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Deluvis
Magazín pre klientov DELUVIS. Číslo 02, október-november 2016, ročník I. Nepredajnéin

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. 
Podľa Ing. RNDr. Ivety Bali Hryckovej, 
regionálnej riaditeľky obchodnej sku-
piny, má takýto človek aj zmysel pre 
zodpovednosť a istotu. Nikto z nás 
totiž netuší, aký dopad na finančnú 
situáciu prinesie blízka či vzdialená 
budúcnosť.

Rozhovor: Nevytvárať si rezervu  
je veľmi nezodpovedné 4

Ako efektívne  
refinancovať
Refinancovanie predstavuje  
efektívny spôsob, ako vymeniť 
nevýhodný úver alebo pôžičku  
za lepšiu.

8

14Úvery pod stromčekom
Vianočné reklamy v televízii počas októ-
bra už nikoho neprekvapia. Nepríjemne 
prekvapiť nás však môže rastúci počet 
ľudí, ktorí každoročne zabúdajú na 
skutočný význam Vianoc. Výsledkom je 
smutné zadlžovanie sa obyvateľstva. 

keď sú dlhopisy 
výhodnejšie ako 
úver v banke
Čítajte analýzu na stranách 12-13
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N
a úvod by som veľmi rád vyslovil jedno veľké ĎAKUJEM! Naša vďa-
ka patrí všetkým našim klientom, partnerom a rovnako aj finančným 
sprostredkovateľom, ktorí za ostatné týždne opäť dokázali, že sú reno-

movanými odborníkmi na osobné aj korporátne financie. Dôkazom toho bola 
nielen doterajšia práca, ale tiež naše DELUVIS FóRUM, ktoré sa uskutočnilo 
v posledný septembrový deň. Finančný trh podlieha mnohým a ráznym zme-
nám, preto je pre všetky zainteresované strany dôležité získavať vždy tie 
najaktuálnejšie informácie. Či už vo vzťahu voči klientom alebo partnerom. 
Osveta je pre našu prácu nesmierne dôležitá, a tak vás už v týchto dňoch fun-
dovane informujeme o všetkých podstatných zmenách, ktoré sa týkajú, prí-
padne sa ešte len budú týkať, hypotekárnych či spotrebných úverov. Vďaka 
znalostiam o novinkách vo svete životného a neživotného poistenia môžeme 
opäť promptne zareagovať na potreby všetkých klientov a naďalej ponúkať 
jedinečné produkty, ktoré sú ušité na mieru. Niekoľko podstatných informácií 
tvorí obsah aj druhého čísla nášho magazínu inDELUVIS, ktorý momentál-
ne držíte v rukách. Zároveň na jeho stranách prinášame zaujímavé príbehy, 
témy a podnecujúce úspechy zo sveta investícií. Príjemné čítanie!

Ing. Jaroslav Baran
Obchodný riaditeľ 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 02, dátum vydania: 
október 2016, ročník prvý. Evidenčné číslo: EV 5427/16.
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�     Aké sú v súčasnosti možnosti pravidelné-
ho sporenia?

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, čo od 
neho očakávame. Programy mesačného spo-
renia dnes poskytujú bankové domy, poisťov-
ne, finančné inštitúcie, investiční makléri a 
sprostredkovatelia. Ak má byť pravidelné spo-
renie účinné a investorovi peniaze zarobiť, je 
potrebné vybrať si produkt s dlhodobým hori-
zontom. Cieľom sporenia je totiž nielen odkla-
danie si peňazí, ale aj ich zhodnocovanie. Preto 

by mal produkt klientovi určite pokryť prie-
mernú výšku inflácie, dane a prípadné poplat-
ky. To zabezpečí ročný výnos v rozmedzí kdesi 
na 3,5 - 4,0%. Vtedy je klient prakticky na nule. 
Zarábať začne až pri vyše 4% ročne. Bankové 

produkty, ani produkty životného poistenia, 
vrátane druhého a tretieho piliera, takéto vý-
nosy neposkytujú. To však neznamená, že vý-
nosové produkty neexistujú.

�     Prečo sa pre pravidelné sporenie vlastne 
rozhodnúť?

Považujem za maximálne nezodpovedné, nielen 
voči sebe, ale aj voči svojej rodine, neodkladať si 
časť z príjmu stranou. Nikto z nás do budúcnosti 
nevidí, nevie, dokedy bude mať prácu, dokedy 

bude zdravý a činný alebo ako dlho bude žiť. 
Všetci vieme, ako to vyzerá s demografickou 
krivkou nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Kedykoľvek môžeme prísť o prácu, a tým pá-
dom aj o príjem. Rezerva je pre prežitie nevy-
hnutná. Už súčasné dôchodky sú pre seniorov 
nedostatočné a odhaduje sa, že v roku 2030 
budú žiť priemerne dvaja ľudia v produktív-
nom veku na jedného seniora, čím sa starob-
né dôchodky znížia na priemerne 20-25 % z 
dovtedajšieho príjmu.  Nasporené rezervy 
jednoducho budeme potrebovať na prežitie, 
aby sme vykryli chýbajúcich 75-80 % príjmu. 
Napríklad vďaka finančnej rente. To je však iba 
jeden z možných spôsobov využitia sporenia. 
Ľudia si sporia na skoršie vyplatenie hypotéky, 
odkladajú prostriedky pre deti, šetria si na do-
volenku a pod. Preto je potrebné ku každému 
klientovi pristupovať individuálne.

�     súčasný trh ponúka niekoľko portfólií 
sporenia. Ako sa v nich zorientovať?  
Ktoré je najlepšie?

Každý investor by si mal zvážiť tri dôležité pa-
rametre. Zisk, riziko a dostupnosť k finančným 
prostriedkom. Ľudia veľmi často zabúdajú na 
dôležitý faktor, a tým je časový horizont. Iný 
produkt je potrebné zvoliť na obdobie piatich 
rokov a úplne iný na obdobie napríklad dvad-
siatich rokov. Osobne si myslím, že odborne 
zdatný investor zváži ešte ďalšie parametre, 
ako sú poplatky a kvalita poskytovaných slu-
žieb. Na to sa tiež zvykne zabúdať. Vážnosť 
dôveryhodného investičného poradcu preto 
narastá. Len ten totiž dokáže klientovi po-
skytnúť správne portfólio podľa jeho individu-
álnych požiadaviek a počas celého obdobia sa 
o neho starať. Potreby klienta sa totiž počas 
dĺžky sporenia, pochopiteľne, menia. 

�     Aká je ideálna dĺžka sporenia? 

Keďže sporiaci produkt pracuje s úrokmi z úro-
kov, odporúčam sporiť si na najdlhšiu možnú 
dobu. Pre lepšiu ilustráciu uvediem príklad. 
Predstavte si, že si odkladáte po 100 eur me-
sačne do produktu, ktorého výnosovosť sa 
pohybuje okolo 6% ročne. Za desať rokov do 
neho vložíte postupne 12 000 eur. Keďže už 
prvých vložených sto eur zarába a v nasledu-
júcom roku už máte úroky z úrokov, váš oča-
kávaný zostatok na účte po desiatich rokoch 
rokoch bude 16 387,93 eur. Ak by ste v sporení 
pokračovali iba o jeden rok dlhšie, vložíte síce o 
1 200 eur viac, avšak zostatok na investičnom 
účte bude 18 632,26 eur. Čím dlhšie budete 
sporiť, tým viac sa budú nožnice otvárať. 

Navyše, kvalitný produkt ponúka výnosy aj 
vtedy, ak do neho neprispievam. Moje peniaze 

pracujú dovtedy, kým ich nevyberiem. Inves-
tovanie na dobu určitú preto nedáva význam. 

�     Aká čiastka z mesačného príjmu by mala 
ísť na sporenie? 

Podľa zlatého pravidla je to desať percent 
z príjmu. Veľmi dôležité je zaradiť si pravidelné 
mesačné sporenie do svojich fixných mesač-
ných nákladov. Čas urobí svoje a jedného dňa 
sa môžete tešiť z krásnej kôpky peňazí, ktoré 
si užijete podľa vlastného uváženia. Samo-
zrejme, je rozdiel v tom, či si odkladám 100 eur 
z platu vo výške 1 000 eur alebo 500 z príjmu 
5 000. V druhom prípade by som zvýšila tých 

10% na viac a rozdelila mesačné sporenie do 
viacerých investičných tried.

