 
mňa začne praskať,“ povedal svoj názor na 
DELUVIS FÓRE Mgr. Ľudovít Javorský z Fran-
klin Templeton.

Súčasný európsky trh potrebuje podľa reno-
movaných odborníkov iný spôsob a inú cestu, 
ako ekonomike pomôcť. Aktuálne počiny ECB 

dokonca mnohí z nich vnímajú kontraproduk-
tívne a ideálne by bolo, keby centrálna banka 
prestala experimentovať. Rast ekonomiky 
totiž môže efektívne naštartovať len jedno-
duchý model – ponuka a dopyt. „Úlohou bánk, 
vlád a úradníkov je zabezpečiť také podnika-
teľské prostredie, ktoré sa bude vyznačovať 
minimálnym počtom bariér a prekážok. To, 
čo robí ECB je z môjho pohľadu zlý krok, ale 
zastaviť tak značne rozbehnutý vlak už také 
jednoduché nebude,“ myslí si Ing. Roman 
Scherhaufer z EIC.

„Európa má problém nielen s nízkymi úrokmi 
ale aj s nízkou kompatibilitou. ECB sa vše-
možne snaží nakopnúť ekonomiku, ale neda-
rí sa jej to. Je iné, keď dáte 100 USD do ruky 

Američanovi, ktorý ich hneď minie a Nemcovi, 
ktorý ich odloží. To isté robia aj banky v Euro-
zóne – hromadia peniaze.“ vraví Jakub Křivan 
z C-Quadrat.

Banky na starom kontinente dnes robia teda 
to isté, čo ustráchaný spotrebiteľ. Finančné 
prostriedky hromadia. Opakom sú niektoré 

dánske banky, ktoré dokonca platia záujem-
com o hypotéku za poskytnutie úveru. Len aby 
dostali prostriedky do pohybu a obehu. Keďže 
banky pôsobiace na Slovensku spadajú zväčša 
pod nadnárodné koncerny, tohto modelu sa  
u nás tak skoro nedočkáme.

Zmena musí prísť. Ale pomaly

Investori sú v súčasnosti pokojní. Aj to len 
vzhľadom na to, že by v opačnom prípade  
mohlo dôjsť k nepredvídateľným situáciám 
na svetových trhoch. Tie sú dnes už aj tak 
značne nečitateľné a ukazovatele ECB sú 
podľa mnohých renomovaných odborníkov na 
tom rovnako. „Ak by teraz Európska centrál-
na banka začala úrokové sadzby dvíhať, pa-
nika by nastala na akciových aj dlhopisových 

trhoch,“ myslí si Ing. Miloš Krššák zo Salve 
Investments. Zmena súčasného modelu je 
podľa hostí DELUVIS FÓRA nevyhnutná, av-
šak musí prísť pomaly a postupne. 

Otázkou je aj to, či nízke alebo záporné úro-
kové sadzby majú negatívny vplyv na peniaze 
bežných ľudí, ktoré ležia na účtoch v bankách. 

V krajinách eurozóny je počet takýchto jedin-
cov značne vysoký. Odpoveď znie áno, a to naj-
mä v spojitosti s infláciou. Situácia sa v najbliž-
ších rokoch podľa Jakuba Křivana z C-Quadrat 
nezlepší, a tak je najvyšší čas, aby finanční 
sprostredkovatelia šírili medzi obyvateľstvom 
osvetu, ako efektívne svoje peniaze zhodno-
covať a zabrániť ich znehodnocovaniu.   

ECB by mala prestať  
experimentovať. Rast  
ekonomiky môže naštar-
tovať len jednoduchý 
model - ponuka a dopyt

Banky na starom 
kontinentne robia to,  
čo ustráchaný spotrebiteľ 
- hromadia peniaze

európska centrálna banka sa v roku 2014 rozhodla pre zaujímavý experiment. Úrokové sadzby zatlačila  
do záporných hodnôt. Cieľ bol jasný. Motivovať banky a sporiteľov k tomu, aby dostali peniaze do obehu   
a podporili tak rast ekonomiky. v opačnom prípade im za nečinné prostriedky poskytne centrálna banka 
úrok vo výške 0%, prípadne im vystaví sankčný poplatok. Ako po dvoch rokoch reaguje na pokus trh?  
Aj o tom diskutovali odborníci na našom prvom Deluvis FÓRe.

negatívne úrokové sadzby. 
skutočné negatívum pre trhy?
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5,50% p.a. 
zhodnotenie 10 ročného dlhopisu
výnos 5 ročného dlhopisu je 5,00% p.a. 

www.deluvis.sk

Dlhopis 
Nova Green
Finance

NGEFIN_inzerat.indd   1 26.07.16   16:14

Ropa je za ostatné desaťročia nástrojom roz-
manitých geopolitických hier. Zároveň sa, nie 
nadarmo, označuje ako čierne zlato, čo v nás 
evokuje pocit majetku a bohatstva. Napriek 
tomu sú ceny ropy na akciových trhoch často 

na hojdačke. Aká je teda jej budúcnosť z po-
hľadu investovania? „Cenou ropy na začiat-
ku tohto roka zamával jej prebytok. Ide však  
o komoditu, spotreba ktorej vo svete značne 
narastá a ropu budeme potrebovať aj v budúc-
nosti,“ povedal na DELUVIS FÓRE Mgr. Ľudovít 
Javorský z Franklin Templeton. 

Z investičného hľadiska je čoraz atraktívnejšie 
aj samotné striebro. Najmä pre svoje fyzikálne 
vlastnosti je tento prvok vyhľadávaný v me-
dicínskom odvetví, rovnako aj elektrotechnic-
kom, textilnom a kozmetickom priemysle. 

Atraktívna zelená

Svetová populácia však enormne narastá, ži-
votné prostredie tým značne trpí a nerastné bo-

hatstvo sa na našej planéte míňa. Obnoviteľné 
zdroje energie predstavujú teda efektívne rieše-
nie. Ekologické zmýšľanie a formy investovania 
do obnoviteľných zdrojov energie začínajú po-
stupne podporovať aj lídri svetových ekonomík. 
Dôležité je však vybrať si ten správny a ideálny 
fond, cez ktorý budú peniaze investované.

Ružovú budúcnosť obnoviteľným zdrojom 
energie predpovedali odborníci na investície aj 

počas DELUVIS FÓRA. Európa má podľa nich  
z legislatívneho hľadiska a zodpovednosti 
pred svetom náskok. Zmeniť uhol pohľadu 
však musia aj samotní spotrebitelia. Veď ide 
o kvalitu nášho života a prostredia, v ktorom 
bezprostredne žijeme a dýchame. 

TiP na investíciu

Klienti spoločnosti DELUVIS môžu do obnovi-
teľných zdrojov energie investovať prostred-
níctvom otvoreného fondu kvalifikovaných in-
vestorov, prípadne prostredníctvom dlhopisov 
Nova Green Finance. Minimálna výška investí-
cie do fondu je 50 000 EUR. Alternatívou pre 

menších investorov je možnosť nákupu dlhopi-
sov, a to v minimálnej hodnote 1 000 EUR. Náš 
fond dosiahol za rok 2015 čisté zhodnotenie 
pre investorov 8,25 %. Je to výsledok, ktorý po-
tvrdil auditor fondu, spoločnosť KPMG. V roku 
2014 to bolo 7,71 %. Všeobecne investor môže 
u nášho fondu očakávať ročné zhodnotenie  
v rozmedzí 7 – 8 % p.a. Pre našich klientov sú 
tu aj ďalšie alternatívy, ako investovať do ob-
noviteľných zdrojov nepriamo so zhodnotením 
okolo 5 % ročne,“ vysvetlila Ivana Řeháková  
z NOVA Green Energy fund.   

