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L
en jeden mesiac nás delí od najkrajších sviatkov v roku. Banky, telekomunikač-
ní operátori a obchodné reťazce nám však už od polovice októbra pripomínajú 
príchod Vianoc. Tematické reklamy v značnom predstihu rozdeľujú spoločnosť 

do dvoch táborov. Tých, ktorí sa Štedrého večera nevedia dočkať už od leta, vianočné 
reklamy na jeseň zakaždým potešia. Horšie ich znášajú ľudia, ktorí myslia hlavne na 
duchovnú podstatu sviatkov. Tá sa za ostatné roky začala, žiaľ, zamieňať za matériu. Je 
čoraz bežnejšie zadlžiť sa kvôli tomu, aby boli Vianoce „šťastnými a veselými“. Ohro-
zení sú najmä naši seniori, s nízkou finančnou gramotnosťou a ešte nižšou penziou. 
Súčasný dôchodkový systém potrebuje akútnu reformu, a to si uvedomujeme nielen 
teraz, pár týždňov pred Vianocami. Naši špecialisti upozorňujú pravidelne na nelicho-
tivý demografický vývoj a možné následky. Budúce penzie sa stali nosnou témou aj 
jesenného DELUVIS FÓRA. Tie najdôležitejšie informácie z neho vám ponúkame v špe-
ciálnej prílohe. V aktuálnom čísle magazínu inDELUVIS však sledujeme aj ďalšie nega-
tívum dnešnej doby, nástrahy v kybernetickom priestore a nepríjemnosti, ktoré súvisia 
so sedavým zamestnaním. Čas na sedenie však rozhodne nemá Marián Gáborík, ktorý 
nám prezradil, kto a ako sa mu stará o financie za Veľkou mlákou. Hranice Slovenska 
opustíme aj v rámci nášho cestopisu, tentoraz navštívime Island a destinácie s vychý-
renými silvestrovskými oslavami. Čaká nás obdobie bilancovania, hodnotenia a nových 
predsavzatí. V mene redakcie magazínu inDELUVIS by sme sa vám preto chceli poďa-
kovať za doterajšiu podporu. Želáme šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov bez 
stresu a zbytočných úverov. Čítame sa aj v novom roku, v roku 2018.

Vedenie DELUVIS

Toto vydanie magazínu inDELUVIS nájdete aj na našom webe 
www.deluvis.sk
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S MALÝMI SUMAMI 
K VEĽKÝM CIEĽOM. 
DLHOPIS NREF 2027 I. 

4,1% p.a.

JEDINEČNÁ INVESTIČNÁ 
PRÍLEŽITOSŤ S VÝNOSOM 
DO SPLATNOSTI AŽ

PREČO INVESTOVAŤ S NAMI? 

Nadštandardné zhodnotenie 
S Dlhopisom NREF 2027 I. sa vaše peniaze 
zhodnocujú až 4,1% p.a. pri držaní dlhopisu 
do splatnosti.
 
Dlhodobé investovanie 
Náš finančný nástroj vám umožní investovať 
s nadštandardným výnosom počas obdobia 
10 rokov.

Flexibilita 
Investovať môžete jednorazovo, ale aj priebežne. 

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

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

DELUVIS s.r.o. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
info@deluvis.sk 

www.deluvis.sk
www.mojdlhopis.sk
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A
rgument, že ponuka tejto meny je fixná, je 
nedostačujúci na ospravedlnenie takéhoto 
nárastu. Kryptomeny nemajú žiadnu pod-

kladovú ekonomiku a nepomôžu nám ani tradič-
né nástroje na stanovenie rovnovážneho kurzu v 
podobe parity kúpnej sily alebo zmeny úrokového 
diferenciálu. Tak ako iné meny, tiež kryptomeny 
negenerujú žiadny cash flow, takže nie je možné 
zistiť ich hodnotu diskontovaním peňažných to-
kov.

Na devízovom trhu sa kurz dolára vrátil na svoje 
úrovne z leta tohto roku. Doláru pomáha jastra-
bia politika amerického FED-u. Americké úrokové 

sadzby sa, na rozdiel od tých eurových, posúvajú 
smerom nahor. Rastúce výnosy zaoceánskych 
aktív naberajú na relatívnej atraktivite a posú-
vajú kurz dolára v eurách vyššie. Európska cen-
trálna banka náznaky inflácie považuje za ne-
dostačujúce a hlavne jej chýba rast miezd, ktorý 
by naštartoval inflačnú špirálu na úrovne, kde ju 
banka chce vidieť. Kvantitatívne uvoľňovanie tak 
bude pokračovať, hoci v polovičných objemoch. 
Uvoľnenie kurzu českej koruny spôsobilo jej jed-
nosmerný pohyb nadol. ČNB v novembri oznámi-
la svoje druhé zvýšenie sadzieb, ktoré sa odrazilo 
na medzibankovom trhu a mierne zdraželo aj 
hypotéky.

Akcie si užívajú priaznivé makro prostredie. Eko-
nomický rast sa zvyšuje takmer všade vo svete, 
veľmi nízke úrokové miery zvyšujú valuáciu akcií 
a centrálne banky odčerpávajú z trhov značnú 
časť volatility. Očakáva sa, že európsky hospo-
dársky rast dosiahne 2,3% v tomto roku a bude 
mierne nižší v nasledujúcich dvoch rokoch. Vyč-
nievať by opäť mali krajiny CEE na čele s Rumun-
skom (5,7%), Slovinskom (4,7%), Českom (4,3%) a 
Poľskom (4,2%). Zo 70 hlavných svetových ak-
ciových trhov v tomto roku stráca len osem lo-
kálnych trhov (GCC krajiny, Malta, Chorvátsko). 
Rekordérom v tomto roku sú akcie v Argentíne 
(69,11%), na druhej strane rebríčka je akciový trh 
v Katare (-24,44%).

Na dlhopisových trhoch zatiaľ veľa zmien ne-
nastalo. Výnosy za posledné týždne mierne 
vzrástli, avšak zmeny pre bežného spotrebiteľa 
zatiaľ nie sú materiálne. Americké výnosy sa po-
sunuli výraznejšie nahor (v porovnaní s európ-
skou výnosovou krivkou). Rastúca ekonomika 
zvyšuje kvalitu peňažných tokov a znižuje kor-
porátne spready. Spready na junk bondoch dosa-
hujú historické minimá. Rast cien ropy spôsobil, 
že aj sektorový spread v energiách rýchlo klesol. 
Energie boli jeden z mála sektorov, kde sa dali 

nájsť nadpriemerné výnosy (vzhľadom na riziko 
pretrvávajúcich nízkych cien ropy).