�     Ako mi vie v prípade pravidelného sporenia 
pomôcť finančný sprostredkovateľ? 

Profesionálny investičný a majetkový poradca 
je osobne zainteresovaný nielen na uzatvore-
ní zmluvy  pre klienta, ale aj na jeho dlhodobej 
spokojnosti (podľa výnosov produktu). Odpo-
ručí preto klientovi najvhodnejší a najvýhod-
nejší produkt zodpovedajúci jeho potrebám 

a finančným možnostiam. Zároveň mu posky-
tuje pravidelný servis po celý investičný hori-
zont, reaguje na  finančnú, osobnú a rodinnú 
situáciu a pravidelne sa s ním stretáva. Inves-
tičný poradca má so svojím klientom celoži-
votný vzťah, nie je to iba o uzatvorení zmluvy 
o sporení.

Investičné produkty sa vyvíjajú rýchlejšie, ako 
si myslíme. To, čo bolo dobré pre našich rodi-
čov, dnes už nestačí, ba dokonca aj desaťroč-
né produkty sú už dávno prekonané. Preto 
je vhodné pravidelne využívať služby svojho 
investičného poradcu, ktorý je oboznámený s 
aktuálnou situáciou na trhu. Našťastie, už aj 
na Slovensku takých profesionálov máme.

�     v čom je Deluvis v tomto smere jedinečný? 

Ako jediní investiční sprostredkovatelia vie-
me svojim klientom ponúknuť produkt z 
vlastnej dielne silnej finančnej skupiny. Sme 
v neustálom kontakte s manažmentom fon-
du a fondovým analytikom. Máme jedinečný 
produkt, ktorého tvorba a aktívne riadené 
portfólio je plne v našej réžii. To nám umož-
ňuje operatívne reagovať na vývoj na sloven-
skom a českom trhu.

Retailový klient má možnosť investovať pra-
videlne (mesačne) aj nižšiu finančnú čiastku do 
produktu, ktorý bol donedávna prístupný iba 
kvalifikovaným investorom. Nasporenú sumu 
môže využívať kedykoľvek a na akýkoľvek 
účel. Pri zachovaní všetkých horeuvedených 
parametrov. A exkluzívne!  

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. Podľa ing. RNDr. ivety Bali Hryckovej, regionálnej riaditeľky, má takýto 
človek aj zmysel pre zodpovednosť a istotu. Nikto z nás totiž netuší, aký dopad na finančnú situáciu prine-
sie blízka či vzdialená budúcnosť.

Nevytvárať si rezervu  
je veľmi nezodpovedné

Cieľom sporenia nie je iba 
odkladanie peňazí, ale aj 
ich zhodnocovanie

Investičné produkty sa 
vyvíjajú rýchlo. To, čo bolo 
dobré pre našich rodičov, 
dnes už nestačí
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Rýchle nadobudnutie platnosti poistenia po 
uhradení požadovanej sumy nie je jedinou 
výhodou online poistenia...

iveta vážna: Zabudnúť nemožno na ušetrený 
čas. V priebehu niekoľkých minút si môže zá-
ujemca vybrať najlepšiu ponuku z viacerých 
poisťovní. Stačí mu k tomu len prístup na in-
ternet. Online poistenie sa dá uzatvoriť ke-
dykoľvek, keďže proces nie je obmedzovaný 
sviatkami, otváracími hodinami kamenných 
prevádzok a pod. To môže v konečnom dôsled-
ku ušetriť klientovi aj finančné prostriedky.

Akým pravidlám a podmienkam podlieha 
online poistenie? 

Katarína Kuklovská: Poistenie online sa riadi 
pravidlami obchodu na diaľku, pričom pois-
ťovňa a sprostredkovateľ poistenia sú povinní 
informovať poistníka, že môže do 14 dní od-
stúpiť od poistnej zmluvy a je tiež poučený 
o ochrane osobných údajov. Poistník poistnú 
zmluvu nepodpisuje, poistenie vzniká na zák-
lade akceptácie podmienok vybranej poisťov-
ne a následnou úhradou prvého resp. jednora-
zového poistného. Ostatné pravidlá a poistné 
podmienky sú rovnaké, ako pri papierovom 
dojednávaní poistenia.

Čo všetko je možné poistiť online?

iveta vážna: Na stránke www.deluvis.sk si 
môže záujemca poistiť vozidlo (povinné zmluv-
né poistenie, havarijné poistenie vrátane GAP), 
nehnuteľnosť a domácnosť. Rovnako je možné 
uzatvoriť cestovné poistenie a poistenie zod-
povednosti za škody spôsobené zamestnáva-
teľovi.

Ktoré podklady sú k online poisteniu  
potrebné?

iveta vážna: To závisí od toho, o aký typ po-
istenia ide. Najčastejšie sa touto formou uza-
tvára povinné zmluvné poistenie. Dôležité je 
mať k dispozícii čo najviac faktov o vozidle. 
Napríklad rok výroby, značka, model, zdviho-
vý objem valcov, výkon motora, druh paliva, 
maximálna prípustná hmotnosť vozidla a in-
formácie o jeho použití. Chýbať nesmú údaje o 
držiteľovi vozidla a bezškodový list.

A čo havarijné poistenie?

iveta vážna: Okrem spomenutých podkladov 
je nevyhnutné zaznamenať výbavu vozidla, 
typ prevodovky a karosérie, špeciálnu výbavu 
(metalíza, imobilizér a pod.), počet najazde-
ných kilometrov, označenie skiel. Proces onli-
ne poistenia je zrozumiteľný a jednoduchý pre 
každého. 

Katarína Kuklovská: Rada by som pripomenu-
la, že klient má zakaždým k dispozícii spočiat-
ku Návrh poistnej zmluvy v PDF, Všeobecné 
poistné podmienky, Informácie poskytované 
klientovi pred uzatvorením zmluvy o poskyt-

nutí finančnej služby a Obchodné podmienky 
pre službu poistenie online. V tomto kroku 
klient odsúhlasí, že sa s uvedenou dokumen-
táciou zoznámil a potvrdí predloženie návrhu. 

Získa klient po uzatvorení poistenia prostred-
níctvom internetu potvrdenie o uzatvorení 
zmluvy?

iveta vážna: Samozrejme. Pri online poistení 
klient uvádza svoj kontaktný e-mail, na ktorý 
sú mu zaslané všetky podklady. V prípade po-
vinného zmluvného poistenia rovnakým spô-
sobom dostane dočasnú bielu kartu. Následne 
poisťovňa odošle klientovi originál bielej a ze-
lenej karty, a to na poštovú adresu, ktorú tiež 
uviedol na internete.

Dá sa pri poistení online nastaviť spôsob 
a pravidelnosť platby?

iveta vážna: Frekvencia platenia poistného 
je rôzna. Môže to byť ročne, polročne alebo 
štvrťročne. Rozmanité sú aj formy úhrady. Či 
už šekom alebo bezhotovostne. Väčšina Slo-

vákov však stále uprednostňuje platbu formou 
šeku. Poisťovňa automaticky posiela pred 
koncom poistného obdobia nový šek s rovna-
kou platobnou frekvenciou. Klient sa teda ne-
musí obávať. Navyše, poisťovne šeky posiela-
jú  v dostatočnom predstihu. Ak sa však klient 
rozhodne pre zmenu poisťovne, je to možné. 
Je však potrebné dodržať šesťtýždňovú le-
hotu pred koncom poistného obdobia. Ak túto 
lehotu nedodrží, musí ostať v danej poisťovni 
aj ďalšie poistné obdobie.

Ako prebieha riešenie poistnej udalosti pri 
poistkách, ktoré boli uzatvorené online?

iveta vážna: Rovnako ako v prípade akého-
koľvek iného poistenia. Najdôležitejšie je mať 
spísané dokumenty o poistnej udalosti. V prí-
pade dopravnej nehody je to správa o nehode. 
Energiu a čas môže značne ušetriť finančný 
sprostredkovateľ. A tiež vás ochráni od stre-
sových situácií. Nielenže pre vás vyberie tú 
najvýhodnejšiu ponuku, ale participuje aj na 
likvidácii poistnej udalosti. 

Aká je budúcnosť online poistenia?

Katarína Kuklovská: V zahraničí má táto for-
ma poistenia bohatú históriu. Čoraz častejšie 
je však vyhľadávaná aj u nás, na území Sloven-
ska. Ľudia si uvedomujú rad výhod. Žijeme v 
uponáhľanej dobe, a tak má forma poistenia z 
pohodlia domova pred sebou určite ružovú bu-
dúcnosť. Benefitom online poistenia je aj mož-
nosť porovnať si ponuky viacerých poisťovní, 
či už z hľadiska ceny alebo z hľadiska poistných 
podmienok. V neposlednom rade má online 
poistenie pozitívny vplyv aj na životné pros-
tredie, keďže je papierová forma nahrádzaná 
tou elektronickou.  

Výhodou online poistenia 
je najmä ušetrený čas. 
Záujemca si môže naraz 
prezrieť viacero ponúk  
a vybrať si tú najlepšiu

zopár klikmi 

k poisteniu
Online poistenie predstavuje efektívny, rýchly a jednoduchý spôsob 
uzatvorenia a zaplatenia poistnej zmluvy. Najväčšou výhodou je 
jej okamžitá platnosť. Na stránke www.deluvis.sk sa o ďalších 
výhodách môžete presvedčiť kedykoľvek. Prípadne si prečítajte 
rozhovor s ing. ivetou vážnou a ing. Katarínou Kuklovskou.



Dvojmesačník pre klientov DELUVIS

8 9

číslo 02/2016

O
bjem úverov na bývanie na Slovensku 
dosiahol v januári tohto roka takmer 20 
miliárd eur. Podľa údajov Národnej ban-

ky Slovenska je to v porovnaní s decembrom 
2015 o 77,5 milióna eur viac. Nie vždy je však 
úver taký výhodný, ako sme si mysleli. Kedy sa 
rozhodnúť pre jeho refinancovanie? Podľa Lucie 
Malej zo spoločnosti DELUVIS je to jednoduchá 
matematika. „Ak je výška splátok v novej banke 
nižšia ako v tej pôvodnej, tak refinancovanie je 
správnym riešením. Odporúčam si však spísať 
aj poplatky, ktoré s týmto krokom súvisia. Za-
budnúť nemožno na najmenší detail. Niektorí 
makléri zabudnú totiž spomenúť fakt, že v prí-
pade refinancovania hypotéky je nutné vypra-
covať nový znalecký posudok. A to sú peniaze 
navyše.“

Po spísaní si všetkých pre a proti sami uvidí-
te, či sa vám skutočne znížia mesačné náklady 
pri refinancovaní alebo nie. Pri hypotekárnych 
úveroch to nemusí byť vždy jednoznačné. 
V prípade pôžičiek a spotrebných úverov však 
môže ísť o nemalú čiastku ušetrených pro-
striedkov. Niekoľko bánk ponúka automaticky 
zľavu z úroku vašich pôžičiek vo výške 50 per-
cent.

Refinancovanie v praxi

Proces refinancovania je jednoduchý. V prvom 
kroku treba skúsiť šťastie v aktuálnej banke. 
„Dôležité je informovať sa o možnostiach zní-
ženia úrokovej sadzby. S prvou ponukou odpo-
rúčam neuspokojiť sa. Následne sa obráťte na 
konkurenčné banky. Každá z nich má totiž in-
dividuálne kritériá. Po výbere konečnej ponuky 
v danej banke dostanete zoznam podkladov, 
ktoré sú pre refinancovanie nevyhnutné,“ radí  
Lucia Malá zo spoločnosti DELUVIS.

Čas sú peniaze

Nevýhodou refinancovania je hľadanie najvý-
hodnejšej ponuky na trhu. To môže trvať dlhšiu 
dobu. „Preto odporúčam obrátiť sa na odbor-
níka, finančného sprostredkovateľa, ktorý vám 
nájde tú najvýhodnejšiu formu refinancovania. 
Skutočného profesionála spoznáte aj na zákla-
de jeho fundovaných odpovedí na vaše otázky. 
Preto sa neprestaňte pýtať. Vďaka refinan-
covaniu a jeho službám môžete na hypotéke 
ušetriť nemalú sumu. Štandardne sa celková 
preplatenosť vie znížiť o 25 až 30%,“ hovorí 
odborníčka.

Kto šetrí, investuje

Ušetrené finančné prostriedky je vhodné vyu-
žiť zmysluplne a efektívne. Napríklad formou 
investícií do sporiaceho produktu. Daná suma 
sa dá následne využiť pri predčasnom splatení 
úveru. „Dnešné možnosti umožňujú, v prípade 
investovania ušetrených peňazí, splatiť úver 
s pôvodnou dĺžkou splácania na tridsať rokov 

po dvadsiatom až dvadsiatom prvom roku. 
A to sa skutočne oplatí,“ dodáva na záver Lucia 
Malá zo spoločnosti DELUVIS.

ReFiNANCOvANie v BODOCH:
n  spíšte si pre a proti
n   obráťte sa na finančného sprostredkovateľa
n   ušetrené finančné prostriedky  

investujte   

Refinancovanie predstavuje efektívny spôsob, ako vymeniť nevýhod-
ný úver alebo pôžičku za lepšiu. Niektoré banky zvyknú klienta 
zastrašovať tvrdením, že ho v novej čaká splácanie úroku odznova, 
a tak nikdy nič nesplatí. Nie je to však pravda.

ako efektívne 
refinancovať

radíme:Pri spotrebných úveroch 
môžete refinancovaním 
ušetriť nemalú čiastku

S
pokojnosť klientov je jednou z hodnôt 
spoločnosti DELUVIS. Rovnako ako kva-
litný servis, ktorý v prostredí osobných 

financií poskytuje. „Preto sme otvorili prvé 
klientske centrum svojho druhu a naše služby 
sústredili pod jednu strechu. Klientom sa v no-
vej pobočke naskytá možnosť dostať široké 
portfólio služieb a byť obslúžený komplexne 
v rámci svojich potrieb v oblasti financií. Tým, 
že v pobočke pracujú ľudia zo všetkých sfér fi-
nančného biznisu, vedia obslúžiť, poradiť a vy-
hovieť každému klientovi. Dôraz však v tomto 
prípade kladieme najmä na poradenstvo v ob-
lasti úverov na bývanie,“ predstavuje pobočku 
Jaroslav Baran, obchodný riaditeľ spoločnosti 
DELUVIS.

Bez stresu

Najväčšou pridanou hodnotou hypotekárneho 
centra DELUVIS je, že klient nemusí absolvo-
vať zdĺhavé a vyčerpávajúce návštevy viace-
rých bánk. Špecialisti na hypotekárne úvery 
sú pripravení pomôcť klientom zorientovať sa 
v ponukách súčasného trhu a vybrať mu tú naj-
výhodnejšiu.

Návšteva pobočky spoločnosti DELUVIS v Po-
lus City Center nie je viazaná na vopred dohod-
nutý termín. Klientske centrum je otvorené 
denne, vždy od 10.00 hod. až do 21.00 hod. 

„Záleží nám na tom, aby sa klienti u nás cíti-
li príjemne a vieme, aký vzácny a drahý je ich 
čas. Preto sme si dali záležať na tom, aby im 
bol vždy k dispozícii adekvátny počet porad-
cov. Najmä v čase obeda a v podvečerných ho-

dinách, keď je centrum navštevované najviac,“ 
hovorí Jaroslav Baran.

Prvá lastovička

V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť DE-
LUVIS poskytovať bezplatné finančné pora-
denstvá formou klientskeho centra aj v iných 
mestách Slovenska. „Veľmi radi by sme v do-
hľadnej dobe otvorili pobočky v Košiciach a v 
ďalších väčších mestách Slovenska. Veríme, 
že hypotekárne centrá budú vyhľadávaným 
miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú 
pomôcť zorientovať sa a financovať tak svoje 
bývanie,” dodáva na záver Jaroslav Baran, ob-
chodný riaditeľ spoločnosti DELUVIS.  

DELUVIS a hypotéka 
sú k vám bližšie
Pre svojich súčasných a budúcich klientov otvorila spoločnosť Deluvis 
prvé hypotekárne centrum svojho druhu. Renomovaní špecialisti na 
úvery a osobné financie poskytujú svoje služby v nákupnom centre 
Polus City Center v Bratislave. 

Najväčšou pridanou 
hodnotou hypotekárneho 
centra DELUVIS je, že klient 
nemusí absolvovať zdĺhavé 
a vyčerpávajúce návštevy 
viacerých bánk

Graf: Vývoj zostatku úveru a nasporenej sumy v čase
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M
edzinárodná energetická agentúra ne-
dávno zverejnila správu o predaji a vy-
užívaní elektromobilov. Z jej výsledkov 

vyplýva, že v roku 2015 prekročil počet vozidiel 
na elektrinu na celom svete hranicu jedného 
milióna. A stále stúpa. Napriek tomu sa ich 
podiel na trhu pohybuje okolo 0,1%. Minulý rok 
sa najviac vozidiel tohto druhu predalo prekva-
pivo v Číne, no prvenstvo stále patrí Nórsku 
a Holandsku. Obe krajiny ich predaj totiž pod-
porujú aj legislatívnymi zmenami. Holandská 
dolná komora parlamentu schválila návrh zá-
kona o zákaze predaja automobilov produkujú-
cich emisie skleníkových plynov, a to už od roku 

2025. Ak sa lídrami inšpirujú aj vlády ostatných 
krajín, možno sa naplní cieľ Medzinárodnej 
energetickej agentúry. V roku 2020 má totiž po 
svete jazdiť 20 miliónov elektromobilov.

Automobilky s iskrou

Najznámejším hráčom na trhu s elektromobil-
mi je jednoznačne Tesla Motors. Mnohí moto-
risti považujú spoločnosť za najväčší fenomén 
21. storočia. A právom, veď Elon Musk posunul 
hranice ekologickej jazdy do inej dimenzie. Lu-
xusné vozidlá s dlhým dojazdom si získavajú 
čoraz väčšiu popularitu aj medzi Slovákmi. Veď 
v spomínanom a prelomovom roku 2020 chce 
Tesla produkovať 500 000 elektromobilov roč-
ne. Spoločnosť v súčasnosti buduje v nevadskej 
púšti aj vlastnú továreň na výrobu batérií, vďa-

ka ktorým bude možné ceny vozidiel na elek-
trinu znížiť až o 30%. O zelenšiu budúcnosť sa 
však okrem Tesla Motors, prvým vozidlom bola 
Tesla Roadster, zaujímajú aj automobilky, ktoré 
na trhu pôsobia podstatne dlhšie. Toyota, Hy-
undai, BMW, Mercedes, Volkswagen, Nissan, 
Citroën, Renault, Peugeot,... Celosvetovo naj-
predávanejším modelom bol v prvom polroku 
tohto roka Nissan Leaf, nasleduje Tesla Model 
S a čínska značka BYD s modelom Tang.

Zaspaté slovensko?

Situácia na Slovensku je v porovnaní s vyspe-
lými severskými krajinami horšia. Počet na-

bíjacích staníc síce stúpa, no číslo predaných 
elektromobilov rastie len veľmi pomaly. A to aj 
napriek snahe vlády, ktorá schválila Stratégiu 
rozvoja elektromobility na Slovensku. Prob-
lémom je najmä motivácia vedúca k nákupu 
elektrického vozidla a infraštruktúra nabíja-
cích staníc. Len tá môže umožniť absolvovať 
rozmanité a dlhšie trasy po Slovensku bez 
problémov. 

Podľa spomínanej stratégie by malo v roku 2020 
jazdiť 10 000 až 25 000 elektrických a tzv. plug-
in hybridných vozidiel. V súčasnosti je to niekoľ-
ko sto kusov, pričom z automobiliek vedie Nissan 
aj u nás, a to so svojím modelom Leaf.  

Svet praje  
zelenej vlne
Počet elektromobilov každoročne celosvetovo stúpa. Kúpe vozidiel na 
elektrinu praje nielen technologický pokrok, ale aj politická podpora vo 
vyspelých krajinách. K alternatívnej doprave majú najbližšie severské kra-
jiny. elektromobily vidieť najčastejšie na nórskych a holandských cestách. 
Aká je situácia u nás? 

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

Od kúpy elektromobilu 
odrádza Slovákov aj stále 
málo nabíjacích staníc



Dvojmesačník pre klientov DELUVIS

12 13

číslo 02/2016

Korporátne dlhopisy sú určené investorom, 
ktorí sú ochotní akceptovať kreditné riziko (bo-
nitu) emitenta (spoločnosť, ktorá dlhopisy vy-
dáva) a požičať jej peniaze. „Za svoje finančné 
prostriedky potom investor získava výnos, tzv. 
kupón, ktorý emitent platí ročne majiteľovi dl-
hopisu. Pri splatnosti dlhopisu má investor do-
stať posledný kupón, ako aj celú sumu peňazí 
do dlhopisu investovanú. Investor teda musí 
byť schopný akceptovať kvalitu a kreditnú bo-
nitu emitenta na obdobie spravidla niekoľkých 
rokov. Za to dostáva pravidelný a vopred defi-
novaný výnos z dlhopisu,“ hovorí o význame dl-
hopisu Peter Brožek, člen predstavenstva Arca 
Capital Finance Group, a.s.

Pôžička bez problémov

Dlhopisy predstavujú pre emitenta jeden zo 
spôsobov, ako financovať aktivity svojej spoloč-
nosti. Náklady spojené s vydaním dlhopisov sú 
častokrát lacnejšie ako náklady spojené s úve-
rom v banke. Navyše, emitenti sú ušetrení aj 

od viacerých byrokratických povinností, ktoré 
s úverom súvisia. „Financovanie s podporou ban-
ky v praxi znamená, že sa banka stáva význam-
nou súčasťou rozhodovania vo firme. Dlhopisy 
toto rozhodovanie neobmedzujú. Samozrejme 
do momentu, kým je vzťah medzi emitentom a 
investorom bezproblémový a investor dostáva 
svoj výnos včas a pravidelne. Pri bankovom fi-
nancovaní musí firma plniť okrem finančných aj 
iné povinnosti či ukazovatele. Klasický úver teda 
vyžaduje podstatne vyššiu mieru interného do-
hľadu,“ vymenúva rozdiely Peter Brožek.

Dlhopisy však môžu byť nemenej výhodné aj 
pre druhú stranu, a teda konkrétnych investo-
rov. „Dlhopisy atraktívnych emitentov sú sú-
časne lákavým cenným papierom aj pre rôzne 
správcovské a investičné spoločnosti. Preto trh 
spravidla víta dlhopisy bonitných emitentov, 
obzvlášť v dnešnej dobe, keď je na trhu veľmi 
málo investične atraktívnych dlhopisov,“ pripo-
mína Peter Brožek, člen predstavenstva Arca 
Capital Finance Group, a.s.

Ako na dlhopis

Investovať svoje finančné prostriedky formou 
dlhopisu môže ktokoľvek. Buď počas úpisu, ale-
bo následne na burze pri sekundárnej transakcii. 
Jednotlivci by však mali zvážiť viaceré faktory, 
najmä investičný horizont. „Je dôležité uvedomiť 
si, že päťpercentný výnos z dlhopisu získa jeho 
majiteľ každý rok len vtedy, ak si dlhopis pone-
chá. Ako v prípade každého cenného papiera, tak 
aj v prípade dlhopisu, môže jeho trhová hodnota 
kolísať. Avšak alikvotný úrokový výnos klient do-
stáva za každý deň držby cenného papiera,“ radí 
Peter Brožek. Navyše, investor by mal vedieť, že 
dlhopis nie je úplný ekvivalent hotovosti. Aj pre-
to je jeho zhodnotenie významne vyššie ako na 
bežných či termínovaných vkladoch.

Čo však kúpou dlhopisu získa jeho držiteľ? 
Okrem iného aj vstup do veriteľskej pozície, 
a tak aj očakávaný zisk. V súčasnej dobe je však 
dôležité poradiť sa s finančným sprostredkova-
teľom o najvýhodnejších možnostiach a pod-
mienkach investície. „Investorovi musí byť 
jasný vzťah medzi ním a emitentom, rovnako 
aj bonita emitenta podložená hodnovernými 
podkladmi a informáciami. Rozhodovanie o in-
vestícií by sa malo opierať o ucelený obraz a nie 
o vybrané fakty,“ dodáva na záver Peter Bro-
žek, člen predstavenstva Arca Capital Finance 
Group, a.s.  

Investovať financie 
prostredníctvom dlhopisu 
môže ktokoľvek

Banky reagujú  
na straty z úrokov. 
Poplatkami

Zvýšené poplatky banky odôvodňu-
jú rozširujúcou sa sieťou bankomatov 
a zjednodušeným cenníkom. Minulý 
rok finančné domy na nich zinkasovali 
takmer 720 miliónov eur. V blízkej bu-
dúcnosti sa však práve poplatky môžu 
stať hlavným nástrojom v boji o klienta. 
Okrem toho budú musieť finančné inšti-
túcie zareagovať aj na čoraz obľúbenej-
šie internetové banky. „Ich trhový podiel 
sa zvyšuje, a tak kamenné banky budú 
určite prehodnocovať svoje náklady. Už 
teraz reagujú najmä na nízke úrokové sa-
dzby hypotekárnych a spotrebných úve-
rov, ktoré patria medzi ich hlavné príjmy. 
To sa odzrkadľuje už teraz v poplatkoch 
klienta. Ten v súčasnosti platí najmä za 
vklady a výbery na účet v hotovosti a za 
vedenie bežného účtu,“ hovorí Martin 
Murín zo spoločnosti DELUVIS.

Zadarmo?

Otázkou je, či je dnes aspoň bežný účet 
zadarmo. Odpoveď znie áno, ale iba za 

určitých podmienok. „Bežný účet je 
štandardný bankový produkt. Banka 
ho môže klientovi ponúknuť zadarmo, 
prípadne so zľavou, ak sa rozhodne pre 
ďalšie produkty a služby. Napríklad pre  
hypotekárny úver, spotrebný úver, ter-
minovaný vklad alebo posielanie príjmu 
na účet do banky. 

Finančne domy ponúkajú aj bežne účty 
pre deti, študentov a dôchodcov. Tieto 
sú bez poplatkov, a to z dôvodu nízkeho 
počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú pre zmenu 
banky v priebehu detského alebo štu-
dentského života,“ objasňuje proble-
matiku Martin Murín. 

Okrem poplatkov môžu banky o klien-
tov zápasiť aj skrz nový distribučný 
kanál, ktorým je smartphone banking. 
Ten u nás ešte nie je využívaný naplno, 
no čoskoro sa to pravdepodobne zme-
ní. Umožňuje totiž efektívnejšiu komu-
nikáciu s klientom, čo môže ovplyvniť 
jeho výber konkrétnej banky.  

Finančné domy sa rozhodli upraviť ceny svojich poplatkov. 
Podľa analytikov tak reagujú na straty spôsobené neustálym 
poklesom úrokov na hypotekárnych a spotrebných úveroch. 
Prognózy hovoria jasnou rečou, úroky klesať ešte budú, a tak 
sa výška poplatkov pravdepodobne zmení.

Mnohí z nás sa už vo svojom živote stretli so situáciou, keď blízka osoba potrebovala požičať určitý 
finančný obnos. vďaka korporátnym dlhopisom je možné poskytnúť peniaze aj firmám a spoločnostiam. 
stačí si zakúpiť cenný papier, ktorý daná spoločnosť vydala a následne zarobiť na úrokoch. Ako na to?

Keď sú dlhopisy výhodnejšie 
ako úver v banke
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Š
tatistiky národnej banky hovoria jasne. 
V novembri a decembri je objem poskyt-
nutých spotrebných úverov približne 

o 20% vyšší ako po iné mesiace v roku. Súčas-
ná konzumná spoločnosť sa vyznačuje odliš-
nými hodnotami, aké mali naši predkovia. Celý 
rok sa naháňame za statkami a inak tomu nie 
je ani v tomto predvianočnom období. Spo-
mienkou na Vianoce sa stávajú nové hodinky, 
šperky, elektronika či drahé dovolenky. A to 
aj napriek tomu, že mnohí z nás na ich kúpu 

vlastné finančné prostriedky nemajú. „Ľudia 
pre spokojnosť a šťastie v rodinách hľadajú 
pred Vianocami všetky dostupné možnosti fi-
nancovania darčekov. Spotrebné úvery pre nás 
predstavujú ideálny spôsob, ako si čo najrých-
lejšie splniť svoj sen. Často však so smutným 

koncom a zbytočným zadlžovaním sa,“ hovorí 
obchodný riaditeľ spoločnosti DELUVIS Jaro-
slav Baran.

Rolničky a úroky

Úrokové sadzby spotrebných úverov za ostat-
né roky klesli, vďaka čomu sa stali oveľa po-
pulárnejšími. Navyše, práve v tomto období sú 
potenciálni klienti bankových a nebankových 
inštitúcií atakovaní ponukami z každej stra-
ny. „V predvianočnom období sú mnohí z nás 
pod veľkým stresom. Nedostatok finančných 
prostriedkov na zabezpečenie si príjemných 
a štedrých sviatkov vedia poskytovatelia úve-
rov využiť vo svoj prospech. Ohrození sú naj-
mä seniori,“ varuje Jaroslav Baran.

Finančná gramotnosť slovenských dôchodcov 
je totiž na veľmi nízkej úrovni. Pojmy, ktoré 
sú mladšej generácii známe a poznajú ich vý-
znam, sú pre seniorov španielskou dedinou. 
„Rozhodne ľuďom odporúčam, aby pozorne 
čítali, čo podpisujú. Týka sa to najmä produk-
tov nebankových inštitúcií. Náklady spojené 
s úvermi tohto typu sú značne vysoké a môžu 
ohroziť rodinný rozpočet. Jednoduchý spô-
sob, ako nevýhodný úver spoznať, je všimnúť 

si ročnú percentuálnu mieru nákladov, tzv. 
RPMN. Ak je vyššia ako 20%, odporúčam od 
úveru upustiť,“ radí obchodný riaditeľ spoloč-
nosti DELUVIS Jaroslav Baran.

Šťastné, veselé a s rezervou

Problémom slovenských domácností je, že 
náklady spojené so splácaním úverov často 
prevyšujú 30% príjmov. Z toho dôvodu nema-
jú možnosti na tvorbu rezervy. „Je dôležité 
uvedomiť si, že každá situácia sa dá riešiť. Aj 
osobné financie, ktoré je možné optimalizovať. 
Vďaka službám finančného sprostredkovateľa 
je možné osobné výdavky nastaviť tak, aby 
bolo možné tvoriť si finančnú rezervu. Vďaka 
nej tak môžu byť Vianoce skutočne šťastné 
a veselé. Aj po ich skončení,“ dodáva na záver 
Jaroslav Baran.   

V predvianočnom období sú 
mnohi z nás pod stresom. 
Nedostatok financií vedia 
poskytovatelia úverov 
využiť vo svoj prospech. 
Ohrození su najmä seniori.

Nevýhodný úver môžeme 
ľahko spoznať aj podľa 
výšky RPMN. Ak je viac 
ako 20 %, odporúčame  
od úveru upustiť

Graf: Vývoj cien zlata

vianočné reklamy v televízii počas októbra už nikoho neprekvapia. Rovnako odolní 
sme aj voči výzdobe v nákupných centrách. Nepríjemne prekvapiť nás však môže 
rastúci počet ľudí, ktorí každoročne zabúdajú na skutočný význam vianoc. Duchovnú 
stránku nahradila matéria a túžba po hodnotných daroch. výsledkom je smutné 
zadlžovanie sa obyvateľstva. 

 Úvery 
     pod 
stromčekom
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P
o skorých raňajkách opúšťam hotel, pred 
ktorým ma už v pristavenom aute čaká 
Jorge a Luis. Do nášho cieľa, na Cabo Ledo, 

je to približne 150 kilometrov, a tak vyrážame 
okamžite. Po iné dni by nám trvalo predrať sa 
mestom niekoľko hodín, ale v nedeľu to Jorge 
zvládol za 45 minút. Cesta ubieha dobre. Míňa-
me obrovské baobaby popri ceste i otrokárske 
múzeum. Prichádzame ku kontrolnému stano-
višťu pri moste cez rieku Cuanza. Kedysi, počas 
občianskej vojny, bol most strategickým bodom 
vojsk MPLA a miestom častých bojov s jednot-
kami UNITA. Svedčí o tom aj množstvo zniče-
nej a vyhorenej vojenskej techniky popri ceste. 
Zaplatíme mýtne, minieme hrdzavejúci tank 
sovietskej výroby a cez most opúšťame región 
Luanda. 

Krajina sa mení. Cesta sa vinie na vyvýšenine 
popri oceáne. Pod nami sú pláne a piesočnaté 
duny. Míňame niekoľko soľných fariem a malé 
chudobné osady. Pripadám si, ako keby som 
sa vrátil do minulosti. Žasnem nad prítomným 
kontrastom s Luandou a jej výškovými budova-
mi. Zrazu Jorge odbočuje vpravo a zastane na 
malom kruhovom parkovisku nad pieskovco-
vým útesom.  Miradoro da Lua, vyhlási. O tom-
to útvare som už počul, ale až teraz môžem 
naživo obdivovať krásu jedného z divov Angoly. 
Voda a vietor tu vytvorili jedinečný útvar, aký-
si polovičný kaňon obrovských rozmerov. Po 
chvíli nasadáme do auta a pokračujeme opäť 

v ceste. Konečne tabuľa Cabo Ledo. Príjazdo-
vá cesta k pláži však vo mne vyvoláva neisté 
pocity, dokonca mierne obavy. Pýtam sa sám 
seba, či to naše BMW zvládne. Nedávne dažde 
na piesočnatej ceste totiž vyryli hlboké brázdy. 
Tie by dali zabrať aj terénnemu vozidlu. Jorge 

sa však len usmeje a povie niečo v zmysle, že 
ani po každoročnej oprave cesta nevyzerá o nič 
lepšie. Pomaly sa spúšťame, či lepšie poveda-
né, šmýkame po piesku príkrym svahom. Luis 
i ja máme hlavy vyklonené z auta a sledujeme 
kolesá, aby nezapadli do hlbokých brázd. Ko-
nečne sme dole. Pri ceste už stoja desiatky detí 
z neďalekej osady. Sú zúbožené, ale s úsmevom 
na tvári. Pýtajú si čokoľvek. Vytiahnem balíček 
želatínových medvedíkov a dávam ho jednému 
dievčatku. Okamžite sa o korisť strhne mela. 
A to aj napriek tomu, že nikto z prítomných šar-
vancov netuší, o čo zápasia. 

Nad luandou vychádza slnko a angolská metropola sa začína pre-
búdzať do nedeľného rána. Počasie je krásne a ja sa neviem dočkať 
zaslúženého oddychu na pláži. Zdá sa, že ma čaká pohodový deň...

CESTOPIS: 

Jedna vlna, 
more problémov

Konečne sme v našom plážovom rezorte. Slovo 
„rezort“ je trochu nadnesené, ale je tu parkovis-
ko, toalety a reštaurácia. Dokonca aj slamené 
slnečníky lemujúce pláž. Objednávam si miest-
ne pivo, Cuca. Chutí výborne. Po dlhej ceste 
padne vhod niečo chladené.

Vlny sú dnes mimoriadne veľké. Vo vode je len 
pár odvážlivcov. Horizont otvoreného Atlanti-
ku ma však láka a ja strácam všetky zábrany, 
skáčem do vody. Plávať sa veľmi nedá, a tak 
kúpanie obmedzujem na snahu udržať sa nad 
vlnami dosahujúcimi výšku viac ako dva metre. 
V duchu to porovnávam s relaxom v tyrkysovej 
vode na atoloch Maldív. Voda je príjemne tep-
lá a čoskoro si na húpanie vo vlnách zvyknem. 
Spozorniem až vtedy, keď začujem hlasné vola-
nie z brehu. Vidím ľudí, ako vzrušene gestikulujú 
a ukazujú smerom na oceán. Ledva sa stihnem 
otočiť, keď pred sebou zbadám obrovskú masu 

vody valiacu sa k pláži, smerom ku mne. Je as-
poň dvakrát tak vysoká ako ostatné. Nádych je 
jediné, čo stihnem urobiť.

Dodnes si presne nepamätám, čo sa so mnou 
dialo. V silnej vlne nemôžete robiť skoro nič, 
hlavné je chrániť si hlavu pred nárazom. Jediné, 
čo sa mi v daný moment vrylo do pamäti, bol sil-
ný náraz a ukrutná bolesť v ľavom ramene. Na-
šťastie, nestrácam vedomie. Po opadnutí vody 
sa pomaly zviecham. 

Ľavé rameno je neprirodzene vykrútené, visí 
oveľa nižšie ako za bežných okolností.  Pomaly 
sa tackám k mojim kolegom. Sprvu nikto nevie, 
čo sa deje. Ukazujem na ľavú ruku. Vtedy to 
pochopia. Jorge zachová chladnú hlavu a začne 
okamžite konať. Vykĺbené rameno potrebuje 
ošetrenie, röntgen, fixáciu. Bohužiaľ, sme 150 
kilometrov od Luandy a mne i ten najmenší po-
hyb spôsobuje nepredstaviteľnú bolesť. 

V tom prichádza barman so spásonosnou 
myšlienkou. Dvadsať kilometrov od pláže sa 
nachádzajú kasárne angolskej armády. Ich 
súčasťou je ošetrovňa s potrebným zdravot-
níckym vybavením. Odchádzame okamžite. 
Dodnes nechápem, ako sa Jorge zvládol s li-
muzínou vyšplhať po tej hroznej pieskovej 
ceste nahor. Konečne asfaltka. Pri kasárňach 
sme za 15 minút. Jorge vysvetľuje strážnemu, 
čo sa stalo. Ten je však neoblomný. Vstup do 
objektu musí povoliť veliteľ. Našťastie sa nám 

s ním podarí po chvíli telefonicky skontakto-
vať, a tak môžeme ísť ďalej. 

Posádková ošetrovňa je skoro na konci objektu. 
Avšak smola, prítomný je okrem pacientov len 
službu konajúci zdravotník. Je nedeľa, a tak má 
lekár voľno. O obsluhe röntgenu ani nehovoriac. 
Po prehliadke ramena začne zdravotník krútiť 
hlavou. Bez röntgenového snímku si netrúfa 
s rukou urobiť nič. Okolie kĺbu už značne na-
puchlo a ostrá bolesť pri akomkoľvek pohybe je 
neznesiteľná. Jedinou možnosťou je preto ne-
mocnica v Luande. Dostanem ešte injekciu na 
tíšenie bolesti a vyrážame. 

Cesta do mesta ubieha nekonečne pomaly. Na-
priek tomu, že  Jorge robí všetko, čo je v jeho 
silách. Konečne! Parkujeme pred nemocnicou. 
Luis ihneď vybieha informovať urgentný príjem. 
Aké prekvapenie! Ten si treba zaplatiť. Sny o so-

cialistickom zdravotníctve sa rozplývajú... Jorge 
však neváha a zaplatí 120 dolárov za prednost-
ný príjem a prvotnú prehliadku. Ešte predtým 
si však asistentka poznačí údaje z mojej pla-
tobnej karty a vinkuluje 2 000 dolárov. Zatiaľ. 
Prichádza lekár, na  moje prekvapenie beloch. 
Predstaví  sa mi a povie, že je pôvodom z Kuby. 
Po skončení občianskej vojny ostalo v krajine 
veľa Kubáncov, ktorí sem boli vyslaní v rámci 
internacionálnej pomoci Angole. Opatrne mi 
prehmatá rameno a hneď vypisuje žiadanku na 
röntgen. Samozrejme, že musím čakať, predo 
mnou je poradovník a röntgen je len jeden. Po-
maly prestáva účinkovať injekcia a ja opäť začí-
nam cítiť tú hroznú bolesť...

Konečne som na rade. Snímka je hotová za päť 
minút.  Rameno je našťastie len vykĺbené. Nie 
sú viditeľné žiadne zlomeniny. Väzivo je však 
značne potrhané. Takže späť k lekárovi z Kuby. 

Po skončení občianskej 
vojny zostalo v Angole veľa 
Kubáncov

 O balíček želatínových 
medvedíkov sa medzi 
deťmi strhne mela

Príbeh klienta

Autor: Peter Gavora
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Mgr. Michal Šimo, konateľ Deluvis
Moja budúcnosť mi 
nie je ľahostajná, a tak 
som sa rozhodol nielen 
pre prvý, ale aj druhý a 
tretí dôchodkový pi-
lier. V prípade druhé-
ho piliera využívam 
indexový fond, ktorý 
zároveň považujem za druh sociálneho pois-
tenia, keďže peniaze je možné dediť. Tretí pi-
lier využívam ako investičné životné poistenie, 
prispievam doň šiestimi až ôsmymi percentami 
z príjmu. Štvrtým pilierom je pre mňa najdôle-
žitejšia rovnica: príjem, tvorba majetku a jeho 
následné zveľaďovanie. Preto som sa rozhodol 
pre investície do dlhopisov, zmeniek, fondov aj 
akciových titulov. S pravidelným úrokom a ka-
pitálovým výnosom, ktorý opäť reinvestujem, 
získavam nové zdroje. Využívam exponenciálny 
nárast hodnoty investície. 

lucia svetlíková, Manager
Na dôchodok sa pripravujem úplne štandardne. 
Okrem druhého piliera som sa rozhodla pre dl-
hodobé investičné životné poistenie a program 
pravidelného investovania.

Mgr. Marek Kunošík, executive Manager
Už na strednej ško-
le som pochopil, že 
na svoj dôchodok sa 
musím pripraviť sám 
a zodpovedne. Jedné-
ho dňa som po vyu-
čovaní navštívil môjho 
otca v práci. V tom 
čase pracoval ako vedúci sociálno-právne-
ho odboru v Sociálnej poisťovni. Spozoroval 
som, čo v tejto inštitúcii nefunguje a neskôr 
som identifikoval aj budúcu neudržateľnosť 
aktuálneho systému z dôvodu demografické-
ho vývoja. Mojím cieľom je preto zabezpečiť si 
dôchodok z troch zdrojov. Z príjmov podnika-
nia (snažím sa získať pozíciu Biznis partnera 
vo firme a spolupracovať s dôveryhodnými 

partnermi). Ďalším zdrojom je druhý pilier, do 
ktorého prispievam ako SZČO. Navyše mám 
päť životných poistení, z toho štyri investičné. 
A zatiaľ posledným zabezpečením je investícia 
do nehnuteľnosti v centre Bratislavy. 

ing. vojtech Kováč, Regionálny riaditeľ
V prípade druhého 
piliera som sa roz-
hodol pre indexový 
fond. Zároveň pravi-
delne, každý mesiac, 
investujem do fondov 
Franklin Templeton 
Investments. Rozde-
lené to mám pritom nasledovne: dlhopisový 
fond Global Total Return, akciové Asian Growth 
Fund, Frontier Markets Fund a Emergin Mar-
kets Fund. V blízkej budúcnosti si plánujem 
portfólio rozšíriť o Franklin Gold and Precious 
Metals Fund.

RNDr. ing. iveta Bali Hrycková,  
Regionálna riaditeľka
Vo finančnom sekto-
re pracujem už viac 
ako 25 rokov. Na-
priek tomu som sa 
o možnosti sporenia 
si formou pravidelnej 
mesačnej investície 
do  podielových fon-
dov, dozvedela len pred piatimi rokmi. Hneď 
bolo rozhodnuté. Mesačné sporenie bez doby 
viazanosti, bez cieľovej sumy a bez akých-
koľvek obmedzení považujem za najlepšie 
riešenie pre každého. Tak to robím ja, všetci 
moji priatelia a známi, a tak to odporúčam aj 
svojim klientom. Jedine zložené úrokovanie 
v produktoch s nadinflačnými výnosmi nám 
umožní využívať nasporené peniaze formou 
čerpania doplnkového dôchodku. Preto sa naň 
tak teším.   

Problematika dôchodkového zabezpečenia prestáva byť na slovensku tabuizovanou témou. súčasný 
demografický vývoj naznačuje, že dnešní mladí ľudia sa nebudú môcť v budúcnosti spoliehať iba na sociálny 
systém štátu. Záujem o alternatívne spôsoby financovania vlastnej penzie rastie, no ešte stále zaostávame za 
vyspelými krajinami. Nechajte sa preto inšpirovať našimi manažérmi.

Ako si dôchodok zabezpečili 
manažéri DELUVIS? (anketa)

Ten môj zdravotný stav chvíľu konzultuje so 
sestričkou a vynáša verdikt. Musím na operačnú 
sálu. V tomto štádiu nie je totiž možné rameno 

nasadiť na pôvodné miesto bez anestézie. Do-
stávam operačný mundúr a posledné, čo si pa-
mätám je, ako mi neznáma biela tekutina vteká 
do žily. V duchu sa modlím za sterilitu všetkých 
ihiel a nástrojov. Nerád by som rozšíril rady cho-
rých na AIDS.  Upadám do hlbokého spánku.

Preberám sa. Bolesť mierne ustúpila, rameno 
je na svojom mieste a dôkladne zafixované ob-

väzmi. Pri mne stojí môj Kubánec a pýta sa ma, 
ako sa cítim. Viac po anglicky povedať nevie. 
Vyvedie ma z operačnej sály do šatne a dáva 
mi zbohom. Okrem toho aj recept na akési 
medikamenty, ktoré mám týždeň užívať. Luis 
mi pomáha s obliekaním.  Zvyšok príbehu je 
už klasika. Po návrate domov opätovný rönt-
gen a kontrola u môjho lekára, ktorý, na moje 
prekvapenie, vysoko ocenil prácu kubánskeho 
chirurga. Nasleduje dlhodobá rehabilitácia. 
Vlastne, ešte niečo. Vraví sa, že nič nie je za-
darmo. A v Afrike to platí dvojnásobne. Cena za 
celé ošetrenie sa vyšplhala na 3 700 americ-
kých dolárov. Do konečného účtu mi započí-
tali úplne všetko, ešte aj papierové vreckovky 
a rukavice, ktoré mal personál na sebe. Na-
šťastie s tým moja poisťovňa nemala problém 
a všetko mi preplatila. A preto: Nikdy necestuj-
te nepoistení. Jedna vlna môže spôsobiť more 
problémov.     

užitočné rady 
do kufra
od kataríny pružincovej, 
produktovej manažérky pre poistné 
produkty zo spoločnosti deluvis

V prípade, že sa klient chystá vycestovať 
do exotických krajín, mal by si dôkladne 
premyslieť všetky parametre cestovného 
poistenia. Namodelovať ho treba tak, aby 
zodpovedalo všetkým potrebám klienta s 
dôrazom na destináciu, do ktorej plánuje 
cestovať. Rovnako je potrebné zvážiť, či 
ide o turistiku, alebo sa v zahraničí hodlá 
venovať športom, či náročnejším aktivi-
tám. V prípade vzniku poistnej udalosti je 
nevyhnutné komunikovať s poisťovňou 
prostredníctvom asistenčných služieb. 
Pracovníci asistenčnej služby poskytnú 
klientovi všetky potrebné informácie. Ak 
klient musí vyhľadať zdravotnícku pomoc 
v zahraničí a za výkon uhrádza prostried-
ky v hotovosti priamo lekárovi, je nut-
né, aby si klient odložil všetky doklady o 
úhrade. Na základe týchto potvrdení mu 
poisťovňa vyplatí finančné prostriedky 
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 
Nakoľko zdravotnícke výkony v zahrani-
čí sú podstatne drahšie, nie každý klient 
má k dispozícii danú sumu v hotovosti 
alebo na svojom bankovom účte. V prí-
pade nemožnosti uhradenia ošetrenia z 
vlastných zdrojov, je potrebné obrátiť sa 
na asistenčnú službu. Ďalej by mal klient 
postupovať v zmysle jej pokynov. 

Cena za ošetrenie sa 
vyšplhala na 3700 USD, 
aj s rukavicami personálu
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Madonna je inšpiráciou  
na chudnutie

Speváčka stojí za vznikom siete fitnescentier 
Hard Candy. Ich názov bol inšpirovaný Madon-
niným albumom z roku 2008. Fitnescentrum 
americkej legendy nájdete v Mexiku, Petrohra-
de, Moskve, Berlíne, Sydney, Ríme, Santiagu či 
Miláne. Už pri vchode vám bude jasné, o čo ide. 
Podobizne Madonny sa nachádzajú v každom 
kúte, v miestnostiach na obrazovkách neustá-
le bežia jej videoklipy a hrá jej hudba. Pokiaľ ju 
milujete, budete sa tu cítiť skvele.

Arnold schwarzeneger  
zarobil milión na realitách

Predtým ako sa svalnatý Rakúšan stal Mr. 
Olympia či filmovou hviezdou, skúšal šťastie 
v stavebníctve a ako murárovi sa mu darilo. 
Časom a hromadením financií si mohol dovoliť 
do realít sám investovať. Prvýkrát investoval 
27-tisíc dolárov do obytného domu so šiestimi 
bytmi a zarobil na ňom viac ako 160-tisíc. Jeho 
investície a zisky postupne rástli. Prostredníc-
tvom nich zarobil svoj prvý milión. 

Kevin Costner  
rieši ropné katastrofy

Herec sa rozhodol podnikať v roku 1995. Ame-
rický idol kúpil spoločnosť Ocean Therapy 
Solutions, ktorá sa špecializuje na výrobu od-
stredivých oddeľovačov vody a oleja. Za minú-
tu dokážu tieto stroje od vody oddeliť až 757 
litrov oleja. Tridsaťdva takýchto strojov bolo, 
napríklad, použitých pri náprave škôd, ktoré 
spôsobila ropná katastrofa v Mexickom záli-
ve v roku 2010. Kevinovi Costnerovi vyniesol 
slušný balík peňazí a zároveň pomohol čias-
točne obnoviť rovnováhu prírodného prostre-
dia Mexického zálivu.

Ashton Kutcher  
má nos na peniaze

Herec je oveľa úspešnejší v oblasti investícií 
ako v šoubiznise, aj keď za poslednú sériu se-
riálu zarobil 20 miliónov dolárov. Magazín For-
bes Ashtona Kutchera vykreslil ako geniálneho 
podnikateľa, ktorému sa podarilo premeniť 30 
miliónov dolárov na štvrť miliardy. Pomohol fi-
nancovať niekoľko najväčších technologických 
obchodov a startupov ako Uber, Airbnb, Skype, 
Pinterest či Spotify.

Jessica Alba je zodpovedný rodič

Herečka dokázala, že okrem toho, že vyzerá 
dobre, má tiež nos na dobrý obchod, najmä 
po tom, čo sa stala matkou dvoch dcér. Spolu 
s Christopherom Gaviganom založila v Kalifor-
nii spoločnosť Honest. Spoločnosť dnes vy-
rába ekologické produkty do domácností pre 
matky aj ich deti - od púdrov, telových mliek, 
oblečenia až po čistiace prostriedky, ale aj de-
koratívnu kozmetiku. V roku 2015 mal podnik 
hodnotu 1,7 miliardy dolárov. 

sandra Bullock  
sa obklopila jedlom

Herečka, ktorá je známa úlohami sympatic-
kých, často roztržitých hrdiniek, vlastní Bess 
Bistro v texaskom meste Austin, no nechváli sa 
tým. Nie preto, že by sa zaň hanbila. Rada si od 
médií a zvedavcov drží odstup a venuje sa jed-
noducho svojej vášni. Najnovšie k svojmu bistru 
pridala aj pekáreň a obchodík s delikatesami.

Niektorým známym osobnostiam vynášajú viac ich 
súkromné podniky ako natáčanie filmov či nahrávanie 
albumov. Prečítajte si úspešné príbehy desiatich z nich. 

Desať 
celebrít, 
ktoré sa stali 
úspešnými 
podnikateľmi
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Clint eastwood  
obnovil chátrajúci ranč

Bohatstvo, ktoré herec nadobudol počas svo-
jej kariéry, sa v roku 1982 rozhodol investovať 
do starého ranča v rodisku Carmel v Kalifornii. 
Jeho Mission Ranch sa dnes rozlieha na 22 
ároch a nájsť tu môžete reštauráciu s tradič-
nou americkou kuchyňou, štvorhviezdičkový 
hotel, tenisový klub aj fitnes centrum. 

Oprah Winfrey chce štíhlejší svet

Moderátorka, herečka a filantropka založila 
v roku 1986 produkčnú televíznu spoločnosť 
Harpo Productions, prostredníctvom ktorej 
produkovala aj vlastnú talkshow a stala sa mi-
lionárkou. Investovala tiež do zoštíhľovacieho 
programu Weight Watchers, s ktorým sama 
schudla a ktorému aj v súčasnosti dôverujú 
mnohé známe osobnosti.

Will Ferrell v sebe  
nezaprie komika

Komik stojí za vznikom webovej stránky Funny 
Or Die, ktorá vznikla v roku 2007. Je plná vtip-
ných videí, obrázkov a gifov, vlastné príspevky 
tu publikuje aj Will Ferrell spolu s ďalšími ko-

legami. Stránka za svoju reláciu Between Two 
Ferns (Medzi dvoma papraďami) s hercom Za-
chom Galifianakisom, známym z filmu Vo štvo-
rici po opici získala dokonca cenu Emmy. 

Jay-Z je továrňou na úspech

Hudobník, raper a producent je spoluvlastní-
kom nočného klubu 40/40 a vlastní časť bas-
ketbalového tímu New Jersey Nets. Aktuálne 

najviac zarába vďaka svojej produkčnej spoloč-
nosti Roc Nation, ktorú založil v roku 2008 a za-
strešuje mená ako Rihanna, Shakira či Big Sean.

victoria Beckham  
prerazila svojím štýlom

Kedysi známa „Posh Spice“ v dievčenskej brit-
skej skupine Spice Girls sa po jej rozpade za-
čala naplno venovať móde. Dnes je uznávanou 
módnou návrhárkou s exkluzívnou značkovou 
módou pod vlastným menom. V septembri 
tohto roku predstavila svoju novú kolekciu na 
sezónu jar/leto 2017 aj na Newyorskom týžd-
ni módy. Svoj prvý kamenný obchod otvorila 
v roku 2014 v Londýne na Dover Street.  

“Posh Spice” je dnes 
uznávanou návrhárkou  
s ekluzívnou módou

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

Šancová 58
Po-Ne: 06:00-23:00

Šustekova 47
Po-Ne: 06:00-23:00

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

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

Višňová 7/A
Po-Ne: 06:00-22:00 

Hodžovo námestie (podchod)

Po-So: 06:00-20:00 
Nedeľa: Zatvorené

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

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

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

Sibírska ulica č.9
Po-Ne: 06:00-22:00

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

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

Račianska 43
Po-Ne: 06:00-22:00

Karadžičova 8
Po-Pi: 06:00-19:00

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

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

Závadská 16/A
Po-Ne: 06:00-22:00

ORGANICKÁ 
KÁVA
(aj so sebou)

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

Nájdete nás aj 
na Facebooku!

www.deliapotraviny.sk
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www.novagreenenergy.eu     Fond kvalifi kovaných investorov špecializujúci
        sa na investície do operujúcich a fi nancovaných
   projektov obnoviteľných zdrojov energie v regióne
       strednej a východnej Európy.

Zarobte s nami
na zelenej energii

viac ako 7% ročne
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