Ropa už niekoľko desaťročí aktívne ovplyvňuje cenu komodít na 
svetových trhoch, a tým pádom aj samotné formy investovania. 
Začiatkom roka jej cena značne zamávala dianím na svetových 
trhoch a dnes sa situácia začína opäť upokojovať. Navyše, v polovici 
novembra objavili americkí geológovia v západnom Texase zrejme 
najväčšie nekonvenčné ropné pole v usA. Oplatí sa do ropy dnes ešte 
investovať? Alebo sú atraktívnejšie obnoviteľné zdroje energie? 

áno pre investovanie
do čierneho zlata

ružová budúcnosť aj vďaka obnoviteľným zdrojom

Cenou ropy na začiatku 
tohto roka zamával jej 
prebytok. Spotreba ropy vo 
svete však značne narastá

Náš fond dosiahol za rok 
2015 čisté zhodnotenie 
pre investorov 8,25 % p.a. 
Všeobecne investor môže 
u nášho fondu očakávať 
ročné zhodnotenie v 
rozmedzí 7-8 % p.a.
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M
nohí klienti zabúdajú na niektoré po-
platky, ktoré so získaním hypotéky sú-
visia. Preto ich tento druh úveru už na 

začiatku vybavovania  stojí viac, než pôvodne 
predpokladali. Pri úvere je potrebné počítať  
s týmito výdavkami:

1.  náklady spojené s poskytnutím úveru v ban-
kách (poplatok za poskytnutie úveru, popla-
tok za vypracovanie znaleckého posudku, 
poplatky súvisiace s úkonmi na katastri a 
podobne);

2.  cena úveru, teda výška úroku, za ktorú ban-
ka poskytne klientovi úver;

3.  náklady za zmenu zmluvných podmienok 
(napríklad náklady spojené s mimoriadnymi 
splátkami, zmenou záložného práva, zme-
nou dlžníka v úverovom vzťahu, zmenou 
lehoty splatnosti a pod.);

4.  dodatočné náklady súvisiace s hypotékou 
(zriadenie bežného účtu v banke, z ktorého 
sa úver spláca, poistenie nehnuteľnosti, po-
istenie schopnosti splácať úver alebo život-
né poistenie).

„Samozrejme, najvyšším výdavkom je po-
platok za poskytnutie úveru. Preto klientom  
v rámci ponúk rôznych bánk vždy ukazujeme, 
či si ho banka účtuje a ak áno, tak v akej výške. 
Spravidla ide o určité percento z výšky poskyt-
nutej hypotéky,“ vysvetľuje Jana Valkučáková, 
z Hypotekárneho centra DELUVIS.

Žiadatelia o úver zabúdajú aj na poplatky na 
správe katastra súvisiace s návrhom na zria-
denie záložného práva v prospech  banky.

Nevýhodná fixácia  
úrokovej sadzby

Problémom je aj stanovenie dĺžky fixácie úroko-
vej sadzby a následne jej výhodnosť. „Tu si tre-
ba uvedomiť, že počas obdobia fixácie úrokovej 
sadzby ju nemôže banka klientovi zmeniť. To 
je dané zákonom. V súčasnosti sa stretávame 
s fixáciami úrokových sadzieb na 1, 3, 4, 5, 10 
rokov. Ako sa však bude vyvíjať trh úrokových 
sadzieb, je dosť otázne, takže odporúčam klien-
tom fixáciu na 5 rokov,“ radí Jana Valkučáková. 
Vo všeobecnosti však platí, že banky pri dlhších 
dobách fixácie ponúkajú vyššie úrokové sadzby 
než pri kratších. Na druhú stranu, klient má isto-
tu nemennosti tejto sadzby po stanovenú dobu. 

„Na základe aktuálnej situácie na trhu sa pred-
pokladá, že dôjde ku zvýšeniu úrokových sa-
dzieb. Preto žiadateľom o hypotéku odporúčam 
vybrať si dlhšiu dobu fixácie úrokovej sadzby,“ 
hodnotí dianie špecialistka na hypotéky. 

Zbytočne vysoká lTv

Pri financovaní bývania je potrebné veľmi dô-
sledne zvážiť, či má klient k dispozícii okrem 
hypotéky aj iné zdroje. Ak áno, v určitých prí-
padoch mu to môže priniesť zvýhodnenie  
v podobe nižšej výšky požadovaného úveru. 
Klient sa tak v praxi stretne s pojmom LTV 
alebo loan to value. Ide o vyjadrenie pomeru 
výšky úveru k hodnote založenej nehnuteľ-
nosti. Banky dnes ponúkajú účelové hypotéky 
na bývanie vo výške 70 – 90% LTV. Výška tzv. 
amerických, teda bezúčelových hypoték, sa 
pohybuje na úrovni 50 –70 % LTV. Treba však 
pamäť na fakt, že banky akceptujú len nehnu-
teľnosti na bývanie a len na území SR.

Význam slova LTV si môžeme premietnuť aj 
do slovníka bánk. Má vplyv na výšku úroko-
vej sadzby, ktorú klient po celkovom posúdení 
môže získať. V podstate platí pravidlo, že čím 
nižšie LTV, tým banka klientovi schváli nižšiu 
výslednú úrokovú sadzbu. Na druhej strane, ak 
klient zlyhá pri splácaní úveru, banka bude mu-
sieť založenú nehnuteľnosť predať a je reálny 
predpoklad, že na dražbe pôjde o najnižšiu cenu 
nehnuteľnosti. LTV vo výške 70 % znamená, že 
úver vo výške 70-tisíc je zabezpečený 100–ti-
sícovou nehnuteľnosťou. Ak by došlo k predaju 
nehnuteľnosti, banka ju predá za cca 80-tisíc 
eur, aby bola schopná pokryť svoju pohľadáv-
ku. „Pri porovnaní jednotlivých úverových pro-

duktov bánk sme my, ako nezávislí poradcovia, 
viazaní zákonom. To znamená, že klientovi mu-
síme predostrieť všetky ponuky bánk a všetky 
poplatky súvisiace s úverom. Vieme, že existu-
jú možnosti ako klientom vyjednať výhodnej-
šie podmienky,“ ubezpečuje Jana Valkučáková,  
z Hypotekárneho centra DELUVIS.

Neprávne zvolená poistka

S hypotékou je spojené aj uzavretie poistenia 
nehnuteľnosti. To je obligátna podmienka k čer-
paniu úveru. Väčšina bánk poskytuje klientom 
poistenie nehnuteľnosti v spolupráci s konkrét-
nymi poisťovňami. Klient si však môže slobod-
ne zvoliť akúkoľvek inú poisťovňu. Pri výbere 
správneho a vhodného poistenia je potrebné 
porovnať si popri cenách poistenia aj poistné 
udalosti, ktorých krytie toto poistenie obsahu-
je. Jednotlivé poistné produkty sa v tom často 
odlišujú, a preto aj to najlacnejšie nemusí byť 
vždy to najlepšie.