Komodity taktiež nenarušujú mozaiku kladných 
výnosov. Okrem cien zlata, striebra a kukurice sú 
medziročne vyššie. Najzaujímavejšie pohyby na-
stávajú na cenách ropy. Sentiment sa posúva od 
medveďov k býkom. Obavy z nahradenia spaľo-
vacích motorov elektrickými a nástup nekonven- 
čných producentov spolu s prebytkom produkcie 
nad spotrebou ropy a tvorby zásob, boli hlavný-
mi vinníkmi prepadu jej cien. V súčasnosti však 
dochádza k redukovaniu zásob suroviny. Ďalšou 
dôležitou udalosťou je dohoda OPEC a Ruska o 
limitoch produkcie. Tá zrejme bude predĺžená 
až do konca roka 2018 a pomôže ďalej obnoviť 
rovnováhu medzi dopytom a ponukou. Menej 
známym, avšak nie menej dôležitým faktom je, 
že kvôli pretrvávajúcim cenám ropy sa v sektore 
vytvoril investičný dlh. Len päť najväčších verejne 
obchodovaných spoločností (Exxon, Chevron, To-
tal, Shell, BP) znížili kapitálové investície od roku 
2013 o 76 mld. USD. Obávaný nárast produkcie 
z amerických bridlicových ložísk je prehnaný. 
Bridlicové ložiská sa vyznačujú relatívne vysokou 
mierou poklesu produkcie. Títo producenti potre-
bujú oproti tradičným ložiskám vyššie investície 
na zachovanie status quo. Nepísaným pravidlom 
amerických bridlicových producentov je momen-
tálne “living within cash flow.” Ich prístup ku ka-
pitálu je aj napriek poklesu spreadov stále obme-
dzený. Napriek nedávnemu nárastu cien sa preto 
tieto firmy nepúšťajú do kapitálových investícií. 
Break - even u týchto spoločností je pri cene ropy 
40 – 50 USD za barel. Pri poklese cien by sa tak 
rýchlo dostali do negatívneho cash flow. Prioritou 
je ozdravenie kapitálových štruktúr a nie rozširo-
vanie produkcie (v roku 2019 maturuje veľká časť 
ich dlhu). Ani zvýšenie investícií na nové náleziská 
sa nedostane rýchlo na úrovne predchádzajúcich 
rokov. Úsporné opatrenia spôsobili prepustenie 
500-tisíc pracovníkov globálne, ktorí našli svo-
je uplatnenie v iných odvetviach. V najbližších 
rokoch sektor ťažby ropy nebude ohrozený ani 
elektromobilmi. Ich ekologický prínos nie je jed-
noznačný. Na výrobu jedného elektromobilu sa 
totiž vyprodukuje toľko emisií CO2, koľko spáli 
spaľovací motor po dobu 8,2 roka. Viac ako nové 
elektromobily znižuje dopyt rastúca efektivita 
spaľovacích motorov. Na doplnenie pohľadu na 
sektor ropy dodávam, že OPEC má prebytočnú 
kapacitu približné 1,5 mil. barelov denne (v minu-
losti to bolo 4 – 5 mil. barelov). Denná globálna 
spotreba, ťahaná hlavne Čínou a Indiou, rastie 
v každom roku s výnimkou krízových rokov na 
úrovni približne 1 – 1,5 mil. barelov ročne. Ak sme 
žili v posledných rokoch s prebytkom ropy na tr-
hoch a jej relatívne nízkou cenou, nebude z tohto 
pohľadu veľkým prekvapením, ak sa v horizonte 
2-3 rokov cena vráti na vyššie dvojciferné hod-
noty. 

O budúcnosti penzií sa nikdy nerozprávalo tak inten-
zívne ako v týchto dňoch. Súčasný systém nemá ružové 
vyhliadky. Ručičky hodín ukazujú o päť minút dvanásť, 
a tak je veľmi dôležité hľadať alternatívne riešenia pre 
budúcich dôchodcov. Téme sme sa dôkladne venovali na 
uplynulom DELUVIS FÓRE. Na nasledujúcich stranách 
vám preto prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, 
nielen, o dôchodkových systémoch.

Špeciálna 
príloha

ING. Peter Janušek 
Portfolio Manager, Arca brokerage house:

AKTUÁLNE K TRHOM

Ing. Peter Janušek
Portfolio Manager, 
Arca Brokerage House 

KOMENTÁR

Rok po amerických voľbách vzrástlo takmer všetko, čo je merateľné 
v peňažných jednotkách. Nielen tradičné aktíva ako dlhopisy, akcie 
alebo nehnuteľnosti. Eufória zašla tak ďaleko, že investori neváhajú 
nasmerovať svoje prostriedky do exotických kryptomien, ktorých 
fundament je diskutabilný. Najznámejšia z kryptomien Bitcoin narástla 
oproti doláru za posledných 12 mesiacov o neuveriteľných 830%.
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ľudia v prvej etape budú nepotrební. A to aj 
produktívni. Veľmi veľa produktívnych ľudí bude 
vytláčaných z pracovného procesu. A tomu 
sa bude musieť prispôsobiť aj daná situácia, 
stratégia hospodárstva. Neviem, prečo ju Slo- 
vensko ešte nemá. Bude treba utvárať široký 
diapazón služieb rôzneho typu, ktoré ešte 
nepoznáme, kde sa budú ľudia presúvať. Na jmä 
tí, ktorí majú nižšie vzdelanie a pracujú len 
fyzicky. Títo prácu jednoducho nebudú mať. 
Napríklad vo Švajčiarsku mali referendum, že 
takýmto ľudom budú dávať po 400 EUR a nech 
nepracujú. Vo Švédsku sa dokonca spustila 
reforma skracovania pracovnej doby na šesť 
hodín. Sociológovia a psychológovia to hodno-
tili veľmi negatívne. Ekonómovia hovoria, že sa  
nič nedeje, za šesť hodín urobili rovnakú prácu 
ako za osem.

�  Podľa vás teda demografický vývoj 
    nie je najväčší problém...

Božena Chovancová: Závisí to aj od výšky 
úrovne nových technológií, na ktoré sa už pre-
chádza. Veď prečo napríklad Trump sťahuje celý 
priemysel späť do Ameriky? Lebo mu je jedno, 
či ten robot bude pracovať v Malajzii, v Číne 
alebo v USA. Náklady budú rovnaké. Bude po-
tom veľmi dôležité, ako sa dokáže prispôsobiť 
štruktúra pracovných síl. 

�  Je riešením dôchodkového problému 
    zvyšovanie veku odchodu do dôchodku 
    alebo nie? 

Božena Chovancová: Podľa môjho názoru je 
to len prechodné riešenie, ako nabrať zásoby 
peňazí, aby bolo na prvé roky štartu. Uvedomte 
si , že s high - technology, so štvrtou etapou 
priemyselnej revolúcie, bude dôležité začať 
rozmýšľať o tom, ako ju zdaňovať, aby sa ne-
zrútil štátny rozpočet. Niektorí ekonómovia do-
konca hovoria, že bude treba zaviesť sociálnu 
dať z robotov.

Peter Árendáš: Ďalší problém je, že v súčasnosti 
mnohé krajiny, napríklad Španielsko, Por-
tugalsko, Taliansko, majú veľký problém 
s nezamestnanosťou mladých ľudí. Mladí ľudia 
vyštudujú školu do 30 - 40 rokov a 20 - 30% 
z nich je nezamestnaných. To je veľký prob-
lém, pretože napríklad, keby sa v týchto kra-
jinách začal prudko predlžovať vek odchodu 
do dôchodku, tak samozrejme dôchodcovia 
budú zaberať miesta, ktoré by boli vhodné pre 
mladších a mladí, keď nebudú pracovať, nebudú 
samozrejme prispievať do dôchodkového sys-
tému. Čiže je zbytočné, ak máte populáciu 
mladých ľudí. Keď nepracujú, sú zbytoční pre 
dôchodkový systém. Preto aj to predlžovanie 
odchodu do dôchodku je v podstate iba presu-
nutie problému z jedného spektra na druhé, ale 

problém niekde znovu vyskočí.  

Božena Chovancová: Tiež si myslím, že je to len 
dočasné riešenie, pretože ako hovorím, nastúpi 
iný problém. 

Peter Árendáš: Celý komplex ďalších prob-
lémov. Zoberme si príklad, že roboti vyrobia 
autá v automobilke, kde nebude potreba 
toľko zamestnancov. Ľudia budú mať znížený 
príjem a zníženú kúpyschopnosť. Kto si po-
tom kúpi tie autá, ktoré roboti vyrobia?  Bude 
treba zabezpečiť, aby ľudia mali nejakú kúpnu 
silu, aby vedeli kupovať to, čo roboty vyrobia. 
Opäť je tu otázka: buď ich presunú do služieb, 
vyvinú sa nejaké nové odvetvia, kde budú 
môcť ľudia pracovať, alebo musí nastať vyššia 
miera prerozdelenia dôchodkov. To znamená, 
zdaniť robotov vyššou sadzbou a tie peniaze 
nejako distribuovať medzi ľudí. Lebo v zásade 
by to mohlo viesť k tomu, že sa bude vyrábať 
niečo, čo si nikto nebude môcť dovoliť kúpiť.  
V konečnom dôsledku zaniknú nielen firmy, pre 
ktoré boli roboti vyrobení, ale aj firmy, ktoré ro-
botov produkovali. Je to začarovaný kruh. 

�  V našom súčasnom dôchodkovom 
    systéme existujú tri piliere. Myslíte si, 
    že to je tá správna cesta, ako má fungovať 
    dôchodkový systém, ktorý máme 
    teraz nastavený?

Božena Chovancová: Ľudí treba jednoznačne 
viesť k tomu, že toto je základ dôchodku. Všetky 
tri piliere. Neznamená to však,  že v dôchodku si 
bude môcť veľmi veľa vyskakovať.

�  Aké opatrenia by bolo ešte potrebné 
    prijať k aktuálnym trom pilierom? 

Božena Chovancová: Aby si každý ešte pros- 
tredníctvom svojho sprostredkovateľa, alebo aj 
vo vlastnej réžii, vytváral vlastné rezervy. 

Peter Árendáš: Bolo by potrebné, aby aj z le- 
gislatívneho pohľadu boli zavedené ďalšie 
prvky. Napríklad zamestnanecké penzi-
jné fondy, tak ako je to v zahraničí  ( napr. 
v Amerike, Japonsku, Nemecku), ktoré môžu 
byť zaujímavé ako pre zamestnanca, tak i pre 
zamestnávateľa. Pre zamestnávateľa z dôvo-
du rôznych daňových úľav na príspevky, čo 
odvedie do zamestnaneckého fondu. Prípadne, 
v zahraničí využívajú zamestnávatelia často 
tieto fondy ako benefity, ako nejaké lákadlo 
v rámci súťaže o zamestnancov. Častokrát to 
môže byť dôležitý faktor, ak dve firmy ponúknu 
rovnaké mzdové podmienky, ale jedna má 
výrazne lepší dôchodkový systém. Potenciálny 
zamestnanec sa môže prikloniť k nej. Tiež si 
myslím, že by stálo za zváženie zaviesť tzv. 
AIRA účty ako v Kanade (individuálne dôchod-
kové účty). Funguje to spôsobom, že vy si sami 

�  Kde sú prvopočiatky dôchodkových 
    systémov vo svete?

Božena Chovancová: V roku 1890 Otto von 
Bismarck, vtedajší predseda vlády a predtým 
minister financií, spustil dôchodkovú reformu, 
systém priebežného zabezpečenia potenciál-
nych dôchodcov. V tom čase to bolo v Nemecku 
samozrejme ideálne, pretože do dôchodku sa 
išlo v 67 rokoch a priemerný vek dožitia sa vt edy 
hýbal okolo 62 rokov. Logicky to bolo vt edy 
veľmi vhodné, nehovoriac o tom, že pomer 
pracujúcich na obyvateľov v poproduktívnom 
veku bol 10:1, čiže desiati pracovali na  jedného 
dôchodcu. Najväčšia zásluha sa pripisuje práve 
Bismarckovi, a teda aj Nemecku. 

�  Prečo dôchodkový systém 
    na Slovensku zlyháva? 

Božena Chovancová: Na Slovensku bol zlý ti- 
ming dôchodkovej reformy. Keby sa nastavila 
skôr, napr. v roku 2001 alebo 2002, prípadne 
neskôr, neboli by výsledky našich fondov také 
zlé. Problémom je aj veľký počet noviel zákona. 

Peter Árendáš: Dôvodom sú tiež zlé štátne 
zásahy. Príklad: po kríze museli určitý čas 
správcovské spoločnosti garantovať, že nebudú 
fondy v strate. To prinútilo správcov fondov 
k tomu, že napr. aj v akciových fondoch tvorili 
80 - 90% portfólia dlhopisy. Dokonca jeden čas 
dlhopisové portfólia boli agresívnejšie ako ak-
ciové, pretože dlhopisové mali 90% dlhopisov 

a akciové mali 10% akcií, 50% dlhopisov a 40% 
štátnych pokladničných poukážok. 

�  Je dôvodom zlyhávania dôchodkových     
    systémov najmä demografický vývoj     
    obyvateľstva? 

Božena Chovancová: Týmto tvrdením by sa 
dalo dosť obyvateľov zavádzať, no podľa môjho 
názoru to platí len v určitom okamihu a už vô-
bec nie z hľadiska perspektívy. Ak sa uvádzajú 
čísla, že v roku 2050/2060 budeme robiť dvaja 
na jedného dôchodcu, je to úplne mätúce. Ako 
príklad by som uviedla to, že krajiny, ktoré majú 
obrovskú populáciu a mladú populáciu, by po 
zavedení dôchodkového systému skracho-
vali. Najdôležitejší je vždy ekonomický vývoj. Aj 
s menším počtom pracujúcich dokážeme pokryť  
dôchodcov, ale za predpokladu vyššej produk-
tivity práce a vyššej ekonomickej výkonnosti. 
Netreba zvýrazňovať stále demografický vývoj. 
Dovolím si povedať, že v priebehu desiatich ro-
kov, možno už aj skôr, budeme rozmýšľať inak. 
Prichádza k nám tzv. Industry 4.0 – štvrtá eta-
pa priemyselnej revolúcie. Roboty nepotrebujú 
dovolenku, prestávky, roboty sa prispôsobia 
situácii, odhaduje sa, že na základe high-tech-
nology, ktorá sa začína vsúvať do ekonomík, 
sa zvýši produktivita práce o cca 30 - 40%. Čiže 

Výška penzie sa bude od začiatku budúceho roka zvyšovať o tzv. 
dôchodcovskú infláciu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení 
z dielne rezortu práce, ktorú v polovici októbra schválil parlament. 
V dlhodobejšom horizonte sa však problematika súčasného systému 
nerieši. Už dnes je zrejmé, že v súčasnej podobe nemá šancu systém 
prežiť. Najpálčivejšie problémy sme hľadali aj na jesennom DELUVIS 
FÓRE. Viac informácií zisťoval Dezider Krištof, Manager spoločnosti 
DELUVIS.

Dôchodkový systém zlyháva. 
Problém nie je len v demografii

DELUVIS FÓRUM: 
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môžete spravovať portfólio peňazí odložených 
na dôchodok. Sami si viete alokovať aktíva, 
pričom existuje presne určený okruh aktív, 
do ktorého si môžete zainvestovať svoje pe- 
niaze.  Tento systém má viacero výhod: je väčšia 
šanca, že viacero ľudí by dosiahlo lepšie zhod-
notenie ako súčasné dôchodkové fondy, ktoré 
- ak vynecháme indexové fondy - zaostávajú 
za benchmarkovými indexmi, a taktiež by sa 
dosiahla vyššia diverzifikácia v tomto systéme. 
Samozrejme, niektorí by možno na tom zarobili, 
niektorí by možno stratili viac, iní menej. 

�  Sú peniaze v prvom a  druhom pilieri 
    zle investované?  

Peter Árendáš: Povedzme, že určite je priestor 
na zlepšenie výkonnosti. Je to dané aj rôznymi 
obmedzeniami, limitmi, štátnymi zásahmi 
a pod.  Keď sa každý mesiac novelizuje zákon, 
tak je jasné, že pomaly ani správcovia nevedia, 
čo majú robiť. 

�  Niektoré krajiny si vraj vytvárajú rezervné     
    fondy aj na účely krytia dôchodkov 
    do budúcna.

Božena Chovancová: Čína má jeden z najväčších 
svetových suverénnych fondov. Takýto fond sa 
vytvára buď z ropy, alebo prebytku platobnej 
bilancie, alebo z prebytku štátneho rozpočtu. 
Suverénny fond môže vykryť ťažkosti, ktoré by 
penzijný fond nezvládol. Nórsko, Kuvajt, Emirá-
ty majú veľké prebytky z ropy.  

Peter Árendáš: Suverénne fondy sa využívajú 
nielen na to, aby bolo v budúcnosti z čoho 

vyplácať dôchodky. V prípade kríz sa môžu 
využívať na  vyrovnávanie nerovnováh. Je to 
kvázi zaistenie štátu. U nás je to nereálne, 
keďže nemáme peniaze ani na to, čo treba a nie 
ešte na vytváranie prebytkov.

�  Mnohí z nás stále snívajú o nemeckom    
    dôchodku. Nemecký dôchodca je pre     
    mnohých vzorom blahobytu. Sú nemecké 
    dôchodky stále také vysoké a je to pre 
    krajinu z dlhodobého hľadiska stále únosné?

Božena Chovancová: Je to veľmi relatívne, 
pretože ak je priemerný dôchodok 1 400  - 1 
550 EUR a predtým ste zarábali 3 000 – 4 000 
EUR, tiež by ste neboli príliš spokojní. Na prvý 
pohľad sa to však môže zdať ako vysoký dôcho-
dok.

Peter Árendáš: Navyše ani v Nemecku to už 
nie je, čo bývalo. Ich systém im fungoval v 70. 
- 80. rokoch, keď sa darilo ekonomike, bol 
priaznivejší ekonomický a demografický vývoj. 
Veľký problém im nastal po tom, čo sa spo-
jili s východnými Nemcami. Vo východnom Ne- 
mecku neboli jednak úspory na dôchodkový 
systém,  ľudia tam boli chudobnejší, mzdy nižšie 
a v podstate hneď začal platiť západonemecký 
dôchodkový systém aj pre východných Nem-
cov. Čiže prudko vzrástli výdavky a systém 
začal mať problémy. Posledných 10 - 15 rokov 
sa Nemci snažia popri ich tradičnom systéme 
zavádzať  aj nejaké tie kapitalizačné prvky, ako 
zamestnanecké fondy, ktoré tam dlhodobo 
fungujú, ale teraz sa ich snažia posilňovať viac. 
Určite je to tam stále lepšie ako u nás, ale tiež to 
v súčasnosti nie je také ideálne, ako to možno 

niekedy vyzeralo. Celosvetový trend je posúvať 
sa ku kapitalizačným pilierom (zamestnanecké 
fondy, individuálne fondy). Čiže ľudia by sa mali 
viac snažiť, aby si sami zabezpečili svoj dôcho-
dok.

�  Čo odporúčate našim klientom na    
    tému dôchodky do budúcna? 

Božena Chovancová: Ja jednoznačne podporu-
jem názor zo zahraničia, z vyspelých krajín: 
nespoliehajte sa ani na druhý pilier, ale pra- 
cujte s peniazmi tak, aby ste boli zabezpečení 
do budúcnosti.  Pozor na investovanie do bánk. 
Veľkým boomom je spustenie smernice PSD 
2, o platobnom styku. Veľkú časť bankových 
služieb prevezmú konkurenti, v podobe tých, 
ktorí im teraz len pomáhajú, čiže mobilní operá-
tori, siete, Facebook. Nebude to samozrejme 
naraz, ale postupne. Pripravme sa na to, že fi-
nancionalizácia, ktorá prevládala v roku 2010, 
keď boli obrovské zisky a každý investoval do 
bánk, skončila. Banky začnú mať značné pro-
blémy. Neodporúčam investovať do bánk, kým 
sa to nevyčistí, kým neprídu na trh nové služby.

Peter Árendáš: Ak je priestor, určite je dobré 
navrhnúť klientom možnosť investovať do ak-
tív, ktoré sú mimo tradičný bankový systém. 
Či už sú to pozemky, fyzické zlato, striebro, 
diamanty, nejaké umelecké diela, samozrejme 
v rámci rozumnej časti portfólia (10 - 20%).  
A pozor na kryptomeny, akou sú napríklad Bit-
coiny. Ak sa pozriete na graf, sú to klasické bub-
liny, sú veľmi volatilné. 

�  Česká národná banka na začiatku apríla 
    upustila od intervenčnej politiky a prestala   
    fixovať korunu voči euru. Zdá sa, že Česká 
    národná banka zvládla, na rozdiel od 
    švajčiarskej, uvoľnenie kurzu meny    
    na výbornú. Aké sú vyhliadky na vý-
    voj českej koruny do budúcna?

Miloš Krššák: Česká koruna od uvoľnenia 
menového pásma v apríli s občasnými pres-
távkami stále posilňuje, v súčasnosti už 
o 5,5%. Posilňovanie sa síce po prvotnej panike 
spomalilo, ale pri dobrom stave českej eko-
nomiky, aj v pomere k ekonomike eurozóny, nie 

je dôvod, aby v dlhodobom posilňovaní česká 
koruna nepokračovala. Dočasne by to mohlo 
zastaviť  len vyberanie ziskov zahraničnými in-
vestormi.

Peter Brožek: Po ukončení intervencií zo strany 
ČNB bol trh veľmi kľudný a CZK nijako nevyka-
zovala tendenciu posilňovať. Primárne to bolo 
dané tým, že v rámci trhu neboli hráči, ktorí by 
od investorov prudko vykupovali. Intervencie 
na jednej strane splnili jednu z úloh, ktorú mali 
– zrýchlili rast ekonomiky. Na druhej strane je 
však výsledkom týchto intervencií úplne nový 
pohľad na českú menu, na úlohu expertov 
v českej ekonomike, na pokrivené sadzby. Vzni-

kala malá panika, nakoľko klesali ceny surovín, 
ktoré Česko dováža (čo by bol vítaný jav), ale 
klesala aj CZK. Intervencie mali oveľa širší do-
pad. V reáli na nich bohatnú práve investori, a to 
tak, že držia CZK, ktorá sa zhodnocuje oproti 
EUR, zatiaľ čo ČNB hromadí straty vďaka tomu, 
že drží investície v EUR a iných menách, oproti 
ktorým CZK posilňuje.

�  Od začiatku roka sme svedkami prud-
    kého posilňovania eura voči americké-
    mu doláru, čo znepokojuje už viacerých 
    predstaviteľov Európskej centrálnej banky. 
    Prebúdza sa európska ekonomika alebo 
    čím je toto prudké posilňovanie vyvolané?

Miloš Krššák: Posilňovanie eura zneistilo 
predstaviteľov ECB, pretože bolo relatívne 
prudké a nebolo isté, či pôjde o dlhší trend. Spô-
sobené bolo najmä zlepšujúcou sa ekonomikou 
eurozóny, ako aj pokračujúcou neistotou okolo 
prezidenta Trumpa a jeho pôsobenia najmä 
v zahraničnom obchode, čo by mohlo USA 
poškodiť. V zásade panuje taká zhoda na trhu, 
že rovnovážna úroveň EUR/USD sa hľadá. Trh 

Zhodnotenie aktuálneho diania na troch je pravidelnou súčasťou 
každého DELUVIS FÓRA. Na tom ostatnom sme pozornosť venovali 
vývoju kurzu eura voči americkému doláru a tiež záporným úrokovým 
sadzbám pre retailových klientov. Prečítajte si tie najzaujímavejšie 
postrehy Ing. Miloša Krššáka, predsedu predstavenstva Arca Brokerage 
House, Ing. Petra Brožeka, člena predstavenstva Arca Capital Finance 
Group a Ľudovíta Javorskéo, Sales Executive z Franklin Templeton 
Slovakia.

DELUVIS FÓRUM: 

Slovenskí klienti sa môžu chystať na záporné 

úrokové sadzby v bankách. 
Hrozí nám ďalšia kríza?
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regulovať nasledujúcim spôsobom: Hypoték 
je už vraj veľa, znížme preto LTV na povedzme 
max. 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Banky si to 
samozrejme vysvetlili inak a na tých zvyšných 
20% začali dokladať klientom samy. A mašina 
ide ďalej. Trh sa už dostal do tej fázy, že vám 
banka povie: nepotrebujete ani korunu, my vám 
tie peniaze nasype samy. Potom sa divíme, že 
majú nafúknuté portfóliá. Keď však bublina 
vyfučí, bude chýbať veľká časť equity.

Ľudovít Javorský: Veľmi to celé pripomína rok 
2008.

�  Klienti v SR aj ČR sú ultra konzervatívni. 
    Nie sú to investori, ale de facto sporitelia. 
    Držia stále veľkú hotovosť na účtoch 
    v bankách. Čím to je spôsobené? Ako     
    klientov priviesť k tomu, aby zača-
    li využívať investičné riešenia?

Ľudovít Javorský: Najdôležitejšiu úlohu dnes 
zohrávajú obchodníci v teréne. To, čo si klient 
musí uvedomiť a na čo sa pripraviť, je postupné 
budovanie majetku. Ako ušetriť na štúdium 
detí, ako si našetriť na dôchodok atď. Jediná 
cesta je postupné vzdelávanie klientov. Ak tá 
masa ľudí má peniaze v bankách, je to z jedi-
ného dôvodu. Nič iné nepoznajú, ničomu in-
ému nerozumejú. Všetko je o vzdelávaní, a to je 
bohužiaľ beh na dlhé trate.

�  Páni, aké sú dnes vaše investičné 
    odporúčania, ako by ste zostavili 
    klientovi vyvážené investičné portfólio?

Miloš Krššák: Ja by som na to išiel vylučovacou 
metódou, teda čo určite nie. Štandardné dl-
hové cenné papiere od spoločností s vysokým 
ratingom a s nízkymi výnosmi – do toho by som 
nešiel. A to z toho dôvodu, že ak aj v Európe 
nepôjdu sadzby hore, nepôjdu ani dole, teda 
sa zo strednodobého hľadiska nebudú meniť, 
výnosy na nich budú nízke a nie je priestor, 
ani na nárast ich ceny pri poklese úrokových 
sadzieb, čiže výnos na nich bude nízky. 
A v Amerike, keby som si kúpil dolárové dlho-
pisy,  tak v prípade, že porastú výnosy, klesne 
mi ich cena, to znamená, že by som na nich pre-
rábal. Ak by som sa pozeral na dlhové cenné pa-
piere, tak skôr na spoločnosti, akou je naša Arca 
Capital alebo menšie spoločnosti, ktoré majú 
biznis plán, zaujímavý biznis príbeh a ich biznis 
je atraktívny tak, že sú schopné vyplácať vý-
nos 5% ako naše dlhopisy. Ja ako ešte relatívne 
skúsený investor a relatívne nie pred dôchod-
kom, by som sa pozeral aj na dlhodobejšie in-
vestície. Ak by som si vybral akcie, tak by som 
veľmi vyberal ktoré. Nešiel by som bezhlavo do 
indexu, ale by som vyberal, možno nejaké dobre 
riadené portfólio. Čo sa týka skladby portfólia, 
preferoval by som 70% v akciových alebo alter-

natívnych investíciách, v dlhových papieroch už 
len 30% a čo sa týka menovej alokácie, napriek 
tomu, že nevnímam správanie sa ECB ako veľmi 
racionálne a dobré, možno by som sa na to díval 
tak, že 60-70% investícií v EUR a zvyšok v USD, 
prípadne kanadských dolároch.

Ľudovít Javorský: Dlhopisy, na ktoré má zmysel 
sa dnes pozerať, sú na rozvíjajúcich sa trhoch. 
Máme veľmi úspešné fondy, ktoré vyplácajú 
dokonca 8%, ale už je to rizikovejšia skupina 
dlhopisov. Reálne dnes nájsť stabilný výnos 
na dlhopisoch za nízke riziko je vo svete veľmi 
komplikované. Súhlasím s Milošom Krššákom. 
Akcie v dlhodobom horizonte by určite mali byť 
súčasťou portfólia. Akcie majú stále priestor, 
pretože sadzby zostávajú nízko. Z pohľadu geo-
grafie určite globálne akcie, ale trochu by som 
nadvážil emerging markets.

Peter Brožek: Súhlasím s kolegami. Akciové 
tituly sú nevyhnutnosťou, hlavne dividendové. 
Alternatívne investičné fondy ako má Arca Ca- 
pital, sú určite dobrá voľba, ale investičné hori-
zonty musia byť minimálne 3-5 ročné. Klient si 
musí zvážiť svoje hotovostné potreby.

�  Stále viac sa hovorí o ďalšej veľkej kríze,     
    ktorá nás čaká a spustiť by ju mal krachu-
    júci bankový systém. Čo si o tom myslíte?

Peter Brožek: Ja by som rád vedel, ako dnes 
môže skrachovať banka, keď máte previs hoto-
vosti. Klient nemá žiaden dôvod ísť si do banky 
peniaze vybrať. Lebo kam s nimi pôjde? Do inej 
banky, ktorá má zasa previs hotovosti? V niek-
torých bankách vám neotvoria účet, toľko majú 
hotovosti. Dnes nemáme ani defaulty dlho-
pisov, všetko sa refinancuje. Neviem si preto 
predstaviť, ako by dnes mohla zbankrotovať 
banka. ECB mesačne odkupuje 60 mld. EUR od 

bánk. Neviem preto, kde by ten tlak na banky 
mohol vzniknúť. Samozrejme, pokiaľ sa im 
strašne neprecení portfólio, že ich projekty 
a úvery zdefaultujú. 

Miloš Krššák: Chyba je v tom, že ECB tlačí 
peniaze. Keď prestane, môže nastať prob-
lém, pretože tie peniaze bude treba z obehu 
stiahnuť a štáty si na ne zvykli. Taliani dlhodo-
bo neoživovali bankový sektor, nesnažili sa  ho 
konsolidovať, majú veľmi veľa zlých úverov, je 
tam veľa malých nezdravých bánk. Na úrovni 
eurozóny vzniká problém, že Taliani tlačia na 
to, aby sa peniaze ďalej tlačili do trhu, Nemci už 
nechcú. Každý má svoje záujmy. Predstavme 
si, že banky začnú krachovať, ak im začnú 
krachovať nesplácané úvery – predpokladám, 
že sa stane iba to, že sa nejakým spôsobom 
zlúčia, krachujúce úvery sa vyčlenia do nejakej 
konsolidačnej agentúry, banky sa ozdravia, 
niekto do nich peniaze naleje, vznikne banka 
nová, väčšia, regulovanejšia a hotovo. Talianom 
sa do ozdravovania bánk veľmi nechcelo, os-
tatní im s tým zasa nechceli pomáhať. Taliansko 
ako štát má vysoké rezervy. Aj keď ekonomika 
nešla veľmi hore, rezervy sú relatívne vysoké. 
Všetci im hovoria – vy máte svoje peniaze, tak 
si tie banky sanujte sami. Oni hovoria - prečo 
by sme si ich mali sanovať my, keď Grékom ste 
ich sanovali vy. Problém v eurozóne je, že nie sú 
pravidlá, ktoré by sa dodržiavali. Čiže záver – 
áno, ďalšia kríza môže byť horšia, lebo tlačením 
peňazí sa problémy neodstránili.

Peter Brožek: Ak by zhavarovala systematická 
banka ako Deutsche bank alebo Credit Suisse, 
to by naozaj pocítil každý. Ale z týchto malých 
bánk, ktorých sú desiatky, nepochopím, ako 
môže na Slovensku fungovať 25 bánk, tie sú 
irelevantné. Pre systém to nemá žiaden výz-
nam. 

čaká na impulz a nejakú ekonomickú alebo 
trhovú príčinu, aby sa kurz pohol. V súčasnosti 
sa nachádza na úrovniach spred roka 2015, čiže 
zo strednodobého hľadiska sa vôbec nepohol. 
Zdá sa, že tento kurz každému vyhovuje.

Ľudovít Javorský: Trend posilnenia eura je 
odrazom určitého lepšieho výhľadu európ-
skej ekonomiky. Napriek tomu, niektoré naše 
investičné tímy vsádzajú na opätovné posilne-
nie USD. Hlavným dôvodom by mohol byť roz-
diel v krokoch centrálnych bánk. Kým americký 
FED bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, 
ECB bude ešte v nasledujúcom roku (minimálne 
do septembra) pokračovať v kvantitatívnom 
uvoľňovaní a normalizácia menovej politiky tak 
bude na rade oveľa neskôr ako v USA. Vyššie 
sadzby na dolári tak majú šancu zatraktívniť 
ho. Rovnako je rizikom pre euro aj nárast popu-
listických nálad v eurozóne.

�  Prvá banka na Slovensku sa pripravuje 
    na záporné úrokové sadzby pre retailo-
    vých klientov. Aká je situácia v Čechách? 
    Sú záporné úrokové sadzby reálnou 
    hrozbou v Čechách a na Slovensku?

Peter Brožek: Banky pri súčasnej regulácii 
nemôžu robiť s hotovosťou nič a musia peniaze 
skrývať po rôznych účtoch. Nemajú jednoducho 
kam efektívne s peniazmi. A či záporné sadzby 
zavedie niektorá banka? Osobne si myslím, že 
ak by sa k tomu nejaká odhodlala, urobila by 
tým rituálne harakiri.

Miloš Krššák: Záporné úrokové sadzby sú 
všade na medzibankovom trhu. A či sa za-
vedú aj do retailu? Ak sa banky dohodnú, tak 
si myslím, že sadzby by mohli byť záporné. 
A keď nie záporné, tak minimálne nulové. 
Banky chceli dvihnúť poplatky, aby mali na čom 
zarábať. Klienti sú zasa na to nahnevaní, čiže je 

jednoduchšie urobiť to cez úroky. Podľa mňa na 
to stačí dobrá PR kampaň, jeden mesiac, aby to 
všetci ľudia začali vnímať. A či si to banka zobe-
rie cez poplatky, alebo záporné výnosy je v pod-
state jedno. Osobne si myslím, že k tomu dôjde 
a je to len otázka času, ale bude to musieť byť 
koordinované. Nemôže to urobiť jedna banka.

�  Fondy kvalifikovaných investorov sa 
    v poslednom období tešia čoraz väčšej 
    obľube. Len v rámci ČR je ich okolo 300 
    a u našich klientov sú tiež veľmi obľú-
    bené. Čím je to podľa vás spôsobené?

Miloš Krššák: Tým, že sú tieto fondy de-
finované ako fondy kvalifikovaných investorov, 
požívajú menšiu mieru regulácie. Správcovia 
týchto fondov majú teda väčšiu manévrovaciu 
možnosť a väčšiu možnosť dosiahnuť výnos. Ja 
reguláciu síce považujem za potrebnú, ale v tej-
to dobe je to výrazne prehnané a tým pádom 

pri FKI je väčší priestor na investovanie. Čiže 
fondy kvalifikovaných investorov určite áno, ale 
človek musí mať na to potrebný finančný limit.

�  Ako výšky úrokových sadzieb na hypo-
    tekárnych úveroch hýbu cenami nehnu-
    teľností? Obrovský dopyt po úveroch    
    na bývanie v rokoch 2016 a 2017 vyhnal 
    aj priemernú cenu nehnuteľností v Bra-
    tislave o 12,46% vyššie oproti roku 2015. 
    Hrozí nám ďalšia hypotekárna bublina?

Peter Brožek: Tu vidíme základné rozmýšľanie 
bánk. Sadzby idú dole, hypotéky budú lac-
né. Napríklad český trh je momentálne 
najrýchlejšie rastúci z hľadiska nárastu cien 
nehnuteľností. Myslím, že je to okolo 13% ročne, 
a to už je niekoľký rok po sebe. Ak niekto povie, 
že to nie je bublina, tak asi tomu slovu nero-
zumie. Na Slovensku je to myslím 12%, čiže nie 
sme od toho ďaleko. Zásadný problém nastane, 
keď sa sadzby trochu dvihnú alebo keď príde 
k preceneniu nehnuteľností a tie nepokryjú ani 
hodnotu hypotéky.

Miloš Krššák: Korelácia je zrejmá. Objem 
poskytnutých úverov rastie tak, ako klesajú 
sadzby. Úrokové sadzby ovplyvňujú hypo-
tekárny trh dramaticky, oveľa viac ako ceny 
bytov. Ak budú stúpať, všetko sa otočí a pre-
cení. Keď ľudia vedia, že majú splácať na hy-
potéke 200 000 a vedia, že dom, ktorým 
ručia stojí aktuálne 150 000, tak je pre nich 
lacnejšie nechať dom banke a kúpiť si novú, 
lacnejšiu nehnuteľnosť. Banky sa tak stávajú 
najväčšími realitnými kanceláriami a nemajú 
komu predávať. Pravda je taká, že citlivosť na 
úrokové sadzby pri financovaní cez hypotéky je 
extrémne vysoká.

Peter Brožek: Banky na Slovensku sa začali 
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S
voj americký sen si v USA žije viac ako 320 
miliónov obyvateľov. Takáto masa ľudí robí 
z krajiny unikátny trh a vytvára ideálne 

podmienky pre investovanie či podnikanie. 
Túto skutočnosť pri našom exkluzívnom ro-
zhovore vyzdvihol aj samotný Marián Gáborík. 
„Už len kvôli početnej populácii sa v USA 
oplatí investovať. Sám sa zaujímam o obcho-
dovanie na burze. Tiež dosť často pracujem 
s nehnuteľnosťami. Všetko však s rozumom. 
Sú ľudia, ktorí sa neboja ísť do riskantnejších 
obchodov, niektorí zas idú do menej riskant-
ných a iní sa držia niekde v strede.“

Kúpa domu či bytu za veľkou mlákou by pre 
nás mohla byť španielskou dedinou. Je viac 
ako dôležité poznať miestne pomery. Známy 
slovenský hokejový útočník sa za roky pôso-
benia v Severnej Amerike už čo to naučil. „S 
obchodovaním s nehnuteľnosťami v USA 
mám len dobré skúsenosti. Sú trhy, kde ceny 
idú stále hore. Nájdete aj hodnotné domy či 
nehnuteľnosti, ktoré však niekedy stoja viac, 
ako by mali. Neuveriteľný je v tomto smere 
Manhattan v New Yorku. Jeden ostrov, kde už 
nie je kde stavať a dopyt je obrovský. Veľmi 
dôležité je však myslieť dopredu, premyslieť 
si kroky a spraviť si akúsi domácu úlohu so 
zvážením všetkých krokov.“ 

Z filmov či amerických reality show vieme, že 
na západe majú ľudia na všetko svojich agen-
tov. Finančných, realitných, rôznych. Jedno-

ducho odborníkov z danej oblasti, ktorí po-
radia, pomôžu a vybavia. „Aj ja mám svojho 
finančníka, s ktorým spolupracujem a radím 
sa s ním už dlhé roky. Funguje medzi nami 
dôvera a vzťah založený na biznisovej báze,“ 
prezrádza Gáborík.  

Marián z času na čas trávi čas aj na Slovensku. Ak 
mu to povinnosti v klube dovolia, spolu so svo-
jou manželkou a rodinou sa zdržiava v Trenčíne. 
Stále je tak v kontakte s kamarátmi či známymi 
zo svojej rodnej krajiny, čo mu pomáha mať 

aktuálny prehľad aj o situácii u nás. „Na Slov-
ensku pôsobia mnohé investičné skupiny. 
Finančníctvo sa postupne rozbieha, no mnohé 
veci sú ešte v plienkach. Osobne si myslím, že 
na Slovensku je kde investovať. Aj ja tam mám 
svoje vlastné investície,“ hovorí Gáborík. 

Niektorí Slováci sú však naďalej veľmi opatrní 
pri komunikácii s finančnými sprostredkova-
teľmi či špecialistami na osobné financie. To 
je veľký rozdiel medzi nami a obyvateľmi USA. 
Ako poznamenal Marián: „Myslím si, že je to 
kvôli kauzám, ktoré sa v minulosti na Sloven-
sku stali. Ľudia niekde odložili svoje peniaze 
a tie sa rozkotúľali. Samozrejme, že sú ľudia 
potom opatrní. Doba však pokročila a mám 
pocit, že aj Slováci začínajú dôverovať svojim 
maklérom.“ 

„S obchodovaním 
s nehnuteľnosťami v USA 
mám len dobré skúsenosti.“

„Osobne si myslím, že na 
Slovensku je kde investovať. 
Aj ja tam mám svoje vlastné 
investície.“

Marián GáborÍk:
Pri investovaní verím 
burze a nehnuteľnostiam
Jeden z najúspešnejších slovenských hokejistov, už roky pôsobiaci 
v NHL, si popri svojej namáhavej a vyčerpávajúcej práci nájde čas aj 
na biznis. Víťaz Stanleyho pohára myslí na budúcnosť a zdá sa, že 
vďaka svojmu úsiliu žne pozitívne výsledky nielen na ľadovej ploche 
v domácom klube Los Angeles Kings.

Výhľad na západ slnka z ulice v Los 
Angeles, časť Manhattan Beach, kde sa 
nachádza jedna z nehnuteľností, ktoré 
v USA vlastní Marián Gáborík
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K
oncom roka 2015 bola na internet 
u nás pripojená štvrtina Slovákov. Úrad 
pre reguláciu elektronických komu-

nikácií a poštových služieb pridelil nedávno 
telekomunikačným operátorom frekvencie 
umožňujúce dostupnosť rýchleho internetu 
v každom okrese, aj v menších obciach. Sieť tak 
bude dostupnejšia pre ďalších obyvateľov.

Kým mladšie ročníky si na život v on-
line prostredí zvykli rýchlo a jednoduchšie 
dokážu rozpoznávať skryté nástrahy 
a nebezpečenstvá, staršia skupina Slovákov 
s tým môže mať problém. Rozpoznajte s nami 
niektoré z nich.

Phishing je druh internetového podvodu, 
ktorým sa podvodníci snažia získať dôležité 
a citlivé informácie, pričom najčastejšie ide o 
prístupové údaje k cudziemu internetovému 
bankovníctvu s cieľom zneužiť ich pre svoje 
vlastné obohatenie. Podvodník sa môže snažiť 
vylákať z vás napríklad informácie ako číslo 
karty, kód nad magnetickým prúžkom, tzv. 
CVV/CVC ochranný kód, ďalej prístupové údaje 
do internetového bankovníctva (identifikačné 
číslo, heslo či iné bezpečnostné údaje). K získa-
niu týchto dôverných informácií využívajú pod-
vodné e-maily, ktoré na prvý pohľad vzbudzujú 
dojem,  že sú odosielané priamo z e-mailovej 
adresy vašej banky. Správa obsahuje odkaz 
na internetové stránky, ktoré majú častokrát 
podobný dizajn ako inštitúcie, za ktoré sa 
útočník vydáva, kde od vás budú požadované 
osobné bezpečnostné údaje. Phishingové úto-

ky nie sú ničím neobvyklým, aj u nás sa s nimi 
stretli viaceré banky, ktoré pôsobia na sloven-
skom trhu. 

Pharming predstavuje sofistikovanejšiu  a ne- 
bezpečnejšiu variantu phishingu. Ide o falošnú 
techniku, keď páchateľ neútočí priamo na 
užívateľa cez falošné emaily a nevytvára 
falošné stránky, ale ovládne resp. presmeruje 

skutočné webové stránky inštitúcie, napr. 
stránky banky, na vlastne vytvorené podvodné. 
Táto taktika potom prinúti nič netušiacu obeť, 
aby zadala citlivé informácie, akými je číslo 
bankového účtu, heslo, prístupové údaje do 
firmy, k platobnej karte alebo k platobnej bráne. 
Vyplnené údaje následne využije útočník vo 
svoj prospech.

PHISHING, PHARMING, SKIMMING. 
NOVODOBÉ ZLOČINