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

Čítajte prílohu na strane 5-11

5Tretí piliér
Doplnkové dôchodkové poistenie 
patrí medzi najobľúbenejšie benefity 
poskytované zamestnávateľom. Tretí 
pilier, ako sa tiež tento druh poistenia 
nazýva, má zabezpečiť zamestnan-
covi vyšší komfort v dôchodkovom 
veku. Ako z neho vyťažiť čo najviac?

15

16Bývanie v pohraničí
Pohraničné oblasti v Rakúsku alebo 
Maďarsku sú v súčasnosti pre mno- 
hých Slovákov lákavé. Poradíme, ako 
si vybaviť hypotéku a splniť si sen 
o novom bývaní.

Navštívte s nami 
najkrajšie 
pláže Európy 
Čítajte na stranách 32-33
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Z
ačiatkom mája začali srdcia Slovákov opäť biť pre jednu vec. Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji sú fascinujúce aj v tom, že dokážu národy zomknúť v jedno. 
Spoločnosťou môžu lomcovať akékoľvek problémy, v čase šampionátu sa akoby 

všetky starosti odstavia na vedľajšiu koľaj a ľudia nastúpia na jeden vlak. Dlho sme pre-
mýšľali nad tým, prečo je DELUVIS veľkým fanúšikom hokeja. Prišli sme na to skôr, ešte 
pred MS v Nemecku a Francúzsku, konkrétne počas aprílových MS v ľadovom hokeji 
do osemnásť rokov, ktoré hostila práve naša vlasť. Húževnatosť a odhodlanosť, to je 
to, čo nás s hráčmi na ľadovej ploche spája. Mladí slovenskí hokejisti svoje odhodlanie 
preukázali celému svetu. Napriek tomu, že sa im nepodarilo získať medailu, stali sa 
vzormi a nádejou v úspešnejšie zajtrajšky. Taký je aj DELUVIS. Húževnato a vytrvalo 
pracujeme na tom, aby ste boli na stupni víťazov vy, naši klienti a partneri. Aj preto 
máme za sebou jarnú časť jedinečného DELUVIS FÓRA. Tie najzaujímavejšie postrehy 
z neho nájdete na nasledujúcich stranách aktuálneho čísla magazínu inDELUVIS. Keďže 
si v týchto dňoch pravdepodobne aktívne plánujete aj svoju letnú dovolenku, prináša-
me vám užitočné informácie a tipy na netradičné destinácie. A ešte oveľa viac! Opäť 
ďakujeme za vašu priazeň a želáme príjemné čítanie inDELUVIS.

Ing. Zuzana Zedníková & Marketing Team

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

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
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Témou, ktorá v súčasnosti najviac rezonuje vo finančných trhoch, je 
pohyb na americkej úrokovej krivke. Vplyv pohybu úrokových sadzieb 
na finančných trhoch nie je pre bežného klienta okamžitý, avšak tento 
pohyb sadzieb sa môže v krátkej dobe premietnuť aj do produktov pre 
bežného spotrebiteľa.

Ing. MILOŠ KRŠŠák:

AKTUÁLNE 
K TRHOM

D
lhodobo platnou premisou bolo kopírova-
nie amerických úrokových sadzieb tými 
eurovými. Toto sa po vypuknutí krízy 

oslabilo, avšak určitý vplyv tam stále je a dá sa 
predpokladať, že časom opäť zosilnie. V euro-
zóne sa v zásade nič zvláštne so sadzbami ne-
deje, avšak FED už začal úrokové sadzby dvíhať 
a očakáva sa, že bude pokračovať. Čo je ešte 
zaujímavejšie, Trump rozprúdil legitímnu de-
batu o znižovaní rozpočtových výdavkov, kde 
je okrem daní jedným zo zdrojov financovania 
aj emisia štátnych dlhopisov. Už len naznačenie 
toho, že na trh príde menej dlhopisov, spôsobilo 
rast ich cien, a teda pokles výnosov. Myslia sa 
tým najmä dlhopisy na dlhšom konci krivky, to 
znamená desaťročné a dlhšie, ale dotkne sa to 
napríklad aj päťročných. Ak by EUR krivka kopí-
rovala tú americkú, tak by sa napríklad spomalil 
tlak na rast sadzieb hypotekárnych úverov.

Ak by sa nebodaj stalo to, čo sa čaká na USD 
krivke, teda sploštenie (menší rozdiel medzi 
dvojročnými a desaťročnými sadzbami), tak 
by začalo dávať väčší zmysel následne fixo-
vať si dlhodobejšiu hypo sadzbu. Treba však 
brať do úvahy aj to, že ECB sadzby asi ešte tak 
skoro nebude zvyšovať, a teda sa nedá oča-
kávať aj sploštenie EUR krivky  tak  význam-
ne  ako  na USD krivke.

Tento pohyb však treba vnímať v súvislostiach 
a v čase. Jednak sa to na EUR krivke neudeje 
hneď a ak áno, tak sa to nemusí udiať v takom 
rozsahu. Tým pádom je to priestor pre investo-
rov, ktorí by si radi nainvestovali peniaze do 
dlhopisov, pokiaľ sadzby ešte neklesnú. Samo-
zrejme, ako to na trhoch platí, o týždeň môže 
byť všetko inak. Trump, FED, ECB zmenia názor 
a trhy sa pohnú opačne.

Nedávno som dostal otázku, či sa kríza už skon-
čila. Rád sa na veci dívam dlhodobejšie a globál-
ne. Z najhoršieho sme asi vonku, ale je to doba, 
keď sa skôr zmenila paradigma. Mnohé banky 
ozdravené nie sú a ešte dlho nebudú. Finan- 
čný sektor stále čaká, že sa niečo musí zmeniť. 
Peniaze napumpované do trhu sa ešte stále 
nezačali sťahovať. Európske a americké akcie 
sú na maximách a paradoxne práve čínske (ale 
aj japonské) akcie rastú oveľa pomalšie a asi aj 
zdravším tempom. A to sa ešte nedávno uva-
žovalo nad tvrdým pristátím čínskej ekonomiky, 
ktorá stále vykazuje cca 6% rast. Ropa a celko-
vo energie si hľadajú svoju cenu. Jednak vply-
vom technológii, ale aj politického preskupenia. 
Nové technológie prinášajú na trh nových hrá-
čov. Tieto neznáme a táto neistota vplývajú na 
investorov, ktorí sú opatrní a neotvárajú si také 
agresívne pozície ako v minulosti. Buďte preto 
opatrní aj vy. 

Neustále vzdelávanie sa je alfou a ome-
gou práce každého nezávislého finan- 
čného agenta. Akékoľvek zmeny na trhu 
a v legislatíve je nevyhnutné implemen-
tovať bezprostredne do praxe. Preto 
spoločnosť DELUVIS pravidelne organi-
zuje jedinečné DELUVIS FÓRUM, ktoré 
zároveň predstavuje ideálnu príležitosť 
na prezentáciu finančných produktov 
a služieb renomovaných providerov. 

Po minuloročnom a veľmi úspeš- 
nom prvom stretnutí, sme v apríli 
zorganizovali ďalšie DELUVIS FÓ-
RUM. Opäť za účasti významných 
hostí. To najzaujímavejšie z neho 
vám prinášame v špeciálnej prílohe. 

Ing. Miloš Krššák
Predseda predstavenstva 
Salve Investments

ŠPECIÁNA PRÍLOHA

KOMENTÁR
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môže CZK hneď posilniť, rovnako rýchlo môže 
aj oslabiť, keďže špekulatívni investori budú 
uzatvárať pozície a tiež je tu reálna ekonomi-
ka. Podniky, ktoré potrebujú menu kupovať 
a predávať eurá a ktoré sa nevedia zariadiť 
a predpovedať vývoj. Nervozita na trhu je teda 
obrovská. ČNB indikovala, že nie všetci sú na 
uvoľnenie pripravení a termín preto posunula. 
Napriek tomu sme k uvoľneniu veľmi blízko 
O rovnaký krok sa pokúsila švajčiarska národná 
banka, keď došlo v eurozóne ku kríze. Mala však 
väčší kapitál a jedného dňa tiež musela uvoľniť 
frank. Česká národná banka má menší kapitál 
a ten kurz dlhodobo neudrží. 

Ing. Peter Brožek, člen predstavenstva Arca 
Capital Finance Group: Za ostatných trinásť 
mesiacov sme mohli sledovať masívny príliv 
špekulatívneho kapitálu. Česká národná banka 
aktuálne týždenne vykupuje objemy eur, ktoré 
sa kedysi obchodovali mesačne. Koncom marca 
sa objavili informácie, že v priebehu dvoch dní 

Umelé oslabovanie kurzu českej koruny Českou národnou bankou, 
reakcia komodít a indexov na zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta 
Spojených štátov amerických, ale aj možný odchod Francúzska 
z eurozóny. Prinášame odpovede na horúce otázky zo sveta inves- 
tícií. Po aprílovom DELUVIS FÓRE exkluzívne aj pre vás.

SÚČASNÉ dianie
na trhoch

Na jeseň minulého roka bola 
horúcou správou informácia, že 
ČNB sa pomaly chystá ukončiť 
umelé oslabovanie kurzu českej 
koruny. To trvá už viac ako tri 
roky. Naplnili sa tieto očaká- 
vania? V apríli 2017 bola CZK 
stále na úrovni 27 CZK/EUR

Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva 
Salve Investments: ČNB povedala, že českú ko-
runu pustí do posilňovania, až keď bude na tom 
česká ekonomika dobre, vtedy korunu uvoľní. 
Prvýkrát sa tak malo stať už 1.apríla, avšak 
predstavitelia národnej banky oznámili, že 
ešte nejaký čas počkajú. Pravdepodobne chceli 
obmedziť  aktivity špekulantov, ktorí by na tom 
chceli zarobiť. Jedného dňa však budú musieť 
českú korunu uvoľniť. Čaká na to celý trh, ako 
domáci, tak i zahraničný. Akonáhle sa tak stane, 
môžeme očakávať výrazné turbulencie. A toho 
sa trh obáva. Najmä však špekulanti. Tak, ako 

vykúpila ČNB eurá v objeme za štyri mld. eur. 
Príliv peňazí je masívny, na trhu by malo byť 
špekulatívnych 65 – 70 mld. eur.  To sú dva 
štátne rozpočty ČR. Títo špekulatívni inves-
tori budú hľadať protistranu a volatilita, ktorá 
na trhu vznikne, bude masívna. ČNB vlastne 
žiadny podrobný plán nemá. Má však  obrovské 
zásoby eura. Naďalej tak bude intervenovať, 
aby korigovala volatilitu, keď presiahne únos-
nú mieru. Plán vývoja dokonca nepoznajú ani 
českí bankári. V prípade hroziacej deflácie ČNB 
zvažuje ďalšie intervencie koruny. Nikto dnes 
nevie, čo sa bude diať. Reálne sa hovorí o zá-
porných úrokových sadzbách, čo je však dosť 
nepopulárne riešenie. Otázkou preto je, na čo to 
celé bolo? Celá situácia vznikla v dobe, keď došlo 
k deflácii v českej ekonomike a bolo potrebné 
vygenerovať infláciu a hospodársky rast. Došlo 
k tomu v čase, keď klesali ceny ropy na úroveň 
40 USD a menej. CZK pevnela a začali klesať 
ceny. Dnes je situácia lepšia, česká ekonomika 
je vo dvojpercentnom raste, inflácia je a ko-
modity začínajú klesať. Ako trhy vidia budúcu 
situáciu a ako veľmi sa odlišujú očakávania? 
Posledný konsenzus je 26 CZK/EUR. Česká 
ekonomika je jednou z najlepších v únii. Vola-
tilita meny však bude obrovská a nikto netuší, 
ako sa s tým české subjekty vysporiadajú.  

Ing. Roman Scherhaufer, predseda pred-
stavenstva European Investment Centre: 
Súhlasím s názorom, že zo strany ČNB môže 
dôjsť k uvoľneniu zajtra, ale aj o rok. Zodpovední 
sú pripravení na vývoj reagovať. Špekulatívneho 
kapitálu je však veľmi veľa. Deklarovaný cieľ 
sa síce podarilo splniť, no situácia sa za sta-
bilizovanú považovať nedá. Z môjho pohľadu 
ide o iný typ kvantitatívneho uvoľňovania, ako 
robí FED alebo ECB. Tým, že česká ekonomika 
má málo nástrojov.  CZK je veľmi ľahký terč 
špekulácií. Osobne som najradšej, keď štát 
nerobí žiadne zásahy do trhu. Uvidíme, ako to 
dokážu ustáť a zastabilizovať tak ekonomiku.  

Buď to ČNB vyjde, alebo ekonomike ešte viac 
uškodí. V druhom prípade začnú silnieť debaty 
o prijatí silnejšej meny, a teda eura. 

Mgr. Ľudovít Javorský, sales executive, Frank-
lin Templeton: Podľa mňa ČNB z trhu neodíde 
a bude strážiť obe úrovne na trhu. V súčasnosti 
má dosť eur na to, aby kupovala späť koruny, 
keď ich začnú špekulatívni investori predávať. 
Viacero investorov ale podľa mňa zostane 
pri českej korune. Podľa štatistík aktuálne 
zahraniční investori vlastnia viac ako 40% 
českého dlhu, čo je historicky najvyššia úroveň. 
Do koruny išli špekulatívne a zaparkovali ich 
v dlhopisoch. Pred dvomi, tromi mesiacmi ČNB 
emitovala dvojročné dlhopisy s výnosom -1,7%. 
Ak takýto dlhopis mám, určite ho nebudem 
druhý deň po skončení intervencií predávať, 
aby som vyrobil stratu. Ten investor hrá mi- 
nimálne na päťpercentné zhodnotenie. Vola-
tilita bude veľká a ČNB bude strážiť oba kurzy. 
Podľa môjho názoru si určia range a budú si ho 
strážiť z oboch strán.

Koncom roka sa špekulovalo 
o reálnom dopade zvolenia 
Donalda Trumpa za štyridsiateho 
piateho prezidenta Spojených 
štátov. Ako na nástup tohto kon-
troverzného politika zareagovali 
meny, komodity, indexy? 

Ing. Miloš Krššák: Americký prezident 
zakaždým ovplyvní ekonomiku. Aj bez 
pričinenia bulvárnych médií. Obavy boli od 
začiatku veľmi veľké, ale tí investori, ktorí sa na 
problematiku pozerali s odstupom, tvrdili, že nič 
vážne sa v prípade zvolenia Trumpa nestane. 
Akciové trhy v podstate všetky rástli, nič dra-
matické sa nestalo, takže ja to s odstupom času 
vnímam ako strašenie. Ako republikán nemá 
Donald Trump veľkú podporu svojej strany. Ak 
by chcel podniknúť neuvážené kroky, ľudia zo 
strany ho určite budú korigovať. Vyzerá to tak, 
že budú znižovať korporátnu daň, čo podporuje 
ekonomiku. Zvolenie Donalda Trumpa by teda 
nemalo mať výraznejší dopad na spomalenie 
amerického rastu. Vplyv Ameriky na svetovú 
ekonomiku je však veľký. Všeobecne sa hovorí, 
že európska ekonomika je šesť mesiacov poza-
du v porovnaní s tou americkou. Osobne si mys-
lím, že na Európu bude mať väčší vplyv brexit. 
So zvolením Donalda Trumpa však súvisí dianie 
na ázijských trhoch. Otázkou je, do akej miery 
bude alebo nebude Čína spomaľovať. Očakáva 
sa, že Spojené štáty sa z Ázie trochu stiahnu. 
To Číne vytvorí v Ázii ešte väčší priestor. O- 
sobne si tak myslím, že zo zvolenia Trumpa 
budú profitovať aj Číňania.  Negatívny dopad 
na ázijské ekonomiky môže spôsobiť návrat 
výroby do USA a nepodporovanie exportu ázij- 
ských výrobkov do Ameriky. Toto by mohlo mat 

negatívny vplyv na Čínu. Za mňa však môžem 
povedať – v ekonomike Donald Trump nemal 
vplyv na fungovanie sveta. 

Ing. Peter Brožek: Donald Trump je veľmi 
vďačnou témou najmä pre médiá. V priebehu 
prvých dvoch týždňov sa mu však podarilo 
stretnúť so všetkými kapitánmi priemyslu 
v USA a zastabilizovať ich. Veď on sám je biznis-
men. Riadiť sa bude pravdepodobne viac svojou 
logikou a skúsenosťami, než Kongresom. Otáz-
kou je, či to Ameriku v očiach verejnosti oslabí 
alebo posilní. V Európe je Trump fenoménom 
spôsobujúci kontinuálnu paniku. V Nemecku 
neexistuje novinový titul, ktorý by o Trumpovi 
nepísal. Nerozumiem, prečo sú ním takí posad-
nutí. V priebehu polroka majú voľby a oni riešia 
Trumpa. To isté sa dialo vo Francúzsku pred 
prezidentskými voľbami. Je zaujímavé, že Euró-
panov trápia vyriešené problémy a nie tie ich, 
ktoré riešenia potrebujú. Amerika si teraz pôjde 
svojou cestou a nebude sa obzerať. Volebný 
cyklus je štvorročný, americké ekonomické 
cykly sú však dlhšie. Predpokladám preto, že 
marginálne sa niečo zmení. Ale Amerika napre-
duje dlhodobo. Je riadená centrálne, čo Európa, 
bohužiaľ, nie je. A či môžeme očakávať, že 
USA predbehnú Európu? Stalo sa to už dávno. 
Vezmite si reálnu skúsenosť. Viete za ostat-
ných desať rokov vymenovať nejaký trhový 
artikel, ktorý dokázal dosiahnuť takú trhovú 

akceptovateľnosť ako iPhone alebo Amazon? 
Takéto produkty, žiaľ, vznikajú len v USA. Ame- 
rický systém totiž oceňuje úspech. Európa ho 
penalizuje nezmyselnými daňami, reštrikciami, 
ktoré podnikanie zaťažujú. Európa je rýchlo 
starnúci kontinent, v ktorom sa nič veľkolepé 
nevymýšľa. Možno nejaké vakcíny. Z hľadiska 
technologického pokroku sme pozadu. Auto-
mobilový priemysel to určite nezmení. Amerika 
je už teda značne ďalej. A ešte je tu jeden ele-
ment. Za úradu prezidenta Obamu veľká časť 
amerických korporácií presunula značnú časť 
hotovosti do zahraničia. Pre vysoké korporátne 
dane, vo výške 35%. Apple má 200 mld. do-
lárov cash, väčšina z peňazí je však v zahraničí. 
Keď sa Donald Trump dohodne na tom, že 
bude repatriovať cash späť do USA, nastane 
investičný boom. Budú to buy back akcie, ktoré 
vyskočia do výšin. 

Mgr. Ľudovít Javorský: Ako negatívne to vy- 
zeralo v prvých hodinách po voľbách, tak je to 
teraz pozitívne. Trhy podľa mňa zareagovali 
na zvolenie Trumpa veľmi pozitívne. Americké 
indexy boli na historických maximách. Ak bude 
Amerika napredovať, bude to prospešné pre 
celý svet. Riziko, ktoré tu vidím, je sklamanie, 
že Trump neurobí to, čo trh oceňuje momen-
tálne. Ak bude mať viac prehier, ako teraz v prí-
pade zdravotníckej reformy, trh môže začať 
konsolidovať. 
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Ak by ste vyhrali Eurojackpot (90 
mil. EUR), kam by ste peniaze 
dnes investovali?

Mgr. Ľudovít Javorský: Základ musí byť in-
vestovaný dlhodobo. Akciové a globálne in-
vestície. Potom je to už len o preferenciách. Ja 
by som si kúpil chalupu v Nórsku. 

Ing. Peter Brožek: Človek si musí uvedomiť, 
čo od investície očakáva a rozhodnúť sa na 
základe toho. Pre niekoho je to auto, možno aj 
tri. Časť z peňazí si však treba užiť.

Ing. Miloš Krššák: Súhlasím, že investovanie 
by malo byť dlhodobé. Nejakú časť by som si 
vyčlenil na špekuláciu, aj keď pri súčasných 
reguláciách to až taký zmysel nemá. Časť by 
som investoval do dividendových akcií. Po-
tom do niečoho, čo nie je úplne trhové. Časom 
bude veľmi zaujímavá pôda, najmä s vodnými 
zdro jmi. 

Ing. Roman Scherhaufer: Výhercu takéhoto 
jackpotu a investora v jednom, možno označiť 
za rentiera. Motivácia zväčšovať masu peňazí 
nie je až taká vysoká a tolerancia k riziku je 
nižšia. Takémuto rentierovi by som na rento-
vom účte natipoval fondy a ich dividendové 
triedy. Buď realitné, high dividend, alebo high 
yield fondy. Takáto renta okolo 5% ročne by 
mala na bežný život postačiť. A z toho sa dá 
kúpiť aj to auto či chalupa v Nórsku. Ak ste za 
vodou, dividendové triedy tu majú naozaj svoje 
miesto. 

Ing. Roman Scherhaufer: Vplyv Trumpa na 
európsku ekonomiku nie je významný. Oveľa 
viac ju ovplyvňuje brexit. Takéto výkyvy však 
trh potrebuje. Aj turbulencie ale časom pominú. 
Jediný vplyv, ktorý by tu mohol byť, je zníženie 
korporátnej dane. To by pomohlo indexom. O- 
sobne si myslím, že niečo sa mu presadiť po-
darí, ale v niečom ho usmernia aj poradcovia, 
takže v konečnom dôsledku to nebude až také 
negatívne vládnutie.

V USA už začal FED so zvyšova- 
ním úrokových sadzieb. Možno 
v dohľadnej dobe očakávať 
obdobné zvyšovanie sadzieb aj 
v Európe?

Ing. Miloš Krššák: Sadzby v USA rastú ako na 
krátkom, tak i na dlhom konci. FED ovplyvňuje 
sadzby na krátkom konci, teda úroky, za ktoré 
sa banky vedia refinancovať. Dlhý koniec pred-
stavujú sadzby na dlhopisoch, ktoré žijú svo-
jím vlastným životom. V praxi teda dlhý koniec 
ovplyvňujú investori. FED ich ovplyvňuje len 
prípadným skupovaním na trhu. FED pred 
časom zdvihol úrokové sadzby, očakáva sa 
teda, že tento počin ich zdvihne ešte dva až 
trikrát. V prípade, ak investori budú očakávať 
dobrý vývoj ekonomiky, mal by ísť hore aj dlhý 
koniec – dlhové úrokové sadzby. Môže sa však 
stať, že investori budú v neistote a nárast  dl-
hých sadzieb bude pomalší. V Európe sa zatiaľ 
o dvíhaní úrokových sadzieb neuvažuje. Európ-
ska krivka bude nasledovať tú americkú, avšak 
s určitým časovým oneskorením. Úrokové 
sadzby sa začínajú hýbať a myslím si, že čas, 
keď úrokové sadzby stáli, sa končí a treba začať 
premýšľať aj nad fixáciou na úveroch. 

Ing. Peter Brožek: Dnes máme v Európe 
sedemdesiatpäť až storočné dlhopisy s výno-
som okolo jedného percenta a tie emisie sú 
vypredané. Mne to berie dych. Niekto si kúpi 
niekoľkogeneračný dlhopis, ktorý generuje 
jedno percento ročne pri inflácii, ktorá je okolo 
jedného percenta. Výnos je nulový a na sto ro-
kov dáte peniaze niekomu, ako Írsku, ktoré bolo 
pred pár rokmi v nútenej správe alebo Rakúsku.  
To sú pre mňa neuveriteľné veci. Samozrejme, 
veľa ľudí bude rado, že nemusí platiť za to, že 
má rezervy v bankách. Vo Švajčiarsku, kde sa 
často zúčastňujeme rokovaní, máte momen-
tálne celú výnosovú krivku v mínuse. Nevedia 
tam, čo je to plusový výnosový papier. Večer 
príde bankár a povie: dnes som prerobil len 
0,2% a klient ma pochválil. Toto je realita.  Ľudia 
žijú v negatívnych sadzbách. Čím skôr sa toto 
bláznovstvo skončí, tým lepšie. Inak sa to bude 
veľmi dlho urovnávať. Disproporcií je na trhu 
veľmi veľa. 

Mgr. Ľudovít Javorský: Rád by som doplnil, že 
krátky koniec je závislý od krokov centrálnych 
bánk. Dlhý koniec je očakávaním inflácie. Dlhé 
dlhopisy vždy reagujú na to, aká inflácia sa 
očakáva. Aj keď FED nebude zvyšovať sadzby 
tak radikálne a inflácia vyskočí, trh to posunie 
a premietne sa to do výnosov. Dlhopisy stúpnu 
bez ohľadu na kroky centrálnych bánk, a to 
práve vďaka vyššej inflácii. 

Ing. Roman Scherhaufer: Vrátim sa ešte k ECB. 
Ich cieľom je udržiavať infláciu. Oživenie eko-
nomiky je ešte veľmi nestabilné, takže si ne-
myslím, že by mali sadzby rásť. Predpoklad trhu 
je, že ešte rok, dva, možno tri by mohla zostať 
politika ECB nezmenená. 

Na prelome apríla a mája sa 
vo Francúzsku konali prezi-
dentské voľby. Marine Le Pen 
vo svojej kampani vyhlaso- 
vala, že je potrebné vrátiť sa 
k franku. Aký dopad by mohlo 
mať na Európu vystúpenie 
Francúzska z EMÚ?

Ing. Miloš Krššák: Francúzsko si dlhodobo 
neplní Maastrichtské kritériá a neprispie-
va k stabilite eurozóny. Ak by k vystúpeniu 
Francúzska došlo, tak reálne hrozí rozpad eu-
rozóny. Krajina Galského kohúta je veľkým 
prispievateľom do EÚ a jej odchod by bol citeľný. 
Riziko na vystúpenie tu je, avšak malé. Ale ak 
by k nemu predsa len došlo, negatívny dopad by 
bol obrovský. (Pozn. redakcie: DELUVIS FÓRUM 
sa konalo v čase  pred prvým kolom prezi-
dentských volieb vo Francúzsku.)

Súčasťou jedinečného DELUVIS FÓRA sú zakaždým bankové 
subjekty, ktoré so spoločnosťou DELUVIS spolupracujú. V apríli sme 
sa so zástupcami jednotlivých bánk obzreli za uplynulým rokom. 
Spokojnosť neskrývala žiadna z nich. Otázkou bolo aj zavedenie 
prísneho nariadenia národnej banky do praxe.  

Banky hodnotia 
rok 2016 úspešne

Aký bol pre vás rok 2016?

Martin Laššo, Channel management specia-
list, mBank: Naše očakávania sa naplnili, plán 
bol splnený. Človek by však nikdy nemal byť 
s výsledkom spokojný. Vždy je totiž kam rásť. 
Môj skromný názor je, že ak by sme boli ešte 
o kúsok vyššie, bol by som spokojnejší o kúsok 
viac.

Pavol Staríček, manažér obchodných sietí, 
ČSOB: Za skupinu ČSOB hodnotíme rok 2016 
ako úspešný, plány boli prekročené o niekoľko 
desiatok percent. Na našej strane vládne veľká 
spokojnosť a veríme, že rok 2017 bude rovnako 
úspešný. Možnosti na rast totiž stále sú, a to aj 
napriek regulácii. 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová, riadenie tretích 
strán, UniCredit bank: V prvom rade by som sa 

chcela poďakovať finančným sprostredkovate-
ľom za spoluprácu v predchádzajúcom roku. Pre 
nás všetkých bol úspešný. Aj v rámci UCB boli 
splnené a prekročené plány. Už teraz sa tešíme 
na tohtoročné výzvy.

Juraj Tkáč, key account manager, VÚB: Rok 
2016 bol pre nás rekordný. Aj vďaka finančným 
sprostredkovateľom sa podarilo ciele naplniť. 
U nás to bolo skvelé, fantastické číslo. Cez ex-
terné siete sme predali 1,1 mld. úverov. Aj za to 
vám patrí naša vďaka. 

Aká je štatisticky migrácia úverov 
a udržateľnosť klientov v banke?

Juraj Tkáč: Minulý rok sa nám podarilo portfólio 
zastabilizovať. Keďže sme spustili na jar boom, 
prvé mesiace (február až apríl) to boli najmä 
konsolidačné a refinančné úvery. Postupne sa 

však rozbehla aj kúpa nehnuteľností. Klientov, 
ktorým končili fixácie, sme si vo väčšej miere 
udržali. Pobočky mali na to vhodné nástroje. 
Určite nám niektorí klienti odišli, ale s tým sa 
musí počítať. 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Keď sme všetko 
zosumarizovali, zaznamenali sme viac klientov, 
ktorí ku nám prišli, než tých, ktorí odišli. Všetky 
banky sa snažili udržať si portfólio. Našou sna-
hou bolo ponúknuť konkurenčnú alebo lepšiu 
sadzbu pre klienta. Väčšina zákazníkov, ktorí 
odišli, chcela navýšiť úver. S ich bonitou sme 
sa však už nevedeli popasovať. V prípade, ak sa 
na nás obrátili klienti s tým, že nie sú spokojní, 
snažili sme sa vyhovieť im a vyjsť v ústrety. 

Pavol Staríček: V rámci predchádzajúceho roka 
figurovali u nás tri výzvy. Prvá – stiahnuť nový 
biznis, čo sa nám vo veľmi úspešnej miere po-
darilo. Druhá – udržanie si existujúceho port-
fólia, kde sme tiež dobre obstáli. Vždy tu však 
budú klienti, ktorí majú v pláne, aj napriek po-
nuke, odísť. Treťou výzvou bolo pripraviť sa na 
udržanie si klientov, nielen pri skončení fixácie, 
ale aj počas nej. Všetky tri výzvy sme zvládli 
dobre. 
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Martin Laššo: Každá banka o nejakých klientov 
prišla. Všetci sme sa učili, ako narábať s kon-
kurenčnými ponukami. Ako povedali kolegovia, 
dôležité je, či vám viac klientov príde, ako odí-
de. Snaha banky je udržať si klienta. Ide o zá-
kazníkov, ktorí sú získaní, preverení a splácajú 
si svoje záväzky. Za nás môžem skonštatovať, 
že výhodou malej banky je skutočnosť, že skôr 
môžeme z veľkého trhu zobrať, ako trh môže 
zobrať nám. Úverová turistika však zazname-
naná bola aj v našom prípade. 

Aký pomer na celkovom objeme 
čerpaných úverov tvoria tie, ktoré 
boli sprostredkované externými 
sieťami? A aký servis klientom 
poskytujete? 

Martin Laššo: Keďže sme malá banka, v našich 
externých partneroch máme veľkú oporu. Viac 
ako polovica obchodu je tvorená externou sie-
ťou. Veľká časť našej komunikácie s klientmi sa 
uskutočňuje prostredníctvom telefónu a inter-
net bankingu. 

Pavol Staríček: V oblasti servisu je viacero 
kanálov. V našej aplikácii smart banking si vie 
klient manažovať predčasné splátky, prípad-
ne si dohodnúť stretnutie so zamestnanca-
mi banky. Máme tiež širokú sieť pobočiek, na 
ktorých sú zamestnanci vyškolení aj na oblasť 
hypotekárnych úverov. Nestáva sa nám, aby 
požiadavky klienta ostali nevyriešené. Vzťah 
s tretími stranami máme vytvorený dlhodobo. 
Čo sa týka pomeru, sú to poväčšine čísla, ktoré 
nekomunikujeme. V každom prípade, či je klient 
z externej siete alebo internej, každý z nich má 
rovnaký servis a podmienky. 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: UniCredit bank 
patrí, čo sa pobočiek týka, tiež medzi menšie 
banky. Kolegovia sú však pravidelne školení 
a kladieme vysoký dôraz na kvalitu poskytova-
ných služieb. Dosť si zakladáme na vzťahovom 
biznise medzi klientom a pobočkou alebo medzi 
externým partnerom a pobočkou. Naše služby 
sú na vysokej úrovni. Máme veľmi dobre vybu-
dovaný vzťah s externými spolupracovníkmi, 
čo sa odráža aj na percente úverov, ktoré sú cez 
externú sieť nadobudnuté. Je to niečo cez 50%. 
Medzi klientmi však nerobíme žiadne rozdiely. 
Banky, ktoré majú menšiu pobočkovú sieť, po-
trebujú cez externé siete komunikovať viac. Ne-
vieme byť v každom meste, na každom mieste. 
Externí sprostredkovatelia áno. 

Juraj Tkáč: Naša banka má spomedzi prítom-
ných kolegov asi najväčšiu pobočkovú sieť, 
viac ako 200 pobočiek a asi 140 hypotekárnych 
špecialistov. Servis a kvalita tu teda naozaj je. 
Orientujeme sa na kvalitu a profesionalitu na-
šich špecialistov. Klienti sa môžu obrátiť aj na 

call centrum alebo internet banking. Čo sa týka 
podielu, 2/3 tvorí externý predaj, tretinu inter-
ný. Ako som spomínal, externý predaj nám vý-
razne pomohol dosiahnuť čísla. 

Podmienky na trhu sa opäť 
upravujú. Podľa opatrenia NBS 
už nebude možné získať hypoté-
ku vo výške viac ako 90% z LTV. 
Iným spôsobom sa prehodnocuje 
aj bonita klienta. Cieľom týchto 
limitov je zníženie rizika ceno-
vých nerovnováh pri prípadnom 
znížení cien nehnuteľností. Aká 
bola v roku 2016 priemerná výška 
LTV? Považujete opatrenia NBS 
za adekvátne? Budú mať klienti 
vlastné prostriedky? 

Juraj Tkáč: Pokiaľ sa klient dostane do zlej ži-
votnej situácie, vo väčšine prípadov ruší naj-
prv životné poistky, nespláca spotrebné úvery 
a hypotéku rieši až v poslednom rade, nechce 
prísť o strechu nad hlavou. Pokiaľ ide úver do 
dražby, banka si môže automaticky rovno od-
písať 30%. Trh je momentálne naozaj prehriaty, 
stále rastie trh s realitami dvojciferným číslom. 
Všeobecná poučka hovorí, že ak trhové hos-
podárstvo rastie 3% HDP, mal by rásť aj objem 
úverov. A ten rastie 12%. NBS sa stále bude 
snažiť ochladzovať tento trend. Stále hovoríme 
– kupujte teraz. Cena je, aká je. Ale podmienky 
sa veľmi sprísnia. Toto je podľa mňa iba prvé 
dejstvo. NBS pôjde s reštrikciami ešte ďalej. Pre 
klientov to do budúcna nebude ľahké. Polovica 
úverov bola u nás poskytnutá do 70%, zvyšok 
nad 70%.

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Rozhodnutie 
regulátora nikomu z nás neprináleží komen-
tovať. Treba ho len dodržiavať. Regulátor chce 
znižovať úverovú zaťaženosť klientov a chce, 
aby si prostriedky ušetrili. Vychádzal z toho, 
ako je to v rámci európskeho trhu. V ČR je ma-
ximálne 85% financovanie, výnimočne 90%, 
100% vôbec. Úvery do 80% LTV u nás tvorilo 
50% portfólia. Naďalej poskytujeme aj 100% fi-
nancovanie, ale s prirážkou k úrokovej sadzbe. 
Zvyšok môže klient dofinancovať s novým pro-
duktom, Prestoúver na lepší domov, ale je tam 
osemročná splatnosť, čo môže klienta finančne 
viac zaťažiť. Druhá možnosť je dofinancovanie 
stavebným sporením, ktoré legislatíva naďalej 
dovoľuje poskytnúť na dvadsaťročnú splat-
nosť. Pre mnohých je to jediná cesta. Zároveň je 
to výzva aj pre finančných sprostredkovateľov. 
Ak má klient malé deti, je najvyšší čas vyzvať 
ho, aby im začal čo najskôr sporiť. 

Pavol Staríček: My, ako banka, sme rozbehli 
spoluprácu cez našu stavebnú sporiteľňu. V nej 
dostávajú klienti možnosť dofinancovať nado-
budnutie nehnuteľnosti, a to cez mimoriadny 
stavebný medziúver. Splatnosť je tam do pät-
násť rokov. Ide o vhodné riešenie, ak to klientovi 
nevychádza so spotrebným úverom. Samozrej-
me, je tu aj možnosť spotrebného úveru. Úver 
od 90-100% sa týka jedného klienta z desiatich, 
takže stále existujú. Bude to však pre bonitnej-
šiu klientelu. Pri úveroch od 80-90% to budú 
tri z desiatich. Tiež je tu vysoký predpoklad, 
že ich získajú len klienti s vysokou bonitou na 
splácanie. Zvyšok bude do 80%. A tu je otázne, 
odkiaľ budú mať ľudia zvyšné prostriedky. Či 
od rodičov, zo stavebného, alebo spotrebného 

úveru. To je výzva pre finančných sprostred-
kovateľov. Tí majú klientovi vyriešiť financie 
komplexne. Zabezpečiť mu bývanie, poistiť ho, 
ale zároveň mu zabezpečiť sporenie určené na 
dofinancovanie kúpy. V zahraničí je trend jasný. 
Maximálne 50-70% z ceny nehnuteľnosti. Viac 
nedostanete. Ďalší z faktorov, pre ktorý sa NBS 
k takémuto kroku odhodlala, je demografický 
vývoj, ktorý našu krajinu čaká. Teraz je gene-
rácia 25-30ročných ľudí najsilnejšia. O desať, 
pätnásť rokov neskôr nás ale čaká úbytok oby-
vateľstva v státisícoch. Kúpna sila bude nižšia, 
nižšie budú teda aj ceny nehnuteľností. 

Martin Laššo: Oproti ČR máme jedno šťastie. 
U susedov je zakázané krížové poskytovanie 
úverov. U nich neexistuje poskytnutie hypo-
tekárneho a spotrebného úveru v rámci jednej 
banky. Čo sa týka ceny nehnuteľnosti, každá 
banka má mať svojho analytika, ktorý si vie 
všetko spočítať a správne prehodnotiť. NBS 
sa pozerá na veci zhora, snaží sa udržať nejakú 
makroekonomickú rovnováhu. U nás dávame 
hypotéky na štyridsať rokov. Sme samozrejme 
limitovaní 10%. 

Aké je u vás percento nespláca-
ných úverov? Vzrastá alebo klesá? 

Martin Laššo: Naša miera nesplácaných úverov 
je konštantná. Konkrétne číslo nechceme pre-
zentovať. 

Pavol Staríček: K riziku pristupujeme veľmi 
obozretne. Percento nesplácaných úverov je na 
minimálnych úrovniach. Radi by sme si však ne-
chali konkrétne číslo pre seba.

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Obozretnosť je 
praxou aj v našom prípade. Vďaka tomu máme 
percento hlboko pod priemerom nesplácaných 
úverov a rovnako ho nemôžeme komunikovať. 
Za ostatné roky je však na rovnakej úrovni, 
možno dokonca ešte nižšie. Je to aj zásluhou 
finančných sprostredkovateľov, ktorí ku nám 
privádzajú kvalitných klientov. Klient prechádza 
cez dvojité sito. Tiež stúpa finančná gramot-
nosť. 

Juraj Tkáč: Naša banka má najprísnejší risk na 
celom Slovensku. Percento nesplácaných úve-
rov si držíme stále na veľmi nízkej úrovni. Ne-
budeme ho však komunikovať.

Ako zavádzate momentálne zákon 
do praxe? 

Juraj Tkáč: To, čo robí NBS, je rozumné. Aj keď 
nie probiznisové. Zisťujeme, že nie každému 
klientovi teraz bude hypotéka schválená. Na-
priek tomu ide o správne rozhodnutie. 

Martin Laššo: Rešpektujeme opatrenia národ-
nej banky. Nesmieme sa však riadiť len tým, čo 
nám NBS hovorí. Riadime sa aj tým, čo hovorí 
náš risk. Každá banka si musí vedieť rozmyslieť, 
či to, čo nariaďuje NBS, je dostatočné a nech-
ce si stanoviť vyššie kritériá na stanovenie si 
hodnoty bonity klienta. Nespoliehame sa len na 
NBS. Ak vidíme priestor urobiť niečo nad rámec, 
riadime sa aj vlastným rozumom. Výsledkom 
toho je nízke riziko delikventných úverov. 

Beriete do úvahy aj bežné výdav-
ky klienta? Napríklad účet 
za telefón, elektrinu a pod.?
 
Pavol Staríček: Postupujeme podľa legislatívy. 
Do hodnotenia bonity môžu vstúpiť aj iné vý-
davky, ale nemám vedomosť o tom, že by sme 
to nejakým spôsobom riešili nad rámec. 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Neteší nás to, 
ale má to zmysel. Treba očakávať rast úroko-
vých sadzieb a rast miezd tento trend nemusí 
nasledovať. Pýtame sa klienta aj na jeho os-
tatné výdavky, ale do hodnotenia jeho bonity 
nevstupujú. 

Juraj Tkáč: V našich žiadostiach tieto kolónky 
vôbec nenájdete. 

Plánuje sa prísnejšie posudzovať 
aj SZČO? Ukončí sa posudzovanie 
podľa obratov? 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Mali sme veľ-
mi prísne podmienky, výrazne sa však preko-
pali príjmy. Akceptujeme to, čo nám NBS káže, 
avšak pre SZČO sme uvoľnili obratový spôsob 
výpočtu bonity klienta. Zaviedli sme slobodné 
povolania. Keď ideme na obratový príjem, evi-
dujeme skupiny živnostníkov, pri ktorých z op-
timalizovaného daňového priznania dokážeme 
vyrobiť slušný príjem. Posudzovanie sme teda 
nesprísnili a ani nad tým v súčasnosti neuvažu-
jeme. Naopak, živnostníci sú u nás posudzovaní 

ešte lepšie ako v minulosti. 

Martin Laššo: Naďalej fungujeme pri SZČO na 
obratových systémoch. Povolania ako lekári, 
právnici, notári, ale aj podriadení finanční agen-
ti, vieme robiť cez obraty. Všetko zostalo tak, 
ako bolo. U nás je to 40-70% z obratu. 

Pavol Staríček: Živnostníci zostali na percen-
tách z obratu. Máme možnosti aj pre spoloč-
níkov spol. s r.o., špeciálne kategórie povolaní 
(lekári, právnici, notári), u nich je percento z ob-
ratu ešte vyššie. Legislatívne podmienky sa 
nesprísnili. Klient len musí preukázať trvanie 
tohto príjmu v čase od podania daňového pri-
znania do dátumu žiadosti o úver. To však platí 
pre všetkých. 

Juraj Tkáč: Štandardne platí 10% z obratov. Pri 
špeciálnych komorových klientoch platí 60% 
z obratov na účte. 

Aký je váš názor na vstup Pošto-
vej banky na hypotekárny trh? 

Ing. Gabriela Kuchár Hrdlicová: Vedelo sa o tom 
už dlho. Deklarovali, že prídu s niečím novým. 
Sadzba je určite veľmi atraktívna. Ale asi sami 
viete, pre koľkých klientov to vo finále bude. 

Martin Laššo: Čo na to povedať? Vítame ich na 
poli hypoték. Mechanizmus, ktorý momentál-
ne používajú, sme v minulosti používali aj my. 
Otázne je, pre koľkých klientov bude použiteľný. 

Pavol Staríček: Čas ukáže, ako sa to vyvinie. Či 
vôbec bude takáto možnosť pre klientov za- 
ujímavá. 

Juraj Tkáč: To prostredie poznám veľmi málo. 
Najväčším problémom bude zmena myslenia 
klienta. Poštová banka nebola doteraz vnímaná 
ako banka pre bonitných klientov.
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Nový trend v životnom 
poistení Investičné životné poistenie nahrádza rizikové životné 

poistenie. Počas DELUVIS FÓRA sme zisťovali nielen to, 
čo si o tom myslia zástupcovia jednotlivých poisťovní.

Aký je váš názor na nový trend 
v životnom poistení?

Ing. Miroslava Nováková, broker manager, 
NN: Čo sa týka investičného životného pois- 
tenia, malo svoje veľmi obľúbené obdobie. 
Teraz ho prežíva skôr rizikové životné pois- 
tenie. Je samozrejmé, že po rizikovom životnom 
poistení je dopyt. Veľa ľudí riešilo hypotéky 
a v prvom rade si uvedomovalo nutnosť kry-
tia rizík. Keď sa pozrieme na krátky vývoj, tak 
na začiatku bol veľmi obľúbený produkt kapi-
tálové životné poistenie, a to hlavne kvôli tomu, 
že sa garantovala nejaká technická úroková 
miera. Potom tým, ako sa trochu znižovali 
percentá na technickej úrokovej miere, začalo 
byť veľmi obľúbené investičné životné pois- 
tenie. Hlavne z toho dôvodu, že sa tam oveľa 
viac dali zhodnotiť finančné prostriedky. Ale 
stále sa dávalo do popredia práve to poistenie 
a malo by tak tomu byť aj v súčasnosti. To zna-
mená, že vždy, či sa jednalo o kapitálové životné 
poistenie alebo investičné životné poistenie, 
primárnou funkciou produktu bolo hlavne kry-
tie rizík. Teraz sa na krytie rizík berie ešte väčší 
dôraz. Jednak v súvislosti s  úvermi alebo aj so 
stále zväčšujúcou sa finančnou gramotnosťou 
ľudí. Tí chcú investovať alebo riešiť túto otáz-
ku inak ako cez investičné životné poistenie. 
Obľúbenosť tohto produktu však úplne nezan-
ikla a stále sú tieto produkty na trhu  žiadané, 
aj keď pomer sa prenastavil. Čo sa týka našej 
poisťovne, tak  ¾ produkcie tvorí rizikové poist-
enie a zvyšok je investičné životné poistenie. 

Ing. Rastislav Patzelt, riaditeľ obchodu pre SR, 
Novis: Ja si dovolím v zásade nesúhlasiť s tým, 
čo ste povedali, teda s tým, čo sa tvrdí občas 
aj v médiách, že investičné životné poistenie 
je nevýhodné a malo by zaniknúť. Problém je 
v existujúcich poplatkových schémach klasic- 
kých investičných životných poisťovní, ktoré je 
naozaj extrémne nevýhodné oproti priamemu 
investovaniu. Pokiaľ však vie poisťovňa urobiť 
produkt tak, aby  investovanie bolo poplat-
kovo na úrovni, ak nie lepšie ako je priame in-
vestovanie, tak to môže vyjsť aj výhodnejšie 
ako priame investície a nie je to pre klienta 
vôbec nevýhodné. Čo sa týka rizikového 
životného poistenia, tak si myslím, že práve 
rizikové životné poistenie je pre klientov veľmi  
nevýhodné a pre poisťovne naopak veľmi 
výhodné, pretože sa poistné spriemeruje. 
Klient platí od začiatku viac, ale v skutočnosti 
nie je jeho riziko v mladšom veku vyššie. Je 
nižšie, zvyšok si necháva poisťovňa pre seba 
a keďže vieme, koľko je približne priemerná 
doba životnosti poistných zmlúv, tak poisťovňa 
zarobí veľa a klient veľa prerobí, pretože pri 
férovo nastavených podmienkach klient platí 
za riziká len toľko, čo by v danom veku platiť 
mal a poisťovňa si berie hlavne v prvých rokoch 
oveľa nižšiu čiastku. 

Ing. Katarína Sadloňová, key account manag-
er, AXA: Môj názor je niekde uprostred. Jedna 
vec je to, čo hovoria média a aký je trend, že 
investičné životné poistenie je nevýhodné, atď. 
Toto nie je o tom, či je výhodnejšie investičné 

alebo rizikové životné poistenie. Je to o pohľade 
na klienta, na matematiku, nákladnosť. Ak sa 
pozerám na zmluvu alebo na klienta krátkodo-
bo, tak akékoľvek investičné životné poistenie 
je pre klienta drahé. Ale ak sa pozerám na dl-
hodobú úroveň, dlhodobú komunikáciu s klien-
tom a s nastavením tých poplatkových štruktúr, 
ktoré nové investičné životné poistenie má, tak 
je to pre klienta lepšia cesta. Základom je však 
dlhodobosť. Ak ju klient nedá, tak zbytočne 
platí za niečo, čo na tom vstupe bolo zrazené. 
Dôležité je, aby boli poplatkové štruktúry nas-
tavené korektne. V opačnom prípade klient 
očakáva niečo, čo mu reálne tento produkt 
nemohol priniesť, lebo je to v prvom rade pois- 
tenie. Ak však klient vie, čo kupuje a dodrží hori-
zont, na ktorý zmluva bola uzavretá, tak to má 
svoje výhody. A aký je trend u nás? Áno, rizikové 
poistenie dominuje. 

Vieme zhruba ten pomer?

Sadloňová, AXA: Jedna vec je celá poisťovňa, 
druhá partneri, ktorých servisujem ja.  V prí-
pade môjho servisu môžem povedať, že asi 80% 
je rizikové a 20% investičné životné poistenie. Z 
hľadiska poisťovne, ako takej, približne 30% sú 
investičné životné poistenia a 70% sú rizikové 
životné poistenia. 

Aká je priemerná životnosť vašich 
poistných zmlúv? Či už sa jedná 
o rizikové alebo investičné život- 
né poistenie?

Nováková, NN: Čo sa týka nášho portfólia, 
ideme plus mínus s tými štandardnými údajmi. 
Priemerná životnosť zmluvy na trhu je približne 
sedem rokov. My sme približne na tej istej úrov-
ni.. 

Patzelt, NOVIS: Na trhu sme ešte príliš krátko 
na to, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Zatiaľ 
väčšina klientov zmluvy drží a veríme, že budú 
fungovať dlhodobejšie. Náš produkt má výz-
nam aj ako komplexný finančný produkt a po 
desiatich rokoch môže robiť klient kedykoľvek 
čiastočné odkupy. Takže veríme, že tá životnosť 
bude dlhšia, ale to ukáže až budúcnosť.

Sadloňová, AXA: Ja to pojmem prakticky. Moje 
celkové totálne storno u partnerov, ktorých ser-
visujem, mám 12,6%. V AXE som od roku 2007, 
tým pádom by som poprela to, že priemerná 
dĺžka životnosti zmlúv je sedem rokov. Môžem 
však povedať, že to záleží od makléra alebo 
sprostredkovateľa. Priemerná životnosť zmlúv 
alebo portfólia, ktoré vlastne supportujem, je 
viac ako sedem rokov. Najhoršie storno medzi 
kolegami na externom predaji je do 15%. Hovo-
ríme o kmeni od roku 2007.

Myslíte si, že support zo strany 
externých sprostredkovateľov 
klientom a následný servis zmlúv 
je nedostatočný, a preto je taká 
obmena, resp. stornovanosť 
poistných zmlúv? 

Sadloňová, AXA: To sa nedá paušalizovať. 
Podľa mňa je absolútne nekorektné, ak príde 
jeden predajca, prepáčte za tento dehonestu-
júci výraz, a povie: máš to celé zle urobené, zruš 
to a urob to nanovo. Nikto nepozerá na to, že 
tak, ako sa vyvinul trh s autami, tak sa vyvíjal 
a vyvíja aj tento trh. Boli také produkty, také 
investičné životné poistenia, také kapitálové 
životné poistenia, aké boli. Môžem povedať, 
len bohu vďaka za to, že robím s normálnymi 
ľuď mi a siete sa profesionalizujú. Plus zmeny 
na zmluvách sú také, že dávajú hlavu a pätu. 

Vedeli by ste percentuálne 
vyjadriť, koľko poistných zmlúv 
vám prinesie externá sieť? 

Nováková, NN: Externé partnerské spoločnosti 
urobili veľký kus práce dopredu. Profesiona- 
lita poradcov sa neuveriteľne zlepšila, a mnohí 
z vás poskytujú komplexné poradenstvo. Je 
pravda, že veľakrát, aj keď mám individuálne 
debaty, dávate dôraz na ten proklientsky 
prístup, veľakrát skutočne bojujete za klien-
tov, vyjdete s kožou na trh. To znamená, že 
keď máte poistné udalosti, keď máte nejakú 
nespokojnosť klienta, vy ste tí prví na rane. 
Kvalita vašej práce však rastie a finančné po-

radenstvo je veľmi dôležité. Čo sa týka toho 
pomeru, zatiaľ nám externý biznis robí 40% 
a 60% je interná sieť. 

Patzelt, NOVIS: Support zo strany DELUVIS-
u je vysoko na nadštandardnej úrovni. Čo sa 
týka otázky, máme to presne vypočítané. Cez 
externú sieť ide rovných 100%, pretože naša 
poisťovňa spolupracuje výlučne s externými 
partnermi a vlastnú sieť ani neplánuje mať. 

Sadloňová, AXA: AXA má dominantný obchod 
z externých sietí, paradoxne práve na sloven-
skom trhu. Podiel externého kanála, ktorý je 
jeden z našich troch predajných, je na úrovni 
66%. 

Aké boli najčastejšie poistné 
udalosti, za ostatných päť rokov, 
vo vašich poisťovniach? 

Nováková, NN: Jednoznačne v rámci početnosti 
prevládala doba nevyhnutného liečenia, takže 
denné odškodné. Boli to najmä podvrtnutia, 
pomliaždeniny, drobnejšie zlomeniny a pod. 
Čo sa týka najčastejších diagnóz pri kritick-
ých chorobách, tak tam sa najviac vyskytovali 
poistné udalosti, ktoré súviseli s rakovinou, in-
farktnom myokardu a mozgovou mŕtvicou. 

Patzelt, NOVIS: Najväčší je počet denných 
odškodnení počas doby liečenia úrazu a PN. 

Sadloňová, AXA: AXA sa orientuje prioritne 
na veľké riziká. Treba sa pozrieť na to, čo je 
početnosť a čo je výška plnenia. To sú dve 
odlišné veci. Čo sa týka početnosti, tak dominu-
je denné odškodné čiže drobné úrazy, dvojkou 
sú PN, na treťom mieste sú trvalé následky 
úrazu a až potom kritické choroby. Čo sa týka 
početnosti, z hľadiska denného odškodného 
dominujú podvrtnutia, pomliaždenia, chirur-
gicky ošetrené rany a pod. V kategórii výšky 
plnenia, tej dominujú veľké riziká. Pamätám 
si na svoje najväčšie plnenie, 187-tisíc eur za 
stratu časti ľavej dolnej končatiny. 

Načali ste zaujímavú tému. 

Kritické choroby - majú o tento 
produkt klienti väčší záujem? 
A ako to tam vyzerá s cenou?

Sadloňová, AXA: Kritické choroby sú jedno 
z pripoistení, kde sa veľmi významne začal 
meniť a vyvíjať trh. Vyvinul sa rozsah krytia. 
Štatistiky hovoria jasne, 78% percent úmrtí sú 
spôsobené srdcovo-cievnymi chorobami a ra-
kovinou. U pánov dominuje u nás rakovina se-
menníkov, rakovina prostaty a infarkty. U žien 
je to rakovina prsníkov a ženských orgánov. 
Paradoxne, v posledných obdobiach idú hore 
neurologické ochorenia, a to skleróza multiplex. 
Pár rokov dozadu, toto bolo raritou, teraz sú to 
tri, štyri prípady za rok. Začína to byť na našu 
populáciu veľa. Pri kritických chorobách si treba 
všímať, čo v jednotlivých balíkoch poisťovne 
majú. V AXE je to napr. strata sebestačnosti 
a demencia. Strata sebestačnosti a demencia 
môžu nastať nielen po chorobe, ale aj po úraze. 
Päť rokov dozadu to žiadna poisťovňa nekryla, 
teraz to väčšina poisťovní v balíkoch má. Trh 
sa bude vyvíjať ďalej, pretože nepribúdajú 
len nové ochorenia, ale menia sa tiež metódy 
vyšetrovania a pod. Čo sa týka ešte ceny, máte 
možnosť výberu. V investičných životných 
poisteniach má cena rastúcu tendenciu, pričom 
ale celkové poistné sa u klienta nemení. V riziko-
vom životnom poistení je cena konštantná. 

Patzelt, NOVIS: V rámci kritických chorôb 
máme jedno špecifikum, a síce, že je ich možné 
plniť opakovane. Klient to má poistené na 
určitú sumu, nastane prvá poistná udalosť, 
napríklad, infarkt, dostane plnú poistnú sumu. 
Potom nastáva dvojročná karančná doba, a to 
na ochorenie, ktoré mu bolo plnené, nie na 
ostatné. Súčasťou našich kritických chorôb 
je aj poistenie nevyhnutnej opatery, pokiaľ je 
klient odkázaný na opateru rozhodnutím so-
ciálnej poisťovne. Podľa môjho názoru, výz-
nam kritických chorôb bude stále rásť. Je veľká 
pravdepodobnosť, že úmrtia v dôsledku kri-
tických ochorení budú naďalej stúpať. Čo sa 
týka ceny, u nás je to nastavené tak, že čím má 
človek rokov viac, tým má väčšie riziko. Takže tá 
zrážka za riziko je vyššia.
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Nováková, NN: Kritické choroby sú z môjho 
pohľadu jedno z najdôležitejších pripoistení. 
Ako poisťovňa kladieme dôraz na tie väčšie 
riziká -  ako je smrť, kritické choroby, inva-
lidita, trvalé následky. Kritické choroby sú z 
môjho pohľadu jedno z najdôležitejších pri-
poistení. Človek, ktorý si zoberie úver, nemusí 
hneď riešiť, že umrie. Mal by mať na zreteli si-
tuáciu, ktorá môže byť spôsobená vážnejšou 
chorobu. V jej dôsledku nemôže chodiť do 
práce, nemôže splácať hypotéku a pod. Čo sa 
týka tých najčastejších kritických chorôb, áno, 
je to rakovina, infarkt myokardu, mozgová 
mŕtvica. Štatistika hovorí jedno, ale čo ak môj 
klient bude mať vírusovú meningitídu a zle to 
dopadne? Čo ak pôjde do Thajska, do Vietnamu 
a dostane tam horúčku Dengi? Prišla som do 
poisťovne, zoznámila som sa  s kolegom a ten 
povedal, že má Crohnovu chorobu. Povedal mi, 
že mu museli zobrať 80cm čreva, že bol dvakrát 
na operáciách, rok PN. Potom som sa stretla 
s mnohými rovnakými prípadmi. Treba preto 
myslieť na viacero faktorov. Ako poisťovňa 
máme vyhodnotené, že 98% všetkých na- 
hlásených poistných udalostí pri veľkých 
rizikách sme plnili. To znamená, že máme  nao-
zaj veľmi nízke percento neplnenia. Napríklad 
minulý rok sme z počtu nahlásených kritických 
ochorení plnili úplne všetky.

Vnímate teda nárast počtu kri- 
tických ochorení?  Stále pribúdajú 
novšie. 

Nováková, NN: Áno, v súčasnosti je 90% nárast  
Crohnovej choroby. Za ostatných desať ro-
kov. Kto môže povedať že o tri alebo päť rokov 
nebude medzi najčastejšie plnenými choro-
bami?

Sadloňová, AXA: Trh sa vyvíja. AXA má v pláne 
meniť balíky kritických chorôb, práve v súvis-
losti s vývojom vedy a techniky, rozsahu 
a podobne.

V niektorých prípadoch  
môže poisťovňa zrušiť klien- 
tovi pripoistenie, ak došlo 
k niekoľkonásobnému plne- 
niu. Deje sa to u vás často? 

Sadloňová, AXA: Občiansky zákonník nehovorí 
o niekoľkonásobnom plnení. Hovorí o tom, že 
poisťovateľ má právo vypovedať vám úrazové 
pripoistenia. NBS v novembri vydala taký prípis, 
že nie je adekvátne z pohľadu klienta vypovedať 
to riziko, kde je slovo choroba. Úprimne, každá 
poisťovňa je tiež podnikateľ a pozerá sa  na vec 
svojimi podnikateľskými očami. V každom prí-
pade hľadí na každého klienta individuálne.

Nováková, NN: Najviac škodové sú denné 
dávky. Pri dobe nevyhnutného liečenia a PN 
sa často stretávame so špekuláciami. Ale je 
ťažké jednoznačne ich odhaliť. Ako poisťovňa, 
tak aj klient má právo zrušiť dané pripois- 
tenie. Poisťovňa sa môže rozhodnúť, že v rámci 
daného úrazu, už šesť týždňov pred výročným 
dňom, vypovie dané pripoistenie klientovi. Ne-
musí to však vždy znamenať, že sa poisťovňa 
pozerá na klienta ako na špekulanta.

Môže sa stať, že ak majú  poisťovne 
podozrenie zo špekulácie, nezrušia 
len konkrétne pripoistenie, ale 
aj celú zmluvu?

Sadloňová, AXA: Tu platí zákon. Poisťovateľ 
môže odstúpiť od poistnej zmluvy, ak sa aj pri 
poistnej udalosti dozvie také skutočnosti, na 
základe ktorých by danú zmluvu neuzavrel. 
Napríklad pri hrubom porušení zdravotného 
dotazníka. Vtedy sa odstupuje od zmluvy. 
Vypovedať sa dajú v priebehu existencie zmluvy 
len úrazové pripoistenia v zmysle občianskeho 
zákonníka. 

Patzelt, NOVIS: Pokiaľ sa pri poistnej udalosti 
zo zdravotnej dokumentácie dokáže, že klient 

trpel takými závažnými chorobami a zatajil 
ich pri vstupe poistenia, poisťovňa odstupuje 
od zmluvy od počiatku a vráti mu zaplatené 
poistné. 

Nováková, NN: Rovnako.

Aké sú u vás najčastejšie dôvody, 
pre ktoré nedôjde k preplateniu 
škodovej udalosti? 

Patzelt, NOVIS: Rôzne. Najmä zamlčanie svojho 
zdravotného stavu alebo ak klient žiada o plne-
nie niečoho, čo nemal dojednané.

Sadloňová, AXA: Nepoistené riziko, zamlčanie 
zdravotného stavu, nesplnenie minimálnej 
doby liečenia, to sa týka denného odškodného. 
Keď má v správe potvrdené tri dni a doba 
odškodného je sedem, s tým neurobíme nič.  
Riziko sa vzťahuje na to, čo vzniklo po dátume 
uzavretia zmluvy.

Nováková, NN: Častým zamietaním u nás pri 
PN je to, že sa nahlasujú neskoro. Ak sa nah-
lási PN po jej ukončení, nárok na poistné plnenie 
v NN nevzniká. Treba to nahlásiť ihneď.

Sadloňová, AXA: AXA má trojročnú premlčaciu 
dobu, do troch rokov od poistnej udalosti ju 
potrebné to nahlásiť. Platí pre akékoľvek pri-
poistenie.

Patzelt, NOVIS: U nás je to rovnaké, dokonca 
žiadame, aby klienti posielali žiadosť až po 
skončení poistnej udalosti. Nahlásiť to skôr 
má význam iba vtedy, ak klient vie, že PN bude 
trvať dlhšie a chce nejakú zálohu na poistnom. 

Koľko dní približne trvá, kým vy-
platíte klientovi poistné plnenie? 

Nováková, NN: Ak sú doložené všetky doklady, 
tak k poistnému plneniu prichádza do piatich 
pracovných dní. Priemerný čas spracovania je 
do dvoch dní. 

Patzelt, NOVIS: Pokiaľ sú kompletné podkla-
dy k poistnej udalosti, rozhodnutie padne do 
týždňa, v priebehu druhého týždňa sa vypláca 
plnenie.

Sadloňová, AXA: Momentálne sme na sied-
mych pracovných dňoch, ale pomaly sa vra-
ciame k štandardu štyroch pracovných dní. 
Samozrejme, s kompletnou dokumentáciou. 
Pracujeme na online aplikácii na nahlasovanie 
poistných udalostí pre život.

Reakcia AFISP 
na likvidačnú 
novelu zákona
Ministerstvo financií prišlo s pracovným návrhom novely zákona, 
ktorá môže výrazným spôsobom ohroziť existenciu finančných 
sprostredkovateľov a samostatných finančných agentov. 
Problematické je najmä vyplácanie odmien. Rezort si od návrhu 
sľubuje oddelenie zrna od pliev, ale ako reaguje Aliancia finančných 
sprostredkovateľov a finančných poradcov? Reakciu na ostatnom 
DELUVIS FÓRE poskytla JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka 
AFISP.

Aký postoj zaujala AFISP voči pred-
stavenej pracovnej verzii novely 
zákona? Podnikla kroky a dostala 
od ministerstva možnosť vzájomne 
komunikovať? 

Naša aliancia vznikla práve preto, aby bola pria-
mou účasťou legislatívnych procesov a mohla 
tak prezentovať záujmy tejto podnikateľskej 
sféry. Celá legislatíva sa za ostatných sedem 
rokov vyvíjala za našej účasti a nebyť našej 
činnosti, podmienky fungovania pre finančných 
sprostredkovateľov by boli ešte horšie. 
Aktuálna situácia je nasledovná. Začiatkom 
februára sme dostali návrh novely zákona 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom po-
radenstve, ktorý sa snažil transponovať európ-
sku smernicu o distribúcii poistenia do nášho 
zákona. Predložená však bola v tak zlom stave, 
že sme ju rezolútne odmietli. Pripomeniem, že 
mala zjednotiť podmienky distribúcie poist-
ných produktov pre všetky kanály – zamest-
nancov poisťovní, viazaných a aj podriadených 
finančných agentov. Návrh, ktorý prišiel, sa 
však zamestnancov takmer vôbec netýkal. 
Následne, 14. marca sme dostali predložený 
návrh na reguláciu provízií. To, je to, nad čím 
sa uvažovalo v tom istom období, keď sa 
schvaľoval osempercentný odvod poisťovniam. 
Jednotne celý návrh odmietame a žiadame, 
aby sa otvorila diskusia. Na rozdiel od minis-
terstva sme sa snažili urobiť prieskum sociál-

nych a ekonomických dopadov. Dva týždne 
sme pracovali na argumentácii so zreteľom na 
spomínané sociálne a ekonomické dopady. 
Je dôležité sadnúť si za jeden rokovací stôl 
a povedať si, čo chceme dosiahnuť. Regulácia 
provízií je centralistický nástroj. Nie je to otázka 
trhového hospodárstva. Výška provízie je pred-
sa otázkou zmluvného vzťahu medzi finančnou 
inštitúciou a samostatným finančným agen-
tom. 

Návrh na reguláciu provízií vzišiel od konkrét-
nych finančných inštitúcií. Ako slovenská 
banková asociácia, tak aj asociácia poisťovní 
odmietli návrh, ktorý vzišiel z ich prostredia. 

Momentálne teda máme zamietavé stano-
viská finančných inštitúcií, všetkých asociácií 
sprostredkovateľov, ako aj SLASPO A SBA.
Slovenská asociácia sprostredkovateľov pois- 
tenia predložila vlastný návrh, ako regulovať 
provízie. Čiže to úplne neodmietli, čo nám 
prekáža. Naša asociácia to totiž odmieta úplne 
a na desiatich stranách máme spísané naše 
dôvody, prečo je to tak. Za priaznivé považujem 
to, že Národná banka Slovenska nás podporuje, 
čo sa nám v rokovaniach s ministerstvom môže 
zísť. Sme však v situácii, keď sa rozhádal celý 
trh, spolu s regulátorom aj dohľadom. Chceme 
však, aby naše slovo, ako účastníka diskusie, 
malo silnú váhu. 

Máte pocit, že ministerstvo chce 
týmto krokom skutočne preriediť 
trh? Zanikne tak síce konkuren-
cia medzi sprostredkovateľmi, 
ale zároveň zanikne aj tlak na 
finančné inštitúcie, aby znižovali 
ceny produktov. 

Momentálne máme na trhu 576 samostatných 
finančných agentov, pričom 30 z nich tvorí 70% 
trhu Je pravdou, že evidujeme vysoké množstvo 
jednoosobových firiem. Problém je v tom, že na 
trhu máme asi 30-tisíc finančných agentov, 
čo sa nepáči dohľadu, teda NBS. Tá tak nevie 
vykonávať dohľad efektívne. Regulátor, rezort 
financií, si myslí, že návrh regulácie provízií spô-
sobí, že na trhu zostanú len tí solídni, správni. 
Takto to však nedosiahne. Opatrenia tohto 
typu zničí všetky, aj tie seriózne podnikateľské 
subjekty, ktoré fungujú. Dokonca očakávajú, že 
časť z finančných agentov sa presunie do výro-
by v automobilovom priemysle. 

Dôsledkom toho by bolo, že by na trhu zostalo 
možno dvadsať najväčších subjektov. Hlavne 
tých, ktorí sú sústredení na neživotné pois- 
tenie. Investičné životné poistenie by muselo 
byť úplne nahradené rizikovým. To nemá rezer-
votvornú zložku, na rozdiel od investičného. 
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Tam sme dokonca ochotní dohodnúť sa na 
kompromise. Sústreďme sa pri regulácii na 
produkty s rezervotvornou zložkou. V takomto 
prípade vieme akceptovať rozloženie provízie 
do troch rokov. Nie do siedmych. Sedem ro-
kov, ktoré nemá nikto v EÚ, (najviac je päť), 
bolo navrhnutých z toho dôvodu, že Koopera-
tiva vypočítala priemernú životnosť zmlúv na 
sedem rokov. Lenže táto lehota sa nám pre-
niesla napríklad aj do oblasti úverov, kde nemá 
absolútne zmysel. Jednoducho, obmedzením 
počtu finančných agentov, sa obmedzí aj 
dostupnosť finančných služieb pre občana. 

Môžeme preto počítať s tým, že 
dostupnosť finančného spros- 
tredkovania sa zníži?

Rozhodne.

Nebolo by rozumnejšie skôr 
zvyšovať nároky na odbornú 
spôsobilosť SFA a FA?

Áno, to je tá cesta. Plus tu existujú aj iné nástro-
je. Zástupcovia niektorých inštitúcií vzdychajú 
nad tým, že provízie dosiahli neúnosné výšky. 
Pripomínam však, že výška provízie je výsled-
kom vzájomného zmluvného vzťahu medzi 
finančnou inštitúciou a finančným agentom. 
Ich obmedzovanie prostredníctvom zákona je 
choré. To patrí do socializmu. Podobný pokus 
bol urobený v Nemecku začiatkom 80.rokov. 
Nedopadol dobre. Rozhodne teda túto cestu 
odmietame. 

V našom návrhu vyzývame ministerstvo, aby 
sme sa vrátili opäť k podstate transpozície IDD 
– smernici o distribúcii poistenia – a povedali si, 
akým spôsobom riešiť otázku vzdelávania. Tu 
podporujeme myšlienku registrácie všetkých 
vzdelávacích programov, ktorými finanční 
agenti prechádzajú. Čo sa týka prepoistenia, je 
to najmä otázka storien. Aký je problém zaviesť 
register takých PFA, ktorí majú storná, majú 
dlhy u bývalých SFA a zabezpečujú stále ten istý 
model obchodovania na trhu? 

Treba si uvedomiť aj to, že nie vždy je 
prepoisťovanie zlou vecou. Niekedy ho 
požaduje sám klient, keď sa mení jeho životná 
situácia a potrebuje vhodnejší produkt. Pre-
poistenie preto nemožno úplne odmietať. 
Chceme teda racionálnu úvahu a sústrede-
nie sa na rast profesionalizácie finančných 
sprostredkovateľov. Druhý návrh je spoplat-
nenie vstupu do brandže. Napríklad v Česku je 
to poplatok vo výške cca 300 eur. Platí ho ten, 
kto sa chce stať sprostredkovateľom. Potom 
je tu ešte otázka skvalitňovania vzdelávania. 
Rovnako aj NBS si musí urobiť poriadok v reg-
istri, ktorý vedie. 

To, čo nám vadí nie je len prepoisťovanie, 
ktoré je nekalou praktikou. Prekáža nám 
aj etika. Jeden zlý agent dokáže zasiahnuť 
povesť celej brandže. Musíme preto pracovať 
na skvalitňovaní vlastnej činnosti. Nebáť sa 
oznamovať nekalé praktiky iných agentov. Sna-
ha musí byť aj na strane sprostredkovateľov 
a agentov. Je dôležité brániť našu brandžu. To, 

čo vieme podporiť, je tiež predĺženie ručenia 
za storno. Vieme podporiť maximálne tri roky 
s tým, že regulácia výšky provízií bude odmiet-
nutá. Menšie poisťovne majú momentálne viac 
ako 60% biznisu z externých kanálov. Z toho 
dôvodu boli aj ony prekvapené týmto návrhom 
regulácie. Čo sa týka bánk, tam bol celý návrh 
zle napísaný a v podstate sa všetky banky, až 
na jednu, od návrhu dištancujú. A my veľmi dú-
fame, že aj tá jedna od svojho názoru upustí.  
Sedem rokov je veľká pohroma. Tí, ktorých 
biznis je zo 75% neživotné poistenie, tí dokážu 
prežiť. Radšej by sme však poriadne upratali 
zvýšenú náročnosť na vzdelávanie. Podľa 
návrhu to bude 15 hodín vzdelávania v sektore 
poistenia, v ostatných uvidíme neskôr. Treba 
tiež poupratovať v osobitnom finančnom v- 
zdelávaní a v registroch, zaviesť register sto-
rien. 

Podporujem myšlienku, aby sa zrušilo inka-
sovanie peňažných prostriedkov od klienta. 
Ja som odporca inkasa klienta od finančného 
agenta.

Ako dokázať nekalé praktiky 
niektorých finančných agen-
tov, keď je to v praxi ťažko 
dokázateľné? 

Mystery shopping. Potrebujeme dôkazy, a to 
je to, na čom častokrát stroskotáme. Určite 
je vhodné posielať aj anonymné udania na 
Oddelenie ochrany finančného spotrebiteľa, 
ktoré dokáže u danej osoby mystery shop-

ping uskutočniť. Nech sa oni starajú. Je tam 
päťdesiatčlenné oddelenie, ktoré na tom môže 
pracovať. Vieme toho veľa, len nemáme dôka-
zy. Pokiaľ by sme zaviedli stornoregister, trh sa 
začne čistiť. 

Akým spôsobom dokážete vôbec 
bojovať voči organizovaným sku-
pinám, ktoré praktizujú nekalé 
praktiky? Majú nejaké postihy? 
Akým spôsobom vykonávate 
dohľad? 

To je samoregulačná časť našej práce. Doter-
az sme z AFISP vylúčili troch členov. Najväčší 
škandál sa udial v spojitosti s Fincentrom. To je 
aj dôkaz toho, ako zlyháva celé okolie. Kým sme 
my pracne zbierali dôkazy a kým aj súd potvrdil, 
že etický kódex bol porušený a nekalá praktika 
dokázaná, nikto iný okrem nás nezareagoval. 
Žiadne spolupráca finančných inštitúcií, NBS, 
jednoducho nikto okrem nás. Pre našich členov 
máme blacklist. Budeme naň spisovať osoby 
s najvyšším rizikom porušovania platnej legis-
latívy. Nemôžeme ho používať verejne, ani ho 
šíriť, keďže nemáme oporu v zákone. Už teraz 
rozhodujeme o vylúčení ďalšieho člena. Opäť 
sme však v situácii, keď sa finančné inštitúcie 
snažia zakryť tunel spôsobený štatutárom jed-
ného z našich členov. Nemá sa to zakrývať, lebo 
sa to otočí proti celému trhu.

Sprostredkovatelia, ktorí sa každý deň snažia 
a šíria informácie ako DELUVIS, vy ste nositeľmi 
finančnej gramotnosti a robíte všetko pre svo-
jich klientov, ste vystavení dôsledkom nekalých 
praktík iných subjektov na trhu. A to musíme 
obmedziť. 

Ako by mal teda podľa vás 
vyzerať finálny návrh novely 
zákona? 

Súčasné znenie návrhu úplne odmietame. Tre-
ba ho zrušiť. Chceme sa vrátiť späť k zákonu 
o finančnom sprostredkovaní a baviť sa skôr 
o zverejňovaní provízie. Naším cieľom je pra-
covnú verziu návrhu o regulácii provízií zmiesť 
zo stola a vrátiť sa späť k februárovému návrhu 
transpozícii IDD. Jasne si povedať, aké budú 
podmienky osobitného finančného vzdeláva-
nia a výkonu skúšok. Žiadame tiež zjednotiť 
nároky na odbornú spôsobilosť viazaných 
finančných agentov, zamestnancov finančných 
inštitúcií a podriadených finančných agentov. 
Nie je dôvod, aby mali len oni základný stupeň 
odbornej spôsobilosti. To treba odstrániť. IDD 
prikazuje, že všetky distribučné kanály musia 
mať rovnaké podmienky odbornej spôsobilosti. 

Sú finančné inštitúcie ochotné 
o vašom návrhu diskutovať? 

Asociácia poisťovní tiež zamietla návrh a pred 
pár dňami som dostala mail zo Slovenskej 
bankovej asociácie, v ktorom priznávajú, že 
návrh je neprijateľný aj pre nich. Ani jedna 
z ďalších 28 bánk to nepodporila, len SLSP. VÚB, 
ktorá pôvodne za týmto návrhom stála, to tiež 
odmietla. 

Marža, s ktorou SFA pracuje, často presahuje 
ledva 10%, v tomto sektore sa živí vyše 30-ti-
síc osôb. Toto číslo naplní ľudí vo výrobe v au-
tomobilovom priemysle? A najlepšie všetko 
do Bratislavy, Žiliny a Nitry? Finanční agenti 
sú osoby, ktoré sa významným spôsobom 
podieľajú na daniach. Vykonávajú biznis, ktorý 
vyhovuje ich odbornej príprave. Ak som ob-
chodník, neuspokojí ma predsa práca pri páse. 
Aj keby som na karosérie maľovala ornamenty. 
Dúfam, že sa ministerstvo spamätá. Viem, že si 
uvedomili, ako prestrelili a žiadajú riešenia. 

Aká je šanca, že návrhy budú 
schválené? 

Ja si neviem predstaviť takú stratu rozumu. 
Chcete vedieť, aké návrhy som dostávala od 
nečlenov? Chceli zvolať protestné zhromaždenie 
na štadióne. Alebo chceli zastaviť produkciu 
poisťovniam a bankám, ktoré to navrhovali. 
Toto nie je cesta. Každý z nás má dostatočný 
inteligenčný potenciál na to, aby sme spolu dis-
kutovali, aby sme vyjednávali. To je naša úloha. 
Sadnúť si za rokovací stôl. Sme autorita, ktorú 
rešpektuje ministerstvo aj národná banka. To, 
na čo však rezort financií doplatil je, že disponu-

je nedostatočnými personálnymi kapacitami 
a tiež je citeľný politický tlak. Budeme sa však 
snažiť odsunúť návrh a veríme, že nás podporia 
aj ďalšie inštitúcie.

V akom časovom horizonte to 
predbežne vidíte? 

V decembri sme mali mať návrh. Predložený bol 
na prelome januára a februára. V marci mala byť 
spracovaná prvá verzia, na vládu mala ísť v máji. 
Prerokované by to malo byť v normálnom leg-
islatívnom procese a schválené v septembri. 
S účinnosťou od 1.januára 2018. Mám pochyb-
nosti, pretože sme v polovici apríla a len teraz 
sa začínajú rokovania. (Pozn. redakcie: záznam 
bol spracovaný v polovici apríla). Oficiálna ver-
zia z ministerstva nepríde skôr, ako v termíne, 
keď mala ísť na vládu, t.j. máj. Sme viazaní 
termínmi. Transpozícia IDD je daná Európskou 
úniou. Ten najneskorší termín je 18.február 
2018. Ministerstvo financií sa stále drží toho, 
že tu bude zákon účinný od prvého januára. 
Naša republika urobila veľký krok v roku v roku 
2009 prijatím zákona 186 o finančnom sprost-
redkovaní a finančnom poradenstve. Veľa vecí, 
ktoré smernica IDD prikazuje, tu už máme. Stačí 
len, aby sme vyhoveli podmienkam na osobitné 
finančné vzdelávanie a upravili rovnocenné 
postavenie všetkých distribučných kanálov. To 
vieme vyriešiť za mesiac. A môže to ísť na vládu 
s účinnosťou od 1.januára 2018. 
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Spokojná však môže byť podľa odborníčky aj 
druhá strana. „Zamestnanci, a teda sporitelia, 
si môžu znížiť základ dane z príjmov o výšku 
zaplatených príspevkov za kalendárny rok až 
do výšky 180 eur ročne. Celkovo teda môžu 
ušetriť na dani 34 eur. Táto výhoda sa týka 
každého, kto si uzatvoril zmluvu po 1.1.2014 
a taktiež  tých, ktorí požiadali formou dodatku 
o zrušenie dávkového plánu, platného v čase 
uzatvorenia ich zmluvy.“  Dôležité je uvedomiť 
si aj to, že zamestnanec si na svoj dôchodok ne-
sporí sám. V značnej miere mu naň prispieva aj 
samotný zamestnávateľ. Nespornou výhodou 
pre sporiteľa je aj možnosť určenia oprávnenej 
osoby, ktorá má v prípade jeho smrti nárok na 
výplatu prostriedkov bez zdĺhavého dedičského 
konania. 

Zhodnocovanie finančných prostriedkov v tre-
ťom pilieri umožňuje ich investovanie. To je 
však prísne regulované zákonom. „Ide o formu 
investície, ktorá je, vzhľadom na reguláciu 
a dohľad, oproti ostatným možnostiam oveľa 
bezpečnejšia. V prípade mladších ľudí, by som 
uprednostnil pred konzervatívnejším fondom 
radšej ten dynamický. Tie sa na dlhšie časové 
obdobie oplatia oveľa viac, keďže konzerva-
tívne fondy majú výrazne nižšie výkony,“ radí 
Ing. Monika Fojtík, manažérka zo spoločnosti 
DELUVIS. 

Okrem toho, že si sporiteľ môže vyberať me-
dzi fondami,  najlepšou formou, ako z tretieho 
piliera vyťažiť čo najviac, je prispôsobiť sumu, 
výšku šetriacej zložky sporiteľa, výške príspev-
ku, akým mu zamestnávateľ prispieva. Keďže 

T
o, že Slovensko starne je známy fakt. Dnes 
už vieme aj to, že výška dôchodku zo strany 
štátu nebude v prípade dnešných tridsiat-

nikov postačujúca. Finančná gramotnosť sa 
však na Slovensku pomaly zlepšuje a čoraz viac 
mladých ľudí myslí na svoju budúcnosť. Pozitív-
ne je, že tak robia zároveň aj ich zamestnáva-
telia, a to prostredníctvom tretieho piliera. Ide 
však o dobrú vôľu zamestnávateľa, tretí pilier 
nie je povinný. „Výnimku tvoria zamestnanci, 
ktorí vykonávajú rizikové práce. S takými je 
zamestnávateľ zo zákona povinný uzatvoriť 
účastnícku zmluvu do 30 dní od začatia výko-
nu týchto prác,“ upozorňuje Ing. Monika Fojtík, 
manažérka zo spoločnosti DELUVIS. Možnosť 
využiť tretí pilier, ako formu dôchodkového 
zabezpečenia, majú samozrejme aj živnostní-
ci. Keďže však nemajú príležitosť zefektívniť 
sporenie prostredníctvom príspevkov zamest-
návateľa, vhodnejšie sú pre nich iné formy še- 
trenia na dôchodok.

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) sa za-
mestnávateľom  vypláca  z  viacerých dôvo-
dov. „Výhodou je, že príspevky sú pre spoloč-
nosť  nákladovou položkou, a to do výšky až 
6% z hrubej mzdy zamestnanca. Ďalšou pred-
nosťou tohto benefitu je, že príspevky za-
mestnávateľa na DDS nezvyšujú vymeriavací 
základ pre odvody do Sociálnej poisťovne. Po-
pritom, realizácia a spracovanie príspevkov, 
sú pre zamestnávateľa administratívne nená-
ročné,“ vymenúva výhody Ing. Monika Fojtík. Je 
teda výhodnejšie prispieť zamestnancovi ur-
čitou sumou do tretieho piliera, ako mu reálne 
navýšiť o rovnakú sumu mzdu. 

Konzervatívne? Akčne?

sa jedná najčastejšie o sumu v rozpätí 2-4 % z 
hrubej mzdy zamestnanca, rozpočet sporite-
ľa tým nie je extrémne zaťažený. Suma, ktorá 
sa sporiteľovi šetrí na dôchodok, je tak hneď 
dvojnásobná a výsledný efekt po niekoľkoroč-
nom zhodnotení je markantný. „Niektorí za-
mestnávatelia tento princíp pochopili a sami 
podmieňujú priznanie tohto benefitu  zamest-
nancovi formou napr. kolektívnej zmluvy, kde 
sú stanovené presné podmienky, za akých 
bude zamestnávateľ svojim zamestnancom  
prispievať.  V prípade potreby, v lehote raz za 
10 rokov, môže sporiteľ požiadať o predčasný 
výber,  jedná sa však len o vlastné príspevky 
zamestnanca, príspevkov zamestnávateľa 
sa táto možnosť netýka,“ dodáva Ing. Monika 
Fojtík.

Výhody pre všetkých.

TRETÍ PILIER
spokojnosŤ 
pre zamestnanca
aj zamestnávateľa
Doplnkové dôchodkové poistenie patrí medzi najobľúbenejšie be-
nefity poskytované zamestnávateľom. Tretí pilier, ako sa tiež tento 
druh poistenia nazýva, má zabezpečiť zamestnancovi vyšší komfort 
v dôchodkovom veku. Navyše, tretí pilier je výhodný pre obe strany. 
Ako však z neho vyťažiť čo najviac?

Ing. Monika Fojtík
Manažérka, DELUVIS



Magazín pre klientov DELUVIS

20 21

číslo 02/2017

Ing. Matej Berenčík
Top Consultant, DELUVIS

Každoročne sa mnohí z nás vracajú z letnej dovolenky s pocitom, že 
vlastniť príjemný domček v Toskánsku alebo na pobreží slovenského 
mora v Chorvátsku musí byť príjemné. Mnohých však odradí slovenská 
legislatíva, no financovať nehnuteľnosť v zahraničí hypotékou 
zo Slovenska sa predsa len dá.

BÝVANIE 
V POHRANIČÍ
Využiť slovenské hypotéky 
na kúpu nehnuteľnosti 
v zahraničí sa dá

P
ohraničné oblasti v Rakúsku alebo Maďar-
sku sú v súčasnosti pre mnohých Slovákov 
lákavé. Ľuďom imponuje prostredie, do-

stupnosť do práce, lepšia občianska vybave-
nosť a pomer kvalita – cena. Možností, ako si 
splniť sen o novom bývaní v zahraničí, je hneď 
viacero. Tou najzložitejšou je vycestovať do da-
nej krajiny a žiadať o hypotekárny úver tamojšiu 
banku. „V prípade úspechu ručíme kupovanou 
nehnuteľnosťou a nemusíme tak zaťažovať 
svoju súčasnú. Je dôležité uvedomiť si, že pro-
cesy vybavovania úveru sa v jednotlivých kra-
jinách môžu podstatne od tých našich líšiť. Vý-
sledkom môže byť strata času a v konečnom 
dôsledku aj zamietnutie samotného úveru,“ 
vysvetľuje Ing. Matej Berenčík, Top Consultant 
zo spoločnosti DELUVIS. 

Zaujímavé je, že na základe smerníc Európskej 
únie banky nesmú diskriminovať jej občanov 
na základe  štátnej príslušnosti a národnos-
ti. Banky sú však podnikateľským subjektom, 
a tak môžu vzhľadom na rizikové faktory úver 
zamietnuť. 

Ďalšia z možností je atraktívna najmä pre žia-
dateľov, ktorí majú na území Slovenska nezaťa-
ženú nehnuteľnosť. V tom prípade je kúpa vy-

snívaného bytu alebo domu za hranicami vlasti 
tou najlacnejšou a najkomfortnejšou voľbou. 
„Treba si však vedieť vybrať, pretože aj taký-
to úver sa nám môže predražiť. Hoci je hypo-
tekárny úver definovaný ako účelový, určený 
na bývanie, nie každá zo slovenských bánk pri 
kúpe zahraničnej nehnuteľnosti akceptuje ako 
účel práve nadobudnutie bytu či domu. Vtedy 
banka poskytne len takzvanú americkú hypo-
téku, pri ktorej  neprekladáme účel použitia 
finančných prostriedkov, ale banka nám zvýši 
úrok minimálne o 0,2%. Preto je vhodné pora-
diť sa s odborníkom na osobné financie, ktorý 
vie vybrať nielen vhodnú banku, ale najmä naj-
výhodnejšiu ponuku,“ radí Ing. Matej Berenčík.

Poslednou z možností je obrátiť sa na rakúsku 
banku Oberbank, ktorá na našom trhu nie je 
veľmi známa. Tá podľa špecialistu na hypo-
tekárne úvery poskytuje možnosť založiť ne-
hnuteľnosť v susednom Rakúsku alebo Českej 
republike. „Každý špás však čosi stojí. Treba 
počítať s dodatočnými nákladmi na preklady, 
poplatky u notára za overenie podpisov, či vý-
pisy z katastra. Najväčšia položka je však tá za 
vklad záložného práva do rakúskeho katastra 
nehnuteľností. Kým na Slovensku stojí táto 
služba jednotne 66 eur, v prípade klasického 

vkladu, v Rakúsku sa cena vkladu odvíja od 
hodnoty nehnuteľnosti a platí sa presne ur-
čené percento z ceny nehnuteľnosti,“ dodáva 
na záver Ing. Matej Berenčík, Top Consultant zo 
spoločnosti DELUVIS.

„Je vhodné poradiť sa s od-
borníkom na osobné financie, 
ktorý vie vybrať nielen vhodnú 
banku, ale najmä najvýhodnej-
šiu ponuku.“
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AKO PLATIŤ 
V ZAHRANIČÍ
Podľa Eurostatu je najobľúbenejšou letnou dovolenkovou destináciou 
Slovákov rodná hruda.  Nasleduje  Chorvátsko a susedná Česká re-
publika. Kým doma môžeme pohodlne platiť eurom,   pri slovenskom 
mori  a  v susednom Česku je potrebné navštíviť zmenáreň. Alebo je 
výhodnejšie platiť v zahraničí kartou? Poznáme odpoveď.

J
ednotnou európskou menou je možné v sú-
časnosti platiť v 19 členských štátoch Eu-
rópskej únie. Jednostranne sa však pre euro 

rozhodla Čierna Hora, ktorej popularita medzi 
slovenskými dovolenkármi stále rastie. Európ-
sky kontinent však nie je jedinou destináciou 
cestujúcich Slovákov. Odborníci na osobné fi-
nancie sa zhodujú v jednom. Bez ohľadu na cieľ 
cesty je vhodné mať pri sebe čo najnižšiu hoto-
vosť. „Zlodejské gangy totiž pôsobia kdekoľ-
vek vo svete. Turista si môže dávať na osobné 
veci pozor, no šikovnosť dlhoprstých je nepo-
rovnateľná,“ radí Lenka Exnerová zo spoloč-
nosti DELUVIS.

Radšej kartou

Kým hotovosť má v zahraničí slúžiť na nevy-
hnutné výdavky nižšej hodnoty, platobnou kar-
tou je možné platiť za všetky zvyšné produkty 
a služby. Navyše, je to výhodnejšie. „Najlepšie 
je cestovať vždy s dvomi kartami. Môže sa vám 
totiž stať, že sa jedna z nich pokazí, zmagne-
tizuje alebo vám ju niekto ukradne. Ideálne 
je mať dva typy kariet - debetnú aj kreditnú 
a ešte lepšie je karty kombinovať, čiže mať so 

sebou karty viacerých spoločností,“ odporúča 
Lenka Exnerová. Platby kartou sú súčasťou ba-
líkov služieb bánk, a teda za ich použitie sa zvy-
čajne neplatí. Okrem toho sú transakcie kartou 
zúčtované štandardne výhodnejším kurzom 
ako výmena hotovosti.

Dôležité je však nemýliť si debetnú (klasickú) 
kartu s tou kreditnou. V prípade výberu hoto-
vosti z bankomatu kreditnou kartou sú totiž 
poplatky neporovnateľne vyššie, v priemere 
jedno až dve percentá z vyberanej sumy. Tá je 
v mnohých prípadoch tiež stanovená bankou, 
najmä jej najnižšia hodnota. Je teda lepšie po-
užiť na výber hotovosti z bankomatu debetnú 
kartu. A to nielen v zahraničí. 

Menu meňte doma

Kurzový lístok Národnej banky Slovenska mo-
mentálne uvádza viac ako tridsať svetových 
mien. Klienti v komerčných bankách však na-
razia na viacero kurzových lístkov, s rozličnými 
hodnotami. „Pri každej výmene si treba všímať 
nielen výmenný kurz, ale aj poplatky. Pred vý-
menou si preto pozorne prečítajte všetky in-

formácie na kurzovom lístku a cenníku posky-
tovaných služieb. Zamerajte sa na to, či je cena 
konečná, alebo sa k nej ešte pripočítajú poplat-
ky. Odporúčam obísť viac zmenární alebo bánk 
a vyberať si najvýhodnejšiu ponuku,“ pripomí-
na Lenka Exnerová zo spoločnosti DELUVIS.

V prípade banky má však klient stopercentnú 
istotu, že zamenené bankovky sú pravé. Obava 
z falzifikátu je minimalizovaná. Zmenárne má-
vajú na druhej strane lepšie výmenné kurzy ako 
banky a sú takmer všetky bez poplatkov. „Pri 
návšteve zmenárne v zahraničí odporúčam 
podrobne sledovať poplatky a najmä doklad 
o zámene hotovosti. Vyhnite sa však malým, 
podozrivým prevádzkam. Môže sa stať, že 
zmenárne po zámene peňazí vašu nespokoj-
nosť nebudú akceptovať. Problémom môže 
byť aj menšie súkromie pri manipulácii s ho-
tovosťou či obdržanie falšovaných bankoviek, 
ktoré sú ťažko rozoznateľné,“ dodáva Lenka 
Exnerová. 

A akú hotovosť si so sebou zobrať do zahra-
ničia? Podľa odborníčky Lenky Exnerovej je to 
veľmi individuálne. „Záleží hlavne na tom kam 
a ako cestujete. Či idete autom, lietadlom, vla-
kom alebo autobusom. Túto otázku by si mal 
asi každý zodpovedať sám. V každom prípade 
však všetkým našim klientom želám šťastnú 
cestu a more zážitkov.“

Do zahraničia 
s minimom 
hotovostI

Kurz českej koruny sa drží na úrovni 27 korún za euro. Je teda tam, 
kde bol pred skončením intervencií, ktoré zaviedla ČNB od 6. novem-
bra 2013. Česká koruna ani necelý mesiac po uvoľnení kurzu nezačala 
výraznejšie posilňovať. Hranica 27 korún za euro bola práve tou, pod 
ktorú ju ČNB nechcela pustiť.

Č
eská národná banka doteraz na interven-
cie minula odhadom vyše 800 miliárd Kč. 
(29,60 miliardy eur). Dôvodom zavedenia 

devízových intervencií boli obavy bankovej rady 
z deflácie. Banková rada ČNB preto chcela pred 
tromi rokmi skokovým oslabením koruny pod-
poriť návrat inflácie na úroveň dvoch percent. 

Dá sa povedať, že hlavný cieľ, ktorý si ČNB ur-
čila, dosiahla. Medziročná inflácia v ČR je dnes 
v priemere na úrovni 2,1%. Počas obdobia inter-
vencií sa naštartovala celkovo česká ekonomi-
ka, kde reálne HDP vzrástlo o 10,3%, čo je veľmi 
slušné číslo. Vo výkone ekonomiky na obyvate-
ľa, ČR predbehla Cyprus a Slovinsko a je v tes-
nom závese za Španielskom. Rast ekonomiky 
teda intervencie veľmi slušne podporili, avšak 
nie všetko bola zásluha ČNB. Hospodársky rast 
ČR naštartovali aj nízke ceny ropy. „Intervencie 
priniesli českému exportu niekoľko rokov isto-
ty a stabilitu v plánovaní hospodárenia firiem,“ 
uviedol pozitívny efekt intervencií predseda 
Asociácie exportérov Jíří Grund. 

Menová politika ČNB v posledných troch ro-
koch, naopak, nevyhovovala ľuďom, ktorí jaz-
dia často do zahraničia alebo v Česku nakupu-
jú tovar z dovozu. Pôvodný termín návratu k 
„normálu“ mal byť začiatok roka 2015, avšak 
banková rada termín tzv. „exitu“ niekoľkokrát 

odložila. S tým, ako sa blížil koniec kurzového 
záväzku, rástol záujem investorov o českú ko-
runu a ČNB musela vyvíjať stále väčšie úsilie, 
aby kurz udržala nad úrovňou 27 korún za euro. 
Očakávané posilnenie koruny po „exite“ lákalo 
predovšetkým zahraničných špekulantov, kto-
rí verili, že by im táto stávka mohla v prostredí 
nízkych úrokových sadzieb priniesť zaujímavé 
zhodnotenie ich peňazí. 

Koruna síce tesne 6.apríla posilnila aj pod hra-
nicu 26,50 za euro, ale potom sa vrátila na 
pôvodné úrovne, ktoré si udržiava dodnes. 
„Koruna zostáva v defenzíve v dôsledku privy-
sokých stávok na jej zisky,“ uviedol hlavný eko-
nóm Patrie Finance, Jan Bureš. Vladimír Pikora 
z Next Finance dodáva: „Ten, kto nakúpil koru-
nu tesne nad 27,00, aby ju potom držal zopár 
mesiacov a zase ju za 27,00 predal, teda zatiaľ 
ešte neurobil ktovieaký obchod. Z väčšieho 
nadhľadu to však nič nemení na tom, že české 
fundamenty sú také dobré, že potlačia korunu 
na silnejšie hodnoty.“

Prečo si ČNB zvolila dátum práve šesť dní od 
ukončenia prísľubu, že nepustí korunu na silnej-
šie úrovne, zostáva nezodpovedanou otázkou. 
Veľkou mierou však k tomu prispel práve veľ-
ký tlak špekulantov. „V tejto chvíli sme žiadny 
záväzný mandát na konkrétnu obranu hraníc 

kurzu nestanovili a nerátam s tým, že sa to 
stane v budúcnosti. Zo začiatku však ČNB bude 
tolerovať kolísanie kurzu,“ povedal guvernér 
ČNB, Jiří Rusnok. 

Nezodpovedanou otázkou stále zostáva tiež 
vývoj, ktorý však ukáže len čas. V prvom rade 
ide o zvýšené devízové rezervy, ktoré sa kvôli 
nákupom eur a ostatných mien dostali z 23% 
na 69% HDP. Akékoľvek posilnenie koruny bude 
znamenať účtovnú stratu centrálnej banky. 
Počas intervencií ČNB zarobila 165 miliárd ko-
rún, takže zatiaľ by čiastočne bolo z čoho brať. 
Pokles EUR/CZK pod 25,65 však prehĺbi stratu 
pod úroveň z novembra 2013. 

Ďalším rizikom je bublina na trhu nehnuteľnos-
tí, kde ceny nehnuteľností stúpli výrazne hore 
a dochádza k rýchlemu zadlžovaniu domácnos-
tí. ČNB sa snaží viacerými reguláciami tento 
rast brzdiť, avšak ich vplyv je pre túto chvíľu 
veľmi malý. Uvidíme, akým spôsobom sa ČNB 
vysporiada s výzvami, ktoré si nepriamo vy-
tvorila. 

Mgr. Jozef Maník
Produktový manažér pre 
investičné produkty, BLUESIDE

Autor textu:

Quo vadis, 
česká koruna?
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V prípade leteckej prepravy je cestovné pois-
tenie nápomocné nielen pri ochrane batožiny, 
ale zároveň tiež pri meškaní či zrušení letu. Ak 
cestujete prostredníctvom cestovnej kancelá-
rie či agentúry, je potrebné obrátiť sa priamo 
na delegáta a domáhať sa svojich práv. Turisti 
cestujúci na vlastnú päsť, resp. individuálne, 
by mali aj v tomto prípade kontaktovať svoju 
poisťovňu, v ktorej majú cestovné poistenie 
uzatvorené. „Dôležité je však získať od leteckej 
spoločnosti, ktorej let mešká alebo bol zruše-
ný, potvrdenie o danej skutočnosti,“ dodáva na 
záver Mgr. Lucia Svetlíková Executive Manager 
zo spoločnosti DELUVIS.

Z
a ostatné roky sa záujem o služby cestov-
ných kancelárií a agentúr znižuje. Cestova-
nie na vlastnú päsť, prípadne na základe 

vlastných predstáv, je pre nás čoraz atraktív-
nejšie. V tomto prípade je nevyhnutné zvážiť 
dôkladné cestovné poistenie. Veď problémom 
je ťažké vyhnúť sa nielen doma, ale aj za hra-
nicami vlasti. „Podstatou cestovného poistenia 
je ochrániť klienta v zahraničí pred rôznymi ná-
strahami a neočakávanými situáciami. V praxi 
ide o preplatenie liečebných nákladov, úrazové 
poistenie, poistenie batožiny či zodpovednosti 
za škodu,“ hovorí Mgr. Lucia Svetlíková, Execu-
tive Manager zo spoločnosti DELUVIS.

Počas minuloročnej sezóny vycestovalo za 
oddychom v zahraničí približne 600-tisíc Slo-
vákov. Letecky sa zaujímame najmä o rezorty 
a destinácie na bulharskom pobreží, v prípade 
individuálnej automobilovej dopravy dominu-
je popredným priečkam Chorvátsko. Cestovné 
poistenie nás chráni aj počas samotnej cesty 
na dovolenku. „Pri cestovnom poistení je úpl-
ne jedno, aký spôsob dopravy si klient zvolí. 
Akonáhle opustí územie Slovenska, je pois-
tený. Všetky pripoistenia sú voliteľné. Okrem 
liečebných nákladov a úrazového poistenia si 
odporúčam pripoistiť aj batožinu a zodpoved-
nosť za škodu,“ radí odborníčka.

Nehodovosť na európskych cestách má od 
roku 2001 stúpajúcu tendenciu. Najviac smr-
teľných nehôd sa stalo na rumunských a bul-
harských cestách. Na základe štatistík z roku 
2015 sú však nebezpečné aj tie chorvátske. 
„V prípade nehody alebo škodovej udalosti je 
veľmi dôležité okamžite kontaktovať nonstop 
linku poisťovne. Jej číslo dostane klient hneď 
po uzatvorení zmluvy. Pracovník poisťovne 
klientovi následne poskytne všetky relevantné 
informácie,“ pripomína Mgr. Lucia Svetlíková. 
Cestovné poistenie by malo byť súčasťou vý-
bavy každého dovolenkára, keďže hrá dôležitú 
úlohu aj pri hospitalizácii, či pri prevoze zrane-
ného domov na Slovensko.  

Cestovné poistenie 
pomôže aj pri meškaní či 
zrušení letu.

TIP inDELUVIS

Na uzatvorenie cestovného 
poistenia vám dnes stačí 
mobilný telefón, tablet či 
počítač. Nemusíte navštíviť 
kamennú pobočku poisťov-
ne. Výhodou online pois-
tenia je, že platí hneď po 
uzatvorení zmluvy a úhrade 
poistného. Nie je potreb-
né čakať na konfirmáciu 
zmluvy z poisťovne. Rých-
lo a jednoducho sa môžete 
poistiť na www.deluvis.skMgr. Lucia Svetlíková

Executive Manager, DELUVIS

V prípade cestovných 
kancelárií je dôležité 
komunikovať aj 
s delegátmi.

VŠETKO 
O CESTOVNOM
POISTENÍ
Letná dovolenková sezóna je tu. V týchto dňoch sa začíname vo väčšej 
miere zaoberať myšlienkou cieľovej destinácie. Kým v minulosti pat-
rila autobusová doprava k najčastejšie využívaným spôsobom prepra-
vy, dnes sa spoliehame na charterové lety či vlastné auto. V prípade 
nepredvídateľných problémov na ceste sa neváhajte obrátiť na pois-
ťovňu. Vyvarujete sa tak mnohým nepríjemnostiam.
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B
ez uzatvorenia povinného zmluvného po-
istenia nie je možné prevádzkovať riade-
nie motorového vozidla. Zákon je v tomto 

smere nekompromisný. V prípade absencie 
poistenia nedôjde ani k zápisu, resp. prepisu 
vozidla na dopravnom inšpektoráte. Podstatou 
PZP je chrániť zdravie a majetok účastníkov 
cestnej premávky a podieľať sa na zodpoved-
nosti za škodu, ktorá je pri nehode alebo ško-
dovej udalosti spôsobená. V prípade zdravia 
je to poistná suma do piatich miliónov eur, pri 
zodpovednosti za škodu na majetku, nákladoch 
na právne zastúpenie a náhradu ušlého zisku až 
do jedného milióna eur. 

Poisťovne sa v súčasnosti snažia zatraktívniť 
svoje produkty pridaním rozličných benefitov. 
Pripoistenie čelného skla, stretu so zverou či 
krytie totálnej vlastnej škody. Málokto z nás 
ale vie, že povinné zmluvné poistenie pokryje aj 
tieto náklady:

Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré sú spô-
sobené na zdraví tretej osoby. Tou môže byť 
chodec, prípadne iný účastník dopravnej ne-
hody (vodič a spolujazdec v inom vozidle ale-
bo spolucestujúci v prostriedku, ktoré nehodu 
spôsobilo).

Pokiaľ to nie je príbuzný alebo osoba žijúca 
v jednej spoločnej domácnosti s vlastníkom 
motorového vozidla, zodpovedného za škodu. 
Nejedná sa len o preplatenie škody majiteľovi 
automobilu, ktorý sme nabúrali. Poistenie kryje 
náklady za škody aj majiteľovi brány, domu ale-
bo verejnej komunikácie, ktorú sme poškodili. 

PZP kryje aj náklady poškodeného v prípade 
súdenia sa s vinníkom dopravnej nehody o ná-
hradu škody. 

V tomto prípade ide o poistné krytie ušlého 
zisku poškodeného podnikateľa. Ak v dôsled-
ku dopravnej nehody nemôže vykonávať svoju 
činnosť zo zdravotných dôvodov či z dôvodu 
poškodenia motorového vozidla. Prípadne 
ak pri nehode došlo k poškodeniu výrobných 
priestorov a pod. 

 

 

 

 

Podľa policajných štatistík sa na slovenských cestách v roku 2016 
stalo 13 507 dopravných nehôd. Čoraz častejšou príčinou kolízií je 
chatovanie a písanie SMS správ počas riadenia motorového vozidla. 
Poisťovne tak mali opäť plné ruky práce.

POISTENIE AUTA
Toto ste o povinnom 
zmluvnom poistení 
MOŽNO nevedeli

Zodpovednosť za 
škodu na zdraví

Náhrada ušlého 
zisku

Náklady na právne 
zastúpenie

Škody na majetku

Auto GO 
Komplexné poistenie s rozšírenou  

asistenciou pre SR aj zahraničie

v celej SR aj ČR zadarm
o 

Od
ťah po nehode a poistenie

pneumatiky

AUTO GO V CENE POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA PONÚKA BEZPLATNÉ 
ODTIAHNUTIE, NOVÉ PNEUMATIKY ALEBO PRÁVNU ASISTENCIU V ZAHRANIČÍ 
Poisťovňa AXA prináša motoristom inovované poistenie motorových vozidiel Auto GO. Ako jediná 
poisťovňa na trhu, AXA po novom už do ceny poistenia zahrnula bezplatný odťah vozidla po nehode 
kamkoľvek v rámci celej Slovenskej a Českej republiky, uhradí nákup i výmenu poškodenej pneumatiky 
do limitu 120 eur až dvakrát ročne. Motoristi, ktorí cestujú do zahraničia, ocenia právnu asistenciu 
s úhradou právnych služieb až do 4 tisíc eur. 

Povinné zmluvné poistenie po novom uhradí i vlastné zničené auto
„V rámci variabilného nastavenia poistenia Auto GO si môžu klienti zvoliť celkovo až medzi štyrmi úrovňami poistného krytia povinného 
zmluvného poistenia a vyberať z troch variantov havarijného poistenia. Atraktívna je pre klienta i možnosť zníženia spoluúčasti na 
nulu v prípade opravy vozidla v zmluvnom servise AXA,“ hovorí Ján Kusý, riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení AXA ČR/SR, 
a dodáva: „Najzaujímavejšia je však možnosť zaplatenia vlastného zničeného vozidla aj toho vodiča, ktorý má iba povinné zmluvné 
poistenie a spôsobil nehodu.“
 
V rámci povinného zmluvného poistenia si klient môže vybrať zákonné poistenie zodpovednosti samostatne v dvoch základných 
variantoch s limitom krytia 2,5 mil. eur a 5 mil. eur, alebo z dvoch výhodných balíkov, a to balík Plus s pripoistením úrazu vodiča 
alebo balík Prémium, ktorý obsahuje pripoistenie úrazu vodiča, batožiny, náhradného vozidla a vlastnej totálnej škody. Prémium je 
tak mimoriadne výhodný pre klientov, ktorí vlastnia staršie vozidlá a neplánujú si uzatvoriť havarijné poistenie. Pokiaľ si pripoistia 
odcudzenie, sú sami z povinného zmluvného poistenia chránení pred stratou mobility. Ďalšie možnosti rozšírenia zákonného poistenia 
tvoria pripoistenie všetkých skiel na vozidle, vandalizmu, živlov alebo stretu so zverou s limitmi plnenia až do výšky 5 tisíc eur.  

V rámci havarijného poistenia majú klienti na výber krytie z troch balíčkov:
GO MINI:  zahŕňa riziko živelnej pohromy, odcudzenia a vandalizmu,  

poškodenia a stretu so zverou. 
GO KLASIK: Go MINI + havárie s komplexným krytím a 
GO MAXI:  balík Go KLASIK + poistenie GAP – úhradu finančnej ujmy  

pri vzniku poistnej udalosti. 
Súčasťou povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia  
od poisťovne AXA sú rozsiahle bezplatné a dostupné asistenčné služby  
24 hodín 7 dní v týždni, zahŕňajúce technickú a právnu asistenciu. 

Výhody Auto GO
■ Technická asistencia v SR a zahraničí v prípade dopravnej nehody alebo poruchy 

v cene poistenia 
■ Rovnaký rozsah asistenčných služieb v SR aj ČR
■ Poistenie pneumatiky zadarmo do limitu 120 € až 2x ročne
■ Bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
■ Pripoistenie všetkých skiel od 30 € ročne
■ Právna pomoc v SR aj zahraničí
■ Pripoistenie asistencie MAX pre vodičov, ktorí trávia veľa času za volantom
■ Vysoká variabilita produktu (2 limity poistného plnenia alebo 2 balíčky s rôznym 

rozsahom poistenia pre povinné zmluvné poistenie, 3 varianty havarijného poistenia)

www.axa.sk

Pošleme vám pomoc do 1 hodiny.
Pokiaľ to nestihneme, zaplatíme vám 
20 €.

Máte poruchu alebo nehodu?
Odtiahneme vaše nepojazdné vozidlo.

Dostali ste defekt?
Pneumatiku vám vymeníme a uhradíme

novú až do výšky 120 €, a to až 2 x ročne.

Došlo vám náhle palivo?
Dovezieme vám nové.

Zabuchli ste si kľúče v aute?
Pošleme vám odbornú pomoc.

Potrebujete poradiť?
Poskytneme vám

administratívno-právnu asistenciu.

ZADARMO nonstop 
asistenčné služby
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CESTOPIS: Ostrovy 
plávajúcich kameňov

A 
zorské ostrovy objavili začiatkom 15. 
storočia portugalskí moreplavci. Vďa-
ka svojej  polohe slúžili ako zastávka 

na  ceste  do Ameriky a unikli tak rozsiahlemu 
turistickému ruchu. Na tomto zabudnutom sú-
ostroví plynie čas pokojne a pohodovo, turistic-
ká horúčka je tu len v plienkach.  Geograficky 
patria  Azory k trom kontinentom, pretože sa 
nachádzajú na troch litosferických  doskách 
– dva na  Severoamerickej, jeden na  Afric-
kej   a zvyšných  šesť  na Eurázijskej. To 
predurčuje túto oblasť k neustálej vulkanickej 
činnosti.

Ostrov Sao Miguel

Známy ako Zelený ostrov, je najväčší a najob-
ľúbenejší zo všetkých. Už po prílete nájdete na 
letisku informácie o veľkom množstve ende-
mitov žijúcich na ostrove. Často máte pocit, že 
ste niekde v Európe, ale zároveň ste obklopení 
stromami a kvetmi, ktoré ste nikdy v živote ne-
videli. Netradičná exotika…

Ak prídete na ostrov v pravý čas, budete môcť 
obdivovať nádherne divoké ľalie alebo modré 
hortenzie, ktorými je ostrov posiaty, a tak vy-
tvárajú ohromné kvetové múry popri cestách.  
Ďalšou zvláštnosťou, ktorá vás vracia späť do 
čias dávnych moreplavcov, je koloniálna archi-
tektúra. Bieločierne kostolíky nájdete v každej 

 
Na cestách 
so Zuzanou Zedníkovou

Portugalci prezývajú toto miesto Havajom Atlantiku. Azorské ostro- 
vy ležia 1 300 kilometrov od pevniny, ďaleko v Atlantickom oceáne. 
Dvanásť vulkanických ostrovov, z ktorých je deväť obývaných, sú 
súčasťou Portugalska. Azorské ostrovy však nie sú destináciou pre 
masovú turistiku. To im umožnilo zachovať si neopakovateľný pôvab.

dedinke. Na prehliadku ostrova Sao Miguel by 
ste si mali vyčleniť minimálne tri dni a dôsledne 
si naplánovať, čo všetko chcete stihnúť. Mož-
ností je tu naozaj veľmi veľa. 

Pre peších turistov sú veľkou výzvou rozoklané 
vulkanické masívy a krátery s priezračnými ja-
zerami. Nájdete tu prales s množstvom termál-
nych prameňov, v ktorých sa môžete okúpať. 
Navštíviť môžete dokonca niekoľko čajových 
plantáží. Ostrov Sao Miguel je totiž jediným 
miestom v Európe, kde sa pestuje čaj. Ak vás 
omrzí pevnina, môžete sa vydať loďou na oceán 
a sledovať život veľrýb.

Jazero Lagoa do Sete Cidades
je najväčším lákadlom ostrova

Najväčším prírodným lákadlom ostrova je jaze-
ro Lagoa do Sete Cidades, ktoré je považované 
za jeden zo siedmych divov Portugalska. Zaují-
mavé je tým, že sú to prepojené dve vodné plo-
chy bezprostredne susediacich vulkánov. Hoci 
hladiny majú rovnakú výšku, každé jazero má 
inú farbu. Jedno je zelené (Lagoa Verde) a druhé 
modré (Lagoa Azul).

Vynechať nesmiete ani jazero Lagoa do Fogo, 
kráterové jazero obklopené divokou príro- 
dou s krásnym výhľadom. V priezračnej vode 
pokojne plávajú okrem rýb aj kamene. Nie je to 
tým, že by bola voda obzvlášť hustá. Kamene 
sú totiž pemzou, vyvretou horninou pórovitej 
štruktúry, ktorá je tvorená sklenenými vlákna-
mi, s malými dutinkami medzi nimi.

Tretia oblasť s veľkým jazerom na São Miguel 
leží pri Furnas, kúpeľnom  mestečku, kde sa pri 
prechádzke môžete napiť snáď z dvoch tuctov 
prameňov rôznej chute. Pokiaľ by ste si chceli 
urobiť fotku, ktorá je na takmer všetkých turis-
tických mapách a bedekroch, nájdite na mape 
Lago Canario. Nechoďte však k nemu (jazero 
nie je ničím zaujímavé). Autom pokračujte na 
koniec lesnej cestičky a následne sa vydajte 
turistickým chodníkom asi 500m k miestu, kde 
nájdete najkrajší výhľad z celého ostrova! 

Tip na záver: 

Navštívte ananásovú farmu pri hlav-
nom meste Ponta Delgada. Miestni 
zamestnanci vám radi ukážu, ako 
pestujú v skleníkoch lokálne ananásy 
a presvedčia vás, že tie ich sú najlep-
šie na svete! Pestovanie v skleníkoch 
totiž trvá vyše dvoch rokov, pričom 
bežne v prírode je to do šiestich me-
siacov. Keď zistíte, koľkokrát jednu 
rastlinku počas dvoch rokov musia 
presadiť, aby mala dostatok mies-
ta na rast, koľko lístkov z nej musia 
otrhať, aby získala neskutočnú slad-
kosť a koľkokrát musia zatrieť far-
bou skleníky a umyť plochy, aby mala 
rastlinka správne množstvo slnka, 
radi si za ananás priplatíte. Hoc i troj-
násobne viac ako bežne v obchode.
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Netradičné hobby 
našich kolegov
Lietajú v oblakoch, sledujú svet okolo seba zo sed- 
la koňa alebo sa snažia skrotiť kone pod kapotou. 
Prečítajte si, akému hobby sa venujú ľudia, ktorí 
pracujú na vašej finančnej istote a nezávislosti. 

1. Ako ste sa k vašej záľube dostali?

2. Ako dlho sa jej venujete?

3. Aké pocity prežívate pri realizácii?

Ing. Jaroslav Baran - Let v teplovzdušnom balóne

Ing. Michal Šimo - Rýchle autá a motorky

1. V roku 1996 ma pozvali na balónovú fiestu. Mal som robiť preklada-
teľa nemeckej posádke. Pravdepodobne ich však zaujali nielen moje 
jazykové schopnosti, keďže ma postupne začali pripravovať na sú-
ťažné lietanie. Už ako člena balónovej komunity.

2. Práve od roku 1996, teda 21 rokov.
3. Neopísateľný pocit slobody. Tiež radosť z poznávanie krajín z výš-

ky, nových ľudí a z možnosti cestovania. Slovami je ťažké opísať aj 
pocity sebarealizácie, keďže ako jediný Slovák patrím k váženým 
členom komisie Jury Board Intermediate Level. 

1. Kone ma fascinovali už ako dvojročnú. Často som sa zdržiavala v ich 
tesnej blízkosti. Jedného dňa som sa dostala do klubu a o kone som 
sa tak mohla starať každý víkend.

2. Do jazdeckého klubu som začala chodiť v roku 2002. V roku 2008 
sa rodičia rozhodli, že mi koňa kúpia. Spomínam si na ten deň veľmi 
jasne. Keď som na lúke zbadala Daitona, celý svet stíchol a obaja 
sme vedeli, že sme si súdení. Bola to láska na prvý pohľad.

3. Pocit absolútnej voľnosti a stopercentnej dôvery medzi jazd- 
com a koňom. Nie je nič krajšie ako sledovať krásy našej príro- 
dy zo sedla, cválať rýchlosťou 50 km/h. Vtedy sa všetky problémy 
rozplynú a človek si uvedomí, na čom skutočne záleží.

1. Obrátili sa na mňa spolužiaci a známi.
2. Od vysokej školy, s prestávkami je to desať rokov.
3. Dôležitá je pre mňa obojstranná väzba a adrenalín. Ten cítim v mo-

mente, keď druhá strana príde na riešenie. Toto hobby ma naučilo 
vysvetliť veci na tisíc rôznych spôsobov.

1. Ide už o rodinnú tradíciu. Otec aj starý otec vlastnili desiatky moto-
cyklov. Vášeň pre jednu stopu som teda zdedil po nich.

2. Jazdím už od trinástich rokov. Aj keď som si vodičský preukaz spravil 
ako pätnásťročný. Je to už teda viac ako dvadsať rokov. Celý čas bez 
nehody, našťastie. Mám i závodnú licenciu, takže ak mi to čas dovolí, 
rád zájdem na okruh. V zbierke mám momentálne štyri motocykle.

3. Pocit slobody, jedinečnosti, rebélie a neskutočnej dynamiky. Zrý- 
chlenie z 0 na 200 km/h za šesť sekúnd, či dosiahnutie rýchlosti 300 
km/h asi nepotrebuje komentár. 

Ivana Ruttkayová - Horsemanship

Juraj Melišík - Doučovateľ matematiky

ANKETA

Denne tvrdo a poctivo pracujeme na tom, aby ste sa 
vďaka práci vašich peňazí cítili bezpečne a bezsta-
rostne. Preto sa pravidelne vzdelávame a sme hrdý-
mi podporovateľmi jedinečných inovácií. Pozrite sa, 
čo sa u nás udialo za minulé tri mesiace...

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. Mozgovými 
závitmi nám pre zmenu počas aprílového DELUVIS FÓRA 
prešlo veľké množstvo nových informácií, a tak sme sa 
museli posilniť. Dobré jedlo, dobrá partia.  

Za svoju prácu sa nehanbíme. A tak nemáme dôvod skrývať 
sa. Práve naopak. Pravidelne nás môžete vídať v médiách, 
naše mená a tváre sa objavujú na obrazovkách, monitoroch 
a stránkach. Preto sme absolvovali profesionálne fotenie. 
Niektorí z nás sa najprv ostýchali, no neskôr sa podvolili... 

Niekedy to škrípe aj medzi autami. Sami sme sa na 
vlastnej koži presvedčili, aké výhody sú spojené s naozaj 
dobrým poistením automobilu. Úprimne pozdravujeme do 
poisťovne, neznámeho vodiča už o čosi menej.

My sme Slovan a my sme tu doma! Pravidelne 
povzbudzujeme náš jediný tím v KHL. Tento rok boli chlapci 
blízko, no aj napriek ich vypadnutiu sme dopozerali aktuálnu 
sezónu až do finále. Síce nie na zimnom štadióne, ale aj 
doma je fajn.

Obnoviteľné zdroje energií sú nám blízke, najmä 
prostredníctvom jedinečných investícií. Čoskoro vám tak 
ponúkneme aj možnosť jedinečného oddychu. Solárne 
lavičky DELUVIS vám dobijú baterky. A to doslova. Kým 
vy si vychutnávate slnečné lúče, šťava prúdi aj do vašich 
telefónov alebo tabletov

Rastieme, budujeme, brandujeme. Snažíme sa, aby boli 
najvýhodnejšie ponuky finančných produktov a služieb 
dostupné čo najviac ľuďom. Takto sme pracovali na 
vynikajúcej viditeľnosti levickej pobočky DELUVIS.

MOZAIKA
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Najkrajšie pláže 
Európy

 

Tossa de mar -  Costa Brava, Španielsko

Ch
orvátsko je pre slovenských dovo-
lenkárov veľmi dobre známou des-
tináciou. Miestne Jadranské more 

si už vyslúžilo prívlastok „slovenské“ a každý 
rok k nemu vyrážajú tisícky letných turistov 
z celého Slovenska. Len malá vzdialenosť delí 
našu krajinu s vytúženou, relatívne dobre zná-
mou exotikou. Niektorí návštevníci obľúbených 
chorvátskych letovísk majú pocit, že tu už všet-
ko videli a nič ich nedokáže prekvapiť. Skromne 
pôsobiaci kraj však skrýva mnoho ďalších krás, 
ktoré ešte nestihla zahltiť komercia. Jednou 
z nich je na ostrove Vis aj pláž Stiniva. Tá bola 
v roku 2016 vyhlásená turistickou organizá- 
ciou European Best Destinations za najkrajšiu 
pláž Európy. Meria len pár metrov štvorcových 
a vstup do mora je dlhý len štyri metre. Vodu 
predeľujú mohutné skaly, ktoré pôsobia ako 
brána do raja. Práve tieto malé rozmery do-
dávajú pláži jedinečnosť a nedostupnosť. Jej 
„objatie“ si musíte zaslúžiť. Dostanete sa tam 
len pešou turistikou po strmšom aj rovnom 
teréne alebo loďkou zo zátoky Rukavac. Za od-
menu získate pokoj, možnosť obklopiť sa príro-
dou, čisté tyrkysové more, dokonalú scenériu 
a biely piesok. Ide naozaj o prírodný drahokam 
ostrova Vis. Je dokonca zákonom chránený ako 
geo-morfologický prírodný monument.

Mesto Tossa de mar leží v španielskej provincii 
Girona. Najjužnejšia oblasť Costa Brava patrí aj 
k najmalebnejším. Miestne pláže romantického 
katalánskeho mestečka sú zdobené píniovými 
stromami a pieskom, lemované skalami. Ešte 
viac čara dodávajú pláži miestne hradby, ktoré 
sa týčia na kopci a pôsobia priam rozprávko-
vo. Tossa je ideálnym strediskom na pokojnú, 
romantickú dovolenku vo dvojici. Výber pláží 
je skutočne rôznorodý. Najnavštevovanejšou 
a najväčšou je Platja Gran s hrubším pieskom 
a pozvoľným vstupom do vody ako aj výhľadom 
na hradby. Nájdete tu však aj krásnu pláž posa-
denú medzi skalami – Es Codolar.

 

Pláž Stiniva – Ostrov Vis, Chorvátsko

Vyberte sa toto leto za skutočnými šperkami 
dovolenkových destinácií. Vieme, kde nájdete  
nielen božský pokoj, ale zároveň i nádherné 
zákutia a priezračnú vodu. 

Aj keď ide o veľmi malú pláž, ktorú by niekto 
považoval skôr len za akúsi náhodnú medzeru 
medzi balvanmi na pobreží, nájdete na nej všet-
ko, čo potrebujete a možno ešte viac. Krištáľovo 
čistá voda azúrovej farby stojí za návštevu. Pláž 
je vybavená aj slnečníkmi a ležadlami. Mnohí 
návštevníci využívajú pobrežie Lefkady na pla-
venie sa a objavovanie skrytých miest a drob-
ných pláží či výbežkov, ktoré sú vďaka príveti-
vému moru dostupné pre plavcov.

Costa Smeralda je oblasť tiahnuca sa pobre-
žím Severnej Sardínie, ktorá má dĺžku približne 
20 kilometrov. Nejde o najlacnejšiu destináciu. 
Ceny sa vyšplhali nahor okrem iného aj vďaka 
tomu, že sem často prichádzajú rôzne známe 
osobnosti. Miestne pláže navštevoval aj Fla-
vio Briatore či bývalý taliansky premiér Silvio 
Berlusconi. Oblasť však už pri svojom vzniku 
ako turistickej destinácie mala byť exkluzív-
nym miestom letnej dovolenky. Tak to pôvodne 
zamýšľal v roku 1961 princ Karim Aga Khan, 
podnikateľ pôvodom zo Švajčiarska s modrou 
krvou, ktorý vývoj oblasti financoval. Podľa 
neho je tiež pomenovaná jedna z najkrajších 
tunajších pláží Spiaggia del Principe (Princo-
va pláž). Svoju popularitu si táto pláž vyslúžila 
právom. Zelenomodré more a biely piesok, sku-
točne čisté pláže a bary sú dostupné všetkým 
nadšencom pôžitku. A ak vás prepadne hlad, 
k dispozícii sú malé pizzerie a tradičné talianske 
krčmičky v Porto Cervo alebo bar na neďalekej 
pláži Phi Beach. 

Na romantickú kalábrijskú pláž z výšky dozerá 
monumentálny biely chrám, ktorý bol v minu-
losti zrekonštruovaný, čo mu dodalo renesan- 
čný zjav. Ide o ikonu mesta, ktorá bola posta-
vená medzi 6. a 9. storočím. Pláž v mestečku 
Tropea je aj vďaka chrámu dokonalým pozadím 
pre malebné fotografie. Ešte viac ožíva v noci, 
keď sa miestny chrám na kopci rozsvieti. Pobyt 
na pláži ocenia najmä rodiny s deťmi, keďže 
voda má príjemnú teplotu a zároveň optimálnu 
hĺbku. Je jasné, že miestni tu turistov vítajú. Na 
rozdiel od množstva iných pláží, ležadlá a sl-
nečníky sú v 90 % prípadov zadarmo. Návštev-
níci ocenia nielen pláže, ale aj starobylé mesto, 
čerstvé talianske pochúťky a možno aj trasy, 
ktoré vedú cez strmší terén k pláži, vďaka čomu 
sa udržíte aj počas dovolenky fit a môžete si dať 
jednu porciu cestovín navyše.

 

 

 

Pláž Kavalikefta – Ostrov Lefkada, Grécko

Spiaggia del Principe – Costa Smeralda, Sardínia

Santa Maria dell'Isola – Kalábria, Taliansko
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Digitálna banka mBank 
žne úspechy a mení 
životy Slovákov

 
Partnerský blog
mBank

M
ať svoj život pod palcom je zna-
kom doby, v ktorej žijeme. Zalo-
žiť si účet v banke digitálne, bez 

toho, aby bolo nevyhnutné navštíviť ka-
mennú pobočku, bolo pre mnohých nemy- 
sliteľné. Revolučnú zmenu odštartovala prá-
ve poľská banka mBank, súčasť silnej skupiny 
Commerzbank. Dnes je na domovskom trhu 
štvrtou najväčšou bankou, navyše s najzná-
mejšou značkou vo svojom odvetví. 

Revolučnej zmene od roku 2007 čoraz viac dô-
verujú aj Slováci s Čechmi, v súčasnosti je ich 
už takmer milión. Pre slovenskú mBank sa do 
konca roka 2016 rozhodlo viac ako 265 000 
klientov.

Destinácia budúcnosť

Banky vo všeobecnosti nedokázali reagovať 
na meniace sa správanie svojich klientov, ktorí 
trávia s mobilom neporovnateľne viac času, než 

napríklad s notebookom. Ľudia mali v telefó-
ne všetko, len nie plnohodnotný účet. mBank 
sa rozhodla zmeniť to. Výsledkom je, že tre-
tina klientov vstupuje do mBank predovšet- 
kým prostredníctvom svojho smartfónu. Ban- 
ka sa tak prispôsobuje zmene životného  štýlu 
a uvažovania zákazníkov. Písmeno „m“ v názve 
mBank značí práve mobilné prednosti banky. Tá 
sa totiž sústreďuje najmä na digitálne kanály. 

Inovácie  má  mBank  zapísané jednoducho 
vo svojej vlastnej DNA. Z pohľadu digitálneho 
bankovníctva je špičkou vo vývoji. Permanen- 
tne sa jej tak stále darí predbehnúť najsláv-
nejšie bankové inštitúcie sveta. Vie totiž, aké 
produkty a služby klient reálne potrebuje. Pred 
deviatimi rokmi preto ako prvá banka na trhu 
prišla s poskytovaním nízkonákladových fi-
nančných služieb.  

mKonto a mKonto Biznis patria medzi najza-
ujímavejšie produkty na slovenskom banko- 

vom trhu. mKonto získalo viacnásobné prven-
stvo v súťaži Zlatá minca a mKonto Biznis bolo 
v tejto súťaži ocenené tretím miestom. Vďaka 
unikátnosti ponuky pri vstupe na trh sa banka 
dobre etablovala prakticky bez výraznej ko-
munikačnej podpory a investícií do klasických 
médií.

V súčasnosti mBank pracuje s novým komu-
nikačným konceptom, ktorý využíva kontrast 
medzi zlým a dobrým produktom, službou či 
prístupom banky, a tak napĺňa svoj prísľub 
značky: „Zmena k lepšiemu.“ 

V roku 2000 vznikla v susednom Poľsku banka, ktorá dodnes
prináša svojim klientom zmeny k lepšiemu. S konceptom digitálneho 
retailového bankovníctva uspela aj na slovenskom trhu. Vstúpila naň 
v roku 2007. Produkty a služby, o ktorých konkurenčné banky vtedy 
tvrdili, že nie sú reálne, sa tak pre Slovákov stali skutočnosťou.

ROSTER
mBank: čísla a úspechy

Prvá pôžička od mBank je 
s nulovým úrokom.

Priemerne 43 eur ročne 
ušetrí klientovi používanie 
bežného účtu mKonto.

V roku 2013 získala mBank 
ocenenie EFMA & Accenture 
Banking Innovation Award, 
a to v kategórii za Najvýraz-
nejšia inovácia. O dva roky 
neskôr v kategórii Digitálny 
marketing.

V roku 2014 bola ocenená za 
Hypotéku roka a Refinančnú 
hypotéku roka.

www.mbank.sk

Spoznajte tajomstvo 
bezpečného podnikania

 

Partnerský blog
Euler Hermes

U
ž viac ako 13 rokov pomáha slovenským 
podnikateľom bezpečne podnikať práve 
Euler Hermes Slovensko. Svetový líder 

v oblasti poistenia pohľadávok, s trhovým po-
dielom 34% a s viac než 110-ročnými skúsenos-
ťami. Euler Hermes Slovensko podáva pomoc-
nú ruku firmám v prípade ochrany pred škodami 
z nedobytných pohľadávok, so zvyšovaním ich 
tržieb, ale aj zlepšením znalostí o zákazníkoch 
a trhoch. Vďaka zastúpeniu vo viac než 50 kra-
jinách a 6 000 odborníkom so znalosťami eko-
nomického vývoja v rôznych krajinách a odvet-
viach, je Euler Hermes Slovensko odborníkom 
na manažovanie rizík doma i v zahraničí.

Na Slovensku poistenie pohľadávok dlhú tra-
díciu zatiaľ nemá, je však dynamicky rastúcim 
odvetvím poistenia, pričom každoročne rastie 
viac ako 10-percentným tempom. Vzhľadom 
na to, že v rozvinutých krajinách je penetrácia 
poistenia pohľadávok cca päťkrát vyššia, malo 
by rásť aj naďalej.      

Ako môže poistenie pohľadávok 
pomôcť firme rásť? 

Úspech v podnikaní veľmi často závisí od odva-
hy, rýchlosti, či ochoty prijať správne rozhod-
nutie v správnom čase. Rozhodnutie, či dodať 
(prípadne za akých podmienok) tovar, alebo po-
skytnúť služby novému neznámemu odberate-
ľovi, môže výrazne ovplyvniť budúcnosť firmy. 
Je pritom jedno, do akej krajiny chce náš klient 
expandovať. Vďaka našej globálnej sieti, s viac 
ako 1 500 odborníkmi na manažovanie rizík, 
sme schopní analyzovať spoločnosti po celom 
svete. Chránime obchodné transakcie v hodno-
te 890 miliárd EUR a monitorujeme spoločnosti 
tvoriace 92% svetového HDP. Hlboké znalosti 
o spoločnostiach, trhoch a sektoroch sú zákla-
dom toho, čo robíme.

Pomôže mi poisťovňa aj pri vymá-
haní pohľadávok? 

Áno, vymáhanie pohľadávok na Slovensku 
i v zahraničí je súčasťou poistenia pohľadávok. 
Stačí, aby ste do určitého termínu po splatnosti 
faktúry (najčastejšie 60 dní) oznámili, že vám 
odberateľ nezaplatil faktúru a predložili nám 
dokumenty potvrdzujúce priebeh obchodu 
(objednávka, faktúra, dodací list,...). O zvyšok 
sa postaráme. A môžete si byť istí, že urobí-
me všetko preto, aby sme vaše peniaze dostali 
späť. V prípade zahraničných pohľadávok vy- 
užívame sieť viac ako 50-tich sesterských spo-
ločností v rámci Euler Hermes Group, príp. ďal-
šie spolupracujúce agentúry v iných krajinách. 

Kedy dostanem odškodnenie? 

V prípade, že pohľadávka nebola úplne alebo 
čiastočne vymožená, máte nárok na odškod-
nenie až do 90% hodnoty pohľadávky. V prípade 
oficiálnej platobnej neschopnosti odberateľa 
(konkurz, reštrukturalizácia) budete odškodne-
ní hneď po prihlásení pohľadávky do konkurz-
ného konania či reštrukturalizačného procesu. 
V prípade platobnej nevôle (iných dôvodov ne-
platenia) dostanete poistné plnenie po uplynutí 
štyroch mesiacov od dátumu nahlásenia neza-
platenej pohľadávky po splatnosti.

Poistenie pohľadávok je špecifickým a stále málo rozšíreným dru- 
hom poistenia. Základom je samozrejme krytie rizika. Klient sa poisťu- 
je voči riziku nezaplatenia pohľadávok zo strany odberateľa. Okrem 
toho však získava cenné informácie o tuzemských i zahraničných 
odberateľoch a silného partnera pre vymáhanie pohľadávok, opäť 
doma aj v zahraničí. Spoľahnúť sa na svetového lídra v oblasti poiste- 
nia pohľadávok je možné aj na Slovensku. Na podrobnosti sme sa 
pýtali Ľubomíry Targošovej, Marketing and Market Manager CEE Euler 
Hermes Slovensko.

Informácie
V prípade záujmu o viac informácií 
o poistení pohľadávok sa na nás neváhajte obrátiť 
telefonicky na čísle: +421 (0)2 582 809 11 
alebo zašlite e-mail na adresu: sk_sales@eulerhermes.com 
www.eulerhermes.sk  
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Pätnásť rokov 
od zlata
Do večerných ulíc vybehli davy ľudí, bez ohľadu na vek. Tešiaci 
sa národ s vlajkami nad hlavami blokoval dopravu, rušil nočný 
pokoj. Nikomu to neprekážalo, veď Slovensko sa stalo maj-
strom sveta v ľadovom hokeji. Dnes je situácia iná.

Z
latých chlapcov z Goteborgu dodnes miluje 
celá krajina. Na ich švédsky úspech sa to-
tiž nepodarilo nikomu nadviazať. Kapitán-

ske „céčko“ vtedy hrdo nosil na hrudi Miroslav 
Šatan. My sme hrdo na rukách nosili našich 
majstrov. Kým dnes sa zvučné mená obrátili 
svetovému šampionátu chrbtom, v roku 2002 
sa do reprezentácie hrnuli všetci. Nečudo, veď 
majstrovstvám sveta predchádzalo fiasko na 
zimných olympijských hrách v Salt Lake City. 

Na slovenský hokej začali v rámci olympiády 
padať ostré slová kritiky. Naša reprezentá- 
cia skončila už v kvalifikačnej časti. Chýba-
li jej totiž viaceré opory z NHL. Osud mužstva 
naznačila už prvá prehra s Nemeckom, ktoré 
nám strelilo tri góly. Fanúšikovia žiadali hlavu 
trénera národného tímu, Jána Filca. Neskôr sa 
však na jeho súpisku hlásili dobrovoľne všetky 
hviezdy NHL. Očakávania národu boli veľké, 
výzva a cieľ jasný. Keď sa Miroslav Šatan ob-
javil na bratislavskom letisku s majstrovským 
pohárom v ruke, národné sebavedomie stúplo 
na maximum. Veď poraziť vo finále výber silné-
ho Ruska, to sa nepodarí hocikomu. Že to bude 
práve Slovensko, ktoré sa ocitlo na samom ho-
kejovom dne ešte pár mesiacov predtým, by 
nenapadlo nikomu. 

Dnes je situácia v slovenskom hokeji iná. Na 
úspechy reprezentácie sa už len spomína. Jed-
ni to pripisujú odchodu zlatej generácie, ďalší 
dianiu vo zväze. Ľubomír Višňovský sa nedávno 
pre denník Šport Niké vyjadril, že problém je aj 
v motivácii mladých hráčov. Na ploche mu chý-
ba zdravá konkurencia a v neposlednom rade 
aj finančné prostriedky. Dôležité je podľa jeho 

slov udržať si nádejné hviezdy doma. V opač-
nom prípade bude na kvalite naďalej výrazne 
strácať domáca liga. Sebakritický pohľad si 
však treba naordinovať aj v prípade fanúšikov. 
Problémom je, že za hokej naše srdcia bijú naj-
mä vtedy, keď sa mu darí, keď pribúdajú body 
a úspechy. Neúspechy odpustiť nedokážeme, 
nechceme pochopiť ich príčiny. Zakrývame si 
oči pred pravdou a stále dúfame v úspech zo 
Švédska.

Ten sa pravdepodobne tak skoro nedostaví. Aj 
na súčasnej súpiske nemá tréner Zdeno Cíger 
žiadnu posilu z NHL. Loviť musel najmä v do-

mácej extralige. Že to nemal na šampionáte 
v Nemecku a Francúzsku jednoduché, svedčil 
už prvý zápas s Talianskom, ktorý sa nám po-
daril vyhrať s veľkým trápením. Ale musíme ísť 
ďalej. Veriť našim chlapcom a talentom, kto-
rých na Slovensku nemáme málo. Dôkazom boli 
juniorské majstrovstvá sveta do osemnásť ro-
kov, ktoré sme hostili práve my. Mladíci zaujali 
pozornosť národa. Ten by mal byť teraz trpez-
livý a chápavý. Všemožne podporovať talenty 
a domácu ligu. Veď my na to máme!  

DELUVIS fandil našim 
chlapcom aj minulý rok, 
v Petrohrade.

Aj tento rok bol DELUVIS
v centre diania.
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Postup prípravy:

Na masle si orestujeme cesnak a cibuľu. Keď je 
cibuľa sfarbená dozlata, pridáme prepláchnu-
tú ryžu, ktorú na chvíľu tiež orestujeme. Ryžu 
neskôr podlejeme bielym šumivým vínom a za 
občasného miešania necháme dusiť. Približ-
ne po 10 minútach pridáme lúpané paradajky, 
ktoré predtým jemne rozmixujeme s trochou 
vody. Nezabúdame na občasné miešanie a ri-
zoto naďalej dusíme. Dochucujeme len soľou 
a korením. Pred koncom varenia primiešame do 
rizota parmezán. 

Na prípravu mäsa použijeme hovädziu svieč-
kovú. Ak máte radi steak na spôsob medium, 
restujte ho na panvici z každej strany po dobu 
2,5 minúty. Ak preferujete prepečenejšie mäso, 

Pripraviť dokonalý steak je umením. Sme preto radi, že v DELUVIS 
jedného umelca máme. Navyše, mužom to v kuchyni pristane, a tak 
nám svoje kulinárske zručnosti priblíži Dezider Krištof, Manager, 
DELUVIS. Recept je inšpirovaný kuchyňou reštaurácie Gasthaus 
Paulesits zo slovensko-rakúskych hraníc.

DELUVIS v kuchyni

Ak chceme mať rizoto 
krémovejšie, použijeme 
viac masla. 

suroviny 
na 4 PORCIE
RIZOTO

3 ks šalotky

olivový olej

400g lúpané paradajky

0,4l šumivé víno

600g Arborio ryža

voda

40g pecorino

60g masla

MÄSO

1kg sviečkovice

Porcia pre 4 osoby

80 minút

nechajte ho prikryté v rozpálenej rúre po dobu 
5-7 minút a následne do chrumkava  upeč-
te  na panvici. Keď je roštenec hotový, dáme ho 
mimo panvice a na výpeku spravíme redukciu 
z červeného vína. 

Servírujte tak, že do stredu taniera naložíte 
porciu rizota a okolo neho naukladáte nakrá-
janý roštenec alebo steak na plátky, prípadne 
v celku, podľa toho, komu sa ako páči. Dozdobte 
praženou rukolou alebo zelerovou majonézou. 
Tú si pripravíte jednoducho, a to z pečeného ze-
leru, ktorý rozmixujete s domácou majonézou.

Dezider Krištof
Manager, DELUVIS

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



Magazín pre klientov DELUVIS

40

HYPOTEKÁRNE 
CENTRUM DELUVIS 
V POLUS CITY CENTER 
BRATISLAVA

Navštívte nás v ktorýkoľvek deň v týždni, 

v čase od 10.00-21.00 hod.

polus@deluvis.sk

 BEZPLATNÉ PORADENSTVO

 PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

 NAJVÝHODNEJŠIE PONUKY 
 ÚVEROV NA BÝVANIE

 KOMPLEXNÝ SERVIS

 JEDINEČNÉ REALITNÉ PROJEKTY

NESÍVAJTE 
O VLASTNOM 
BÝVANÍ. 
KÚPTE SI HO!