Dlhšia doba splácania úveru 
prináša isté nevýhody

Pravidlom v oblasti poskytovania úverov je ich 
dlhodobá splatnosť, to ale znamená že, čím 

Je otázne, ako sa bude 
v budúcnosti vyvíjať trh 
úrokových sadzieb. Preto 
klientom odporúčame 
fixáciu na 5 rokov

S hypotékou je spojené 
aj uzavretie poistenia 
nehnuteľnosti. Pri výbere 
posťovne treba porovnať 
najmä poistné udalosti, 
ktoré kryje

Hovorí sa, že postaviť dom, zasadiť strom a splodiť syna je úlohou každého 
muža. splniť posledné dve úlohy je jednoduché, so získaním vlastnej strechy 
je to však trochu zložitejšie. Práve preto spoločnosť Deluvis otvorila v októbri 
pre svojich súčasných a budúcich klientov Hypotekárne centrum Deluvis. 
sen o novom bývaní si tak môžete zrealizovať rýchlejšie, jednoduchšie a bez 
poplatkov. Zároveň sa vďaka návšteve u nás vyvarujete niektorým chybám, 
ktoré môžu poskytnutie hypotekárneho úveru skomplikovať. Na tie najčastejšie 
upozornila Jana valkučáková, z Hypotekárneho centra Deluvis.

Hypotéka s nami, 
hypotéka bez stresu
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dlhšia doba splatnosti úveru je, tým je nižšia 
mesačná splátka. Na druhej strane, dlhšia le-
hota splatnosti úveru, napríklad 30 rokov, to je 
aj jeho vyššie preplatenie. 

Mimoriadne splátky

Banka podľa Jany Valkučákovej poskytuje  
v súčasnosti nasledovné možnosti mimo-
riadnych splátok:
• klient môže raz ročne bez poplatku splatiť  
20 % z istiny zostatku úveru;
• pri ukončení fixácie úrokovej sadzby môže 
klient splatiť celý zvyšok úveru bez akéhokoľ-
vek poplatku.

„Tu musím upozorniť na fakt, že výhodou mi-
moriadnych splátok je skutočnosť, že úver 
v podstate skôr splatíte a celkovo môžete 
ušetriť na poskytnutom úvere.“

Čo so štátnym príspevkom  
pre mladých? 

Pri hypotéke so štátnym príspevkom pre 
mladých zákon definuje určité zvýhodnenia. 
V praxi to znamená, že tak ako štát dotuje 
úrokovú sadzbu na hypotéke, tak je aj banka 
povinná prispieť určitým percentom k zníže-
niu úrokovej sadzby.  Hovoríme teda o zvý-
hodnení až 3% z úrokovej sadzby, pričom 2% 
poskytuje štát a 1% hypotekárna banka. Po-
čas prvých piatich rokov splácania sa mladým 
klientom do 35 rokov úroková sadzba z hypo-
téky zníži o 3 %. „Takže ak si vyberiete správ-
nu dobu fixácie úrokovej sadzby na päť rokov, 
tá vám zabezpečí trvanie tohto zvýhodnenia 
po zvolenú dobu fixácie,“ radí Jana Valkučáko-
vá, z Hypotekárneho centra DELUVIS. Mnohí 
klienti sa však nechali nalákať na výhodnej-
šie trojročné fixácie úrokových sadzieb a po 
uplynutí tejto doby im bola úroková sadzba 
zvýšená. 

Zadné vrátka? Finančná rezerva

Spravidla pri splácaní hypotéky zabúdame na 
tvorbu finančnej rezervy. Tá nám poslúži naj-
mä v prípadoch nepredvídateľných výdavkov, 
ktoré vznikajú napríklad pri strate zamestna-
nia. V takom prípade je ideálne mať finančnú 
rezervu po ruke.   -

Mnohí klienti sa nechali 
nalákať na trojročné 
fixácie, ktoré boli 
výhodnejšie, a po uplynutí 
tejto doby im bola úroková 
sadzba zvýšená

S
účasný intervenčný program Českej ná-
rodnej banky sa raz musí skončiť. A to aj 
napriek tomu, že zahraniční investori sa 

doslova bijú o české dlhopisy. Dopyt má za ná-
sledok záporné výnosy na českých dlžobných 
úpisoch, keďže zahraniční investori sú stále 
ochotní platiť emitentovi, ktorým je minister-
stvo financií, za vystavené cenné papiere. Lo-
gicky, v budúcnosti bude tento koncept neudr-
žateľný. Navyše, keď ČNB program intervencií 
ukončí, česká koruna sa môže voči euru zhod-
notiť predbežne o 7-10%. Národná banka urobí 
všetky kroky, aby scenáru skokového zvýšenia 
zabránila, ale stredoeurópskymi trhmi to za-
máva beztak.

Otázkou zostáva teda to, kedy sa ČNB roz-
hodne program intervencií ukončiť. V súčas-
nosti sa počíta s prvou polovicou roka 2017. 
Vzhľadom na vnútropolitickú situáciu, trho-

vé a systémové riziká, sa však môže termín 
oddialiť. Prípadne sa pristúpi k razantnejším 
opatreniam. Skloňujú sa aj záporné úrokové 
sadzby ako nepreferovaná, ale možná alter-
natíva v prípade extrémneho vývoja.

Zaujímavý je tiež fakt, do akej prípustnej výšky 
môže CZK voči euru posilniť. Odborníci radia: 
buďme pripravení na alternatívu, v rámci ktorej 
môžu hedge fondy a investori stlačiť kurz špe-
kulatívne ešte viac. Okamžitý výnos z dlhopi-
sov bude v takom prípade ešte vyšší. Dopad na 
českú ekonomiku, ale o to dramatickejší. ČNB 
síce tvrdí, že bude na trhu intervenovať tak, 
aby tlak špekulantov vyrovnávala. Kto v tom 
prípade bude mať účinnejšiu „artilériu“ však 
zostáva nezodpovedané.

výhody investovania  
do českých dlhopisov:

Štátne dlhopisy denominované v CZK sú nosi-
teľmi negatívneho kupónu v CZK a ich pravde-
podobné zhodnotenie pri precenení CZK voči 
EUR do výšky maximálne 10% z nich robí atrak-
tívny investičný titul. A to aj napriek negatívne-
mu ročnému výnosu. V závislosti od toho, ako 
rýchlo budú chcieť a hlavne môcť zahraniční 
hráči konvertovať CZK do EUR, sa bude CZK re-
valvovať. Je to teda príležitosť pre investorov 
obchodujúcich v eurách a im podobným, s in-
vestičným horizontom minimálne na jeden rok 
a vysokým apetítom na riziko

Riziká euR investovania do 
českých štátnych dlhopisov:

Negatívnych faktorov je niekoľko. Primárne je 
to vplyv vývoja v Európskej únii na hodnotu 
eura a amerického dolára, následne na českú 
korunu. CZK je periferálna mena, obchoduje 
sa v relatívne nízkych objemoch a likvidita 
objemov v CZK je tiež otázna, najmä v prí-
pade, ak ČNB opustí trh. Naviac, ak sa začne 
prebúdzať iný trh, napr. USA. Investori budú 
chcieť opustiť špekulatívne pozície takmer 

za každú cenu a prejsť do svetových mien,  
a tým budú tlačiť na ceny týchto dlhopisov. 
Takže zhodnotenie je možné, ale nedá sa vy-
lúčiť ani opačný vývoj. Najmä v tom prípade, 
ak na trhu nebudú hráči pripravení CZK okam-
žite odkupovať.

Pre investorov investujúcich CZK do CZK kor-
porátnych dlhopisov je tento vývoj ale bez-
predmetný a pre nich je atraktívny, ako vždy, 
len celkový výnos z dlhopisu, bonita emitenta  
a jeho schopnosť dlhopis splatiť.   

investori sa zaujímajú 
o českú korunu. dokedy?
Česká národná banka sa rozhodla podporiť rast inflácie intervenciami 
na trhu. Tento proexportne orientovaný krok zároveň začal stimulovať 
hospodársky rast. Politikou ČNB je udržať hladinu eura voči českej 
korune na úrovni najmenej 27 CZK. Od začiatku intervencií to doposiaľ 
stálo ČNB viac ako 700 miliárd korún. exportérov tento krok potešil, 
veď ich zaznamenané tržby vzrástli o 600 miliárd korún. Hospodársky 
rast u našich západných susedov je zdravý. Pôvodný cieľ, a teda nárast 
inflácie, je však v nedohľadne. Záujem o české dlhopisy je enormný. 
Otázka znie, čo  je za tým? 

Keď ČNB program interven-
cií ukončí, česká koruna sa 
môže voči euru zhodnotiť 
predbežne o 7-10 %

PRIESKUM: 

Finančnú rezervu si 
tvoria najmä muži

Ideálne je, ak si človek zo svojho príjmu 
dokáže odložiť na horšie časy približne 
desať percent. Podľa výsledkov online 
prieskumu spoločnosti DELUVIS si však 
viac ako polovica opýtaných Slovákov 
sporí sumou do 30 eur mesačne. Nad 70 
eur si odkladajú najmä obyvatelia Brati-
slavského kraja. 

Sporiaci účet v banke využíva až 67,9% 
opýtaných. Nasleduje sporenie si for-
mou investícií do podielových fondov, 
17,4%. Takmer každý desiaty Slovák sa  
v prieskume priznal, že finančnú rezervu 
si netvorí vôbec. Najviac ich je v Trnav-
skom kraji. Na svoju budúcnosť zodpo-
vedne myslia najmä ľudia vo veku 25-31 
rokov, a to v mestách nad 100 000 oby-
vateľov, s vysokoškolským vzdelaním.

Finančné zabezpečenie si budúcnosti je 
bližšie slovenským mužom. Do podielo-
vých fondov investuje 21,1% opýtaných 
Slovákov, pričom Sloveniek je 13,3%.

Účinné sporenie

Tvorba finančnej rezervy je podľa odbor-
níkov na osobné financie symbolom zod-
povednosti. Ak má byť sporenie účinné, 
musí byť pravidelné a s dlhodobým ho-
rizontom. „Cieľom efektívneho sporenia 
totiž nie je len odkladanie si finančných 
prostriedkov, ale najmä ich zhodnoco-
vanie. Na zreteli  treba mať priemernú 
výšku inflácie, dane a prípadné poplatky. 
Z toho dôvodu sú vhodné podielové fon-
dy. Ročný výnos v ich prípade totiž prevy-
šuje hranicu štyroch percent, a tak klient 
vďaka nim začne reálne zarábať,“ hovorí 
František Adamec, obchodný riaditeľ di-
vízie DELUVIS Investments. 

Nejde len o rezervu

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. Do bu-
dúcnosti nikto z nás nevidí. Kedykoľvek 
môžeme prísť o prácu alebo zdravie, a 
tak je potreba finančnej rezervy nevy-
hnutná. Navyše, už dnes je na základe 
demografického vývoja zrejmé, že na-
sporené prostriedky nám zabezpečia 
aj prežitie v dôchodkovom veku. „Budú 
slúžiť na vykrytie chýbajúcich 75-80%  
z príjmu. Pravidelné sporenie však môže 
dopomôcť aj ku skoršiemu splateniu hy-
potekárneho úveru alebo k financovaniu 
štúdia detí. Možností pravidelného spo-
renia je veľa, každý z nás má však iné po-
treby, a preto odporúčam konzultáciu so 
špecialistom na osobné financie,“ dodá-
va František Adamec, obchodný riaditeľ 
divízie DELUVIS Investments.  

(Pozn.: online prieskumu sa zúčastnilo 524 
respondentov v čase od 4.11. do 6.11. 2016.)

Ochrániť samého seba, prípadne svoju rodinu, pred 
neočakávanými finančnými výdavkami alebo stratou zamestna-
nia, je doménou najmä slovenských mužov. Najvyužívanejšou 
formou tvorby finančnej rezervy je sporiaci účet v banke. 
Nasleduje investovanie do podielových fondov. Dokazuje to 
prieskum spoločnosti Deluvis.
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Prilepšenie pre slovenských seniorov pred najkrajšími sviatkami v 
roku schválila ešte prvá vláda Roberta Fica v roku 2006. Myšlienkou 
príspevku je zadefinovať poberateľov dôchodku s nižším príjmom 
a ten následne kompenzovať príspevkom, ktorý im v čase vianoc 
zabezpečí vyššiu životnú úroveň. Nielen o budúcnosti vianočného 
dôchodku sme sa porozprávali s Marekom Kunošíkom, exclusive 
managerom zo spoločnosti Deluvis.

ŠesŤ rokov
vianočného 
príspevku 
pre dôchodcov

�     Kedy a ako sa vianočný príspevok pre 
dôchodcov vypláca?

Príspevok je pridaný k sume štandardného 
dôchodku, ktorý dôchodca poberá v mesiaci 
december. Znamená to, že ak napríklad pobe-
rá dôchodok vždy v šiesty deň v mesiaci, tak 
6.12.2016 mu bol vyplatený dôchodok navýše-
ný o vianočný príspevok.

�     Od čoho závisí jeho výška?

Závislá je od sumy dôchodku, ktorý dôchodca 
už poberá. Čím menší dôchodok, tým vyšší prí-
spevok sa vypláca.  

�     Je určený všetkým seniorom alebo len 
vybraným?

Tento príspevok je určený pre tých dôchod-
cov, ktorí sú zadefinovaní ako “nízkopríjmo-
ví.“ Znamená to, že ak dôchodca počas roka 
poberá vyšší dôchodok, ako je štandardne, 
tak objem príspevku je nižší. Recipročne sa to 
dá poňať tak, že ako náhle dôchodca poberá 
nízky dôchodok, má nárok na maximálny ob-
jem vianočného príspevku. Vo všeobecnosti si 
ľudia mylne myslia, že vianočný príspevok sa 
týka výhradne starobných dôchodcov. Pravda 
je však taká, že bude poskytnutý za určitých 
podmienok aj poberateľovi predčasného sta-
robného dôchodku, invalidného dôchodku, 
pozostalostného či sociálneho. Ak dôchodok 

alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahoval 
sumu 396,18 EUR mesačne, Sociálna poisťov-
ňa ešte vyplatila v roku 2016 vianočný príspe-
vok v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 
12,74 EUR. Vianočný príspevok s jednorazo-
vým zvýšením bol vyplatený maximálne vo 
výške 100 EUR.

�     O akú sumu konkrétne ide? 

V roku 2016 platilo, že pokiaľ bola suma dô-
chodku do 198,09 EUR, dôchodca mal nárok 
na maximálny príspevok, t.j. 87,26 EUR. Táto 
suma alikvotne klesá až po 27,56 EUR ruka v 
ruke s tým, o koľko vyššiu sumu nad rámec 
198,09 EUR dôchodca poberá. Spomínaných 
27,56 EUR je vyplatených tomu dôchodcovi, 
ktorý poberá 529,80 EUR. Ak dôchodca pre-
siahne tuto dôchodkovú čiastku, nemá nárok 
na vianočný príspevok, keďže nie je považova-
ný za nízkopríjmového. 

�     Ako o príspevok možno požiadať?

O vianočný príspevok žiadať netreba. Je vyplá-
caný automaticky. Sociálna poisťovňa, na zák-
lade sumy vyplácanej dôchodkovej dávky, sta-
noví objem vianočného dôchodku. Na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne má každý dô-
chodca možnosť vypočítať si výšku príspevku. 

�     Koľko stojí vianočný príspevok daňových 
poplatníkov?

Celkový úhrn vianočných príspevkov stál da-
ňových poplatníkov sumu presahujúcu 76,6 
miliónov EUR. Poisťovňa mala vyplatiť príspe-
vok takmer 1,17 miliónu poberateľov nejakej 
formy dôchodku.

�     Aké sú možnosti pravidelného sporenia si 
pre dôchodcov v súčasnosti?

Seniori majú z hľadiska investovania identické 
možnosti ako akíkoľvek iní občania. Dôležitým 
aspektom je však ich miera finančnej gra-
motnosti. Veľkú časť svojho života totiž pre-
žili v čase socializmu, a tak si v produktívnom 
veku nemohli osvojiť fungovanie moderných 
a výnosných sporiacich alebo investičných 
produktov. Mali možnosť výhradne praco-
vať s bankovými produktami a z toho dôvodu 
služby bánk využívajú doposiaľ. Miera zhodno-
tenia ich prostriedkov je však veľmi nízka. Ak 
si dôchodca na Slovensku predsa len dokáže 
pri aktuálnych výdavkoch na stravu, bývanie 
ci lekársku starostlivosť niečo „odložiť bo-
kom,“ primárne sporí na budúcu rekonštrukciu 
nehnuteľnosti, v ktorej býva alebo jeho cieľ 
sporenia súvisí  s rodinou či  snahou zanechať 
po sebe do budúcna istú formu dedičstva. Už 
dnes je preto nevyhnutné edukovať klientelu, 

ktorá v súčasnosti je alebo do budúcna bude  
v dôchodkovom veku. Dôležité je, aby rozume-
la výnosnejším formám investovania. Myslím 
tým sporiace investičné plány pozostávajúce 
z pravidelného investovania do podielových 
fondov (akciových, dlhopisových, realitných, 
zmiešaných,...). Ďalšou atraktívnou alterna-
tívou je investícia do emisie konzervatívnych 
dlhopisov s vhodným a bezpečným podkla-
dovým aktívom, avšak s ďaleko vyšším vý-
nosom, ako dôchodca nájde v banke. V tomto 
prípade je vhodná konzultácia s nezávislým 
odborníkom na financie, ktorý dokáže odpo-
ručiť a sprostredkovať vhodný typ investície. 

�     Myslíte si, že vianočný dôchodok niektorá 
z budúcich vlád zruší?

Z hľadiska voličského spektra si treba uvedo-
miť, že dôchodcovia sú vedení ako plnohod-
notní občania, ktorí vo voľbách majú možnosť 
uplatniť svoje volebné právo. Tým pádom kto-
koľvek by siahol na takýto typ príspevku,  môže 
očakávať negatívne odzrkadlenie na volebných 
preferenciách. Na druhej strane môže nastať 
situácia, keď Sociálna poisťovňa a štát nebu-
dú mat možnosť poskytovať až tak “štedré” 
dávky vzhľadom na budúci demografický stav 
obyvateľstva na Slovensku. Tým pádom môže 
nastať situácia, keď sa celkový ročný úhrn dô-
chodkov bude znižovať v porovnaní s príjmami 
ľudí v produktívnom veku.   

O vianočný príspevok 
žiadať netreba, je 
vyplácaný automaticky

Seniori môžu investovať 
rovnako ako iní občania. 
Doležitá je však ich 
finančná gramotnosť
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M
ožností, ako sa s touto nepríjemnou si-
tuáciou vysporiadať, je viacero. Vždy si 
však treba uvedomiť, že najdôležitejšia 

je komunikácia. Neváhajte sa preto v takejto 
situácii čo najskôr obrátiť na svojho finančného 
agenta, ktorému dôverujete, prípadne priamo 
na poisťovňu.

Zmena frekvencie platenia

Pokiaľ ide o dočasný výpadok alebo zníženie 
príjmu, je vhodné požiadať poisťovňu o zme-
nu frekvencie platby poistného. Ak vám nevy-
hovuje zaplatiť raz ročne jednu veľkú sumu, 
môžete si ju rozložiť na dvanásť menších 
platieb. Treba si však uvedomiť, že poisťovne 
cenovo zvýhodňujú ročné jednorazové úhrady 
poistného.

Zníženie poisteného

V prípade, ak si nemôžete dovoliť ďalej pla-
tiť poistné, na ktorom ste s poisťovňou boli 
dohodnutí, je dobré prehodnotiť jeho výš-
ku. V závislosti od druhu poistenia nemu-
sí zníženie poistného znamenať aj zníženie 
poistnej ochrany. Môžete si znížiť iba časť 

smerujúcu na sporenie na dôchodok. Znížiť 
poistné umožňujú všetky poisťovne. Stanove-
ná je však minimálna hodnota poistného, pod 
ktoré poisťovňa poistné nezníži. Štandardne 
je to suma okolo 16 EUR. Nižšie poistné sa dá 
platiť len niekoľko mesiacov alebo počas celej 
doby poistenia. Niektoré poisťovne po znížení 

poistného neumožňujú jeho ďalšie zvýšenie 
alebo si za zníženie účtujú poplatok.

Zrušenie pripoistení

V poistnej zmluve sa dohaduje viacero rizi-
kových pripoistení. V prípade zlej finančnej 

situácie je lepšie radšej obetovať niektoré  
z nich ako celú poistnú zmluvu. Finančný agent 
dokáže klientovi poradiť, ktoré pripoistenia by 
nebolo vhodné rušiť, a ktoré naopak v prípa-
de zlepšenia finančnej situácie je možné bez 
problémov opäť poistiť.

Čiastočný odkup

V prípade investičného životného poistenia (ak 
je klient poistený dlhšie ako dva roky), je možné 
požiadať o spätný odkup nasporenej sumy. Ten 

sa následne dá použiť na zaplatenie poistného. 
Predpokladom však je dostatočne dlhé obdo-
bie trvania poistnej zmluvy, aby sa nasporená 
suma stihla vytvoriť.

Prerušenie platenia poistného

Nevyhnutnosťou pri prerušení platenia po-
istného je dohoda s poisťovňou. Nie každá 
to však svojim klientom umožňuje. V prípade, 
ak neuhradíte viac ako tri splátky mesačného 
poistného bez toho, aby ste sa dohodli s po-
isťovňou, vypovie vám zmluvu. V prípade, ak 
vám prerušenie platenia poistného poisťovňa 
umožní, neznamená to, že ho nemusíte do-
platiť. Po skončení odkladu od vás poisťovňa 
bude pýtať doplatok poistného. „Podmien-
ky sú v každej poisťovni veľmi individuál-
ne a klient by sa s takouto požiadavkou mal  
v každom prípade obrátiť na svojho finanč-
ného agenta,“ hovorí Ing. Zuzana Zedníková, 
COO spoločnosti DELUVIS.

Zrušenie zmluvy

Zrušenie celej poistnej zmluvy je posledná a 
pre klienta najmenej výhodná. Stráca poistnú 
ochranu a časť financií, ktoré do poistenia (spo-
renia) vložil. V prípade, ak zruší poistenie skôr 
ako po uplynutí dvoch rokov, odkupná hodnota 
zmluvy môže byť nulová. „Ľudia sa veľmi často 
v prípade zlej finančnej situácie rozhodnú pre 
zrušenie životnej poistky. Je to však to najhor-
šie, čo môžu urobiť. So zvyšujúcim sa vekom 
stúpa aj riziko a výška poistného. Klient už nikdy 
neuzavrie poistenie tak lacno ako pred niekoľ-
kými rokmi. Nehovoriac o tom, že pri uzatvorení 
novej poistnej zmluvy mu budú nanovo plynúť 
karenčné doby na jednotlivé pripoistenia,“ do-
dáva Ing. Zuzana Zedníková, COO spoločnosti 
DELUVIS.   

Znížiť poistné umožňujú 
všetky poisťovne, 
stanovená je však 
minimálna výška poistného

Zrušenie zmluvy s 
poisťovňou je zvyčajne 
poslednou možnosťou,  
pre klienta nevýhodnou

Novoročné predsavzatia? 
Štvrtina Slovákov ich

nedodrží

Jaroslav Baran,
obchodný riaditeľ Deluvis s.r.o.
V roku 2017 chcem dotiahnuť rozpraco-
vané nábory silných lídrov a ich skupín 
do úspešného konca. Naďalej plánujem 
budovať stabilnú a príjemnú atmosféru 
na pracovisku. V súkromí si chcem užívať 
pohodu a spoločné chvíle so svojím sy-
nom Martinkom.

Jana valkučáková,
expert na hypotéky
Investovať do vzdelania. Som presved-
čená, že novoročné predsavzatie sme-
rujúce ku vzdelaniu, je tým najlepším 
nápadom. Investícia do seba samého je 
spoľahlivá. Najmä v súčasnej, rýchlo sa 
meniacej dobe, je to „the best idea.“ Jed-
nou z priorít bude pre mňa v novom roku 
aj kariérny rast. Čím lepšie viem komuni-
kovať a riešiť problémy, tým lepšiu karié-
ru môžem ako človek dosiahnuť. Rada by 
som  ušetrila viac peňazí a viac zarobila. 
To mi umožní vo väčšej miere pomáhať 
ostatným, najmä svojim blízkym a rodi-
ne. Pomáhať by som chcela aj skrz svoje 
odborné skúsenosti a znalosti. Nielen 
kolegom, ale najmä našim klientom. To 
považujem za cennejšie ako peniaze.

Marek Kunošík, 
exclusive manager
Ako sa poznám, predsavzatia u mňa od 
januára vôbec nefungujú. Preto som 
prešiel na model, že v období Vianoc, si 
posledný rok exaktne vyhodnocujem. 
Následne si počas januára všetko pre-
myslím, rozplánujem a stanovím si tak 

ciele na nový rok. Čiže u mňa je pomy-
selný štart paradoxne spojený skôr so 
začiatkom nového čínskeho roka. Aktu-
álny rok ohnivej opice skončí 27.01.2017. 
Preto sa ešte stále snažím využiť dávku 
mimoriadne pozitívnych zmien a no-
vých príležitostí (špeciálne v oblasti fi-
nančníctva a rozvoja podnikania), ktoré 
tento rok, opakujúci sa raz za 60 rokov, 
prináša.

Zuzana Zedníková,
COO
V novom roku by som rada opäť sledo-
vala úspešný rast našej spoločnosti a 
budem sa snažiť urobiť pre to maximum. 
Veľmi by som si želala najmä pohodu pri 
práci, radosť z dosiahnutých výsledkov 
a pevné zdravie. Tomu budú podriadené 
moje aktivity v roku 2017. No a samo-
zrejme naďalej veľa cestovať...

František Adamec,
obchodný riaditeľ divízie Deluvis 
investments
Naše  spoločné  predsavzatie  do  nové-
ho  roka  2017, za  obchodnú  sieť  Deluvis 
Investments  SK/CZ, je získať maximálny 
počet kvalitných obchodných partnerov, 
ktorí  u  nás  nájdu  nadštandardné  pra-
videlné  príjmy, profesionálnu  kariéru, 
vzdelávací systém a spoločnú budúc-
nosť.  Mojím  osobným  cieľom  do  no-
vého roku je,   aby  som  svojimi  skúse-
nosťami  a  profesionálnym   prístupom  
i prácou, prispel k  prekročeniu hranice  
jednej miliardy eur v podobe  majetku  
pod  správou spoločnosti Arca Capital.

Prestanem fajčiť! schudnem! Nájdem si novú prácu. Začnem si 
sporiť. Naučím sa hrať na hudobný nástroj. Budem spoznávať 
svet! Ktoré z novoročných predsavzatí si rok čo rok dávate vy? 
A ktoré z nich sa vám podarilo reálne naplniť? Psychológovia 
radia jedno: stanovte si pre začiatok jednoduchšie a menej 
náročné ciele. Šanca na úspech je vyššia! s čím do nového roka 
vstúpia ľudia zo spoločnosti Deluvis? Aké sú ich predsavzatia? Rovnako ako pri iných finančných produktoch, aj pri životnom poistení 

sa uzatvára zmluva, ktorá dáva zmluvným stranám určité povinnosti. 
Pri poistení poisťovňa kryje určité riziko a poistený platí vopred 
dohodnuté poistné. Každému z nás sa však môže stať, že nastane 
nepredvídaná situácia a na zaplatenie poistného neostanú v rodinnom 
rozpočte peniaze. Ako sa s takouto situáciou vysporiadať?

keď vám neostanú  
peniaze na zaplatenie 
životnej poistky?

čo robiť,
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�     Kedy a ako vznikla myšlienka organizovať 
v hlavnom meste podujatie The event?

Inšpiráciou bol pre mňa a môjho manžela spo-
ločný pobyt v zahraničí, kde sú networkingové 
stretnutia bežné. Páčilo sa nám, že ide o efek-
tívny spôsob, ako môžu ľudia pohybujúci sa 
v rôznych sférach biznisu, nadobudnúť nové 
kontakty. Nám, cudzincom, to vtedy nesmier-
ne pomohlo. 

�     Komu je tento projekt určený?

Každému, pre koho sú dôležité kontakty. Na 
networkingových podujatiach môžete získať 

novú klientelu, odberateľov, dodávateľov, za-
mestnancov či dokonca zamestnávateľa. Nie 
je vylúčené, že sa tam začnú priateľstva na celý 
život. Projekt medzi prítomnými hosťami pro-

paguje svojich partnerov a sponzorov. Táto for-
ma prezentácie pre nich predstavuje vynikajúcu 
príležitosť a možnosť získania okamžitej spät-
nej väzby na danú službu alebo produkt. 

�     Ako často a kde sa The event uskutočňuje?

Spravidla raz mesačne. Zakladáme si na príjem-
ných a reprezentatívnych priestoroch. Problé-

mom je však ich nízky počet v Bratislave. Pre 
porovnanie, naším predošlým pôsobiskom bolo 
päťmiliónové mesto. Tam sa obdobné poduja-
tia v priebehu jedného roka nekonali dvakrát na 
tom istom mieste. 

�     Aký je priebeh stretnutia The event?

The Event nemá predpísaný program. Našou 
snahou je, aby sa hostia cítili príjemne a uvoľ-
nene. Po privítaní prítomných hostí sú však 
zakaždým prezentovaní partneri podujatia.  
V jeho závere sa pravidelne uskutočňuje aj loso-
vanie o zaujímavé vecné ceny. Hlavným cieľom 
je poskytnúť vhodný priestor na vzájomné zo-
znamovanie sa a nadväzovanie nových kontak-
tov. Záleží mi na tom, aby som osobne spoznala 
všetkých prítomných hostí a v prípade ich zá-
ujmu im pomohla nadviazať rozhovor s ďalšími 
zaujímavými osobnosťami. 

�     Čo považujete za najväčší prínos projektu?

Možnosť pre biznis ľudí stretávať sa bez ob-
medzenia príslušnosti k určitému odvetviu  
alebo národu, ako to robia rôzne iné združenia 
či organizácie. Z mojej skúsenosti, na takýchto 
stretnutiach sa zväčša všetci už dávno pozna-
jú a navyše si mnohí priamo konkurujú. Toto  
u nás nebýva zvykom. 

�     Ako prebiehala oslava tretieho výročia?

Bola doslova magická. Medzi hosťami sme 
mali kúzelníka, ktorý predvádzal svoje umenie 
v bezprostrednej blízkosti našich hostí. Do-
konca ich vyzval k tomu, aby mu asistovali. Na 
jeho vystúpenie máme veľmi pozitívne ohlasy. 
Nemôžem opomenúť kvalitný sponzorský dar 
– narodeninovú tortu od spoločnosti DELUVIS!

�     Kde nájdem o projekte informácie? Na 
koho sa obrátiť v prípade záujmu o účasť?

Všetky informácie nájdete na našom facebo-
okovom profile, The Event Networking.

�     Čo chystáte do ďalšieho roka? Príde The 
event s nejakými novinkami?

Chceme pokračovať v našej práci tak ako do-
teraz. Novinky, ktoré chystáme, sú zamerané 
na obsah podujatí. Bude sa to týkať zaujíma-
vých hostí alebo monotematického zamerania 
niektorých stretnutí s možnosťou panelových 
diskusií s odborníkmi na aktuálne témy.   

Projekt je určený každému, 
kto hľadá nové kontakty. 
Môžete tu získať novú 
klientelu, zamestnancov, 
dokonca aj priateľov Novinky, ktoré chystáme, sú 

zamerané na obsah podujatí

Kontakty sú jedným z kľúčov úspešného podnikania. Byť  
v správnom čase, na správnom mieste a nechať sa inšpirovať  
alebo prijať radu skúsených, je tiež na nezaplatenie. Navyše, ak  
to všetko prebieha v príjemnom a neformálnom duchu. Presne tak, 
ako počas networkingového stretnutia The event, ktorého hlavným 
partnerom je spoločnosť Deluvis. A to už tri roky. viac informácií 
nám o ňom poskytla jeho zakladateľka a organizátorka,  
ingrid Noruláková.

The event ľudí 
neobmedzuje

rozhovor:
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Charitánia patrí medzi najstaršie benefičné 
podujatia na slovensku. História jedinečných 
koncertov sa začala písať už v roku 1995, a to 
na podnet nadšencov z rožňavského Domova 
sociálnych služieb AMAliA. Ten slúži deťom  
s mentálnym postihnutím. v posledný novembrový 
deň sa uskutočnil už 21. ročník Charitánie. Aj vďaka 
finančnej podpore spoločnosti Deluvis.

DELUVIS
vie rozhýbať 
nielen peniaze, 
ale aj radosť

H
lavnou myšlienkou Charitánie je darovať 
deťom nevšedný zážitok v podobe kon-
certu obľúbených interpretov. Právo na 

radosť zo života má každý z nás, no osud to 
niekedy zariadi inak. „Naším cieľom je priblížiť 
deťom s mentálnym postihnutím hudobný zá-
žitok. Vzhľadom na svoje možnosti sa podujatí 
tohto typu počas roka nemôžu bežne zúčastniť. 
Naše publikum však každoročne patrí medzi tie 
najvďačnejšie na celom svete, a tak sme spo-
kojní aj my,“ hovorí o benefičnom podujatí jeho 
otec, Milan Štefánik.

Začali skromne

Neodmysliteľnou súčasťou Charitánie sú a vždy 
boli aj samotné deti. Svojím programom zakaž-
dým potešia prítomných hostí. Odmenou pre 
nich je koncert umelcov zvučných mien. „Vďaka 
nášmu projektu sme deťom sprostredkovali 
vystúpenie veľkého množstva spevákov, hu-
dobných skupín, tanečníkov a rôznych ďalších 
umelcov. Teší ma, keď vidíme na tvárach našich 
zverencov úprimný úsmev. Rovnakú radosť a 
pocit zadosťučinenia vo mne vyvoláva aj fakt, 

že za viac ako dvadsať rokov sa Charitánia do-
stala do povedomia širokej verejnosti. Veď sme 
začali veľmi skromne. Organizovaním koncertu 
bolo totiž poverené každý rok iné zariadenie. 
A to po všetkých stránkach,“ hodnotí uplynulé 
roky Milan Štefánik.

Deluvis podporuje čisté duše

Rožňavský región, žiaľ, v súčasnosti nedispo-
nuje priaznivou ekonomickou a hospodárskou 
situáciou. Preto sú projekty tohto typu odkáza-
né na finančnú pomoc silných partnerov. „Deti 
s mentálnym postihnutím za svoj ťažký osud 
nemôžu. Ich duše sú však čisté a dopriať im 
nezabudnuteľný zážitok v podobe koncertu ob-
ľúbeného interpreta je pre nás to najmenej, čo 
môžeme urobiť. My sa potom tešíme rovnako, 
ako sa tešia oni,“ hovorí Zuzana Zedníková, COO 
spoločnosti DELUVIS.

smelé plány

Charitánia má za sebou teda 21.ročník. V Mest-
skom divadle Actores potešili prítomné deti 

opäť zvučné mená, napríklad hudobné skupi-
ny Gladiátor či Nocadeň. Benefičným koncer-
tom svojím slovom sprevádzala moderátorka 
Jana Hospodárová. Občianske združenie Milan 
Štefánik však už nezaháľa a v súčasnosti pri-
pravuje ďalší ročník. Plány môžu byť aj vďaka 
podpore spoločnosti DELUVIS smelé. „Pevne 
verím, že Charitánia sa dožije aj symbolickej 
štvrťstoročnice. Už teraz však môžem pove-
dať, že pre naše deti pripravujeme do budúcna 
pestrý program zložený z toho najlepšieho, čo 
na Slovensku máme. Napríklad z vystúpenia 
folklórneho súboru Lúčnica a hudobnej skupiny 
IMT Smile,“ dodáva na záver organizátor bene-
fičného koncertu, Milan Štefánik.   

Pridajte sa k nám a podporte spolu 
s Deluvis projekt CHARiTÁNiA.

Ľubovoľný finančný prostriedok 
môžete poslať na účet občianskeho 

združenia Milan Štefánik. 

IBAN: sK 21 0900 0000 0050 2933 2255.

ĎAKUJEME!
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val Thorens, Francúzsko

Rezort vo Francúzskych Alpách si tento rok 
vyslúžil titul absolútne najlepšieho lyžiarske-
ho strediska na svete. Stalo sa tak už po tre-
tíkrát, a to v rámci odovzdávania cien World 
Ski Awards, v ktorých tento rok hlasovalo 1,6 
milióna ľudí z 85 krajín. Ocenenie posudzuje re-
zorty v Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii 
a Austrálii. Čaro Val Thorens spočíva v kombi-
nácií špičkových lyžiarskych podmienok, atmo-
sféry a prírodnej scenérie. Ide o najvyšší rezort 
v Európe vo výške 2 300 metrov a rozlieha sa  
v troch údoliach, výhľad na okolie je preto naozaj 
očarujúci. V aktuálnej sezóne francúzske stre-
disko zaviedlo novinku, prvú v krajine – systém 
Ski Flux, ktorý monitoruje vyťaženosť jednotli-
vých zjazdoviek v reálnom čase.

st. Anton, Rakúsko

Stredisko St. Anton je súčasťou veľkej zóny  
Arlberg na hranici Tirolska a Vorarlberska. Pýši 
sa piatimi hviezdičkami a právom patrí medzi 
najlepšie lyžiarske strediská v Európe. Neláme 
však rekordy vo výškach či dĺžkach lyžiarskych 
tratí. Najdlhší zjazd má desať kilometrov, lyžo-
vačku si možno užiť vo výške 1 300 m n. m. a 
najťažšou zjazdovkou je obávaná trať Kandahár. 
Obec St. Anton pri stredisku, ktorá si ticho čupí 

v doline, vyzerá najkrajšie v noci, keď sa typické 
tirolské domčeky a chaty rozsvietia. Stredisko 
poskytuje luxus v súkromí, možnosti freeridu a 
skipass na jeden deň vyjde dospelého približne 
45 eur, dieťa 26 eur. Jedinou nevýhodou pobytu  
v snehovej krajine je jeho finančná náročnosť.

Whistler, Kanada

Kanadské mesto je súčasťou lyžiarskeho stre-
diska Whistler Blackcomb, ktoré je aktuálne 

slovenské Tatry a rakúske Alpy sú síce najčastejšími zimnými 
destináciami slovákov, vo svete je však množstvo ďalších unikátnych 
miest stvorených na dokonalú lyžovačku. Medzi nimi je aj týchto osem 
svetovo známych stredísk.

Osem jedinečných 
lyžiarskych stredísk sveta

považované za najlepšie stredisko v Amerike. 
Kombinuje vysoké kopce, ideálne snehové pod-
mienky a príjemné trasy s rodinným prostredím. 
Lyžovačka pre celú rodinu, to je filozofia kanad-
ského Whistleru. Ponúka dokonca zóny na kop-
coch určené len pre rodiny s deťmi, ktoré sú bez-
pečnejšie. Zábava sa deje aj mimo lyžiarskych 
tratí. V meste nájdete 134 barov a reštaurácií, 
wellness stredisko aj množstvo obchodov.

Murren, Švajčiarsko

Lyžiarsky rezort Murren je synonymom zimnej 
nádhery. Vrcholy hory Eiger sa od začiatku 20. 
storočia snažili pokoriť stovky horolezcov, nie-
ktoré pokusy skončili smrťou. Hora Eiger je le-
gendou. Dnes sa na ňu možno dostať na lyžiar-
skych vlekoch a objaviť bezkonkurenčný výhľad 
na švajčiarske vrcholy hôr. Vyskúšať si tu môžete 
freeride alebo vás na vrchole vysadí helikoptéra 
a cez prašné kopy snehu a hustý les sa môžete 
spustiť späť do strediska na vlastnú päsť. Nájdu 
sa tu však aj možnosti pre lyžiarov začiatoční-
kov, škola lyžovania a snowboardovania.

Wanaka, Nový Zéland

Sloboda a voľnosť sú typickými črtami lyžo-
vačky na Novom Zélande. Severná Amerika 
ponúka množstvo miest na heliskiing, lyžo-
vačku vo voľnej prírode. Mimo jej územia je to 
však Nový Zéland, ktorý má najlepšie „divo-
ké“ trasy. Takmer panensky vyzerajúce kopce 
s výhľadom na jazero Wanaka sú ideálne pre 
adrenalínových lyžiarov a snowboardistov. 
Neďaleko lyžiarskeho strediska sa nachádza 
Národný park Mount Aspiring, kde nájdete po-
toky, vodopády aj dažďové pralesy.

Niseko, Japonsko

Lyžiarske stredisko neďaleko mesta Hokkaido 
je najlepším strediskom v Japonsku. Vyhľadá-
vajú ho najmä začiatočníci a najobľúbenejším a 
zároveň najväčším rezortom je Grand Hirafu. 
Kvalita snehu v Niseko je svetovo známa svo-
jou ľahkosťou, rovnako ako dĺžka tratí, ktorá 
sa môže niekedy zdať ako nekonečná. Lyžiar-
ske stredisko najčastejšie navštevujú Austrál-
čania, ktorí ho preslávili mimo hraníc Japonska.

Aspen, Colorado

Americké lyžiarske stredisko je možné pri-
rovnať k rakúskemu Semmeringu. Vždy tam 
nájdete nejakú známu tvár. Patrí k najlepším 
americkým strediskám a je stále vyhľadáva-
ným miestom oddychu celebrít. Stretnúť tu 
môžete Katy Perry, Orlanda Blooma, Jessicu 
Alba, Kevina Costnera alebo Kurta Russella. 
Mesto Aspen má svoje čaro, jeho ulice si mož-
no pamätáte z filmu Blbý a blbší. Pôvodne sa 

tu ťažilo striebro, dnes hora slúži ako útočisko 
pre zimných dovolenkárov. Ponúka všetko, čo 
si pod dovolenkou na horách dokážete pred-
staviť – lyžovačku, korčuľovanie, let teplo-
vzdušným balónom, výlety na snežných skút-
roch aj turistiku na lyžiach. 

Dubaj, spojené Arabské emiráty

Niektoré krajiny nemajú podmienky na to, aby 
vytvorili lyžiarske strediská na prirodzene za-
snežených horách s výhľadom na vrcholy hor-
ských štítov. Ale majú dostatok financií, aby 

niečo také napodobnili. Takýmto ojedinelým 
prípadom je SKI DUBAI, lyžiarska trať v dubaj-
skom nákupnom centre Mall of The Emirates, 
najväčšom centre mimo Severnej Ameriky. 
Nie je výnimočne dlhá, ani prepracovaná. Ide 
jednoducho o kopec v strede púšte so 6000 
tonami snehu, na ktorom sa môžete v arab-
ských horúčavách osviežiť. Stredisko otvorili 
v novembri 2005 a návštevníci sem odvtedy 
prichádzajú, aby si zašportovali, ale často sem 
prichádzajú aj Afričania a Arabi, ktorí ešte nik-
dy predtým sneh nevideli. Cena lyžovačky pre 
deti aj dospelých je približne 69 eur.   

Val Thorens, Francúzsko

Aspen, Colorado

St. Anton, Rakúsko
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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

V DELUVIS robíme všetko  
pre to, aby sme k vám boli

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

Tie najvýhodnejšie ponuky pohodlne. A na jednom mieste! 
V októbri sme pre vás oficiálne otvorili nové a jedinečné 
Hypotekárne centrum DELUVIS. Naši špecialisti sú vám  
k dispozícii sedem dní v týždni, a to v Polus City Center  
v Bratislave. Pásku slávnostne prestrihol exclusive manager 
DELUVIS Marek Kunošík a Jana Valkučáková, hypotekárny 
špecialista DELUVIS.

Podporujeme úspešných. DELUVIS  je hrdým partnerom 
networkingového projektu The Event. Vďaka nemu sa 
úspešní ľudia v biznise môžu navzájom stretávať a deliť sa 
o svoje úspechy a dobré rady. A to už tretí rok. Áno, tá torta 
od DELUVIS bola vynikajúca.

v príjemnej spoločnosti. O svoje poznatky a užitočné rady 
sa zakaždým radi podelíme. Našou snahou je pomôcť vám 
a vašim financiám. Preto sme s radosťou prijali pozvanie 
do Dámskeho klubu a pred kamery posadili Michala Šima, 
konateľa DELUVIS. Dámy ním boli očarené.

vzdelávame sa. Osvojovanie si nových poznatkov je 
pre našu prácu nevyhnutné. Len tak vám môžeme 
poskytnúť služby na vysokej úrovni ako doposiaľ. Práve 
preto sme zorganizovali jedinečné DELUVIS FÓRUM. 
Koncom septembra sa v priestoroch hotela Zochova chata 
diskutovalo nielen o legislatívnych zmenách, ktoré sa práce 
finančných sprostredkovateľov týkajú.

Najkrajší dar je radosť. S ranami osudu sa nie je ľahké 
vyrovnať. Najmä v tom prípade, ak sa jedná o naše 
deti. Benefičný koncert Charitánia, aj tento rok vďaka 
finančnej podpore DELUVIS, rozdáva radosť a šťastie 
deťom, ktoré si to zaslúžia.

MOZAIKA
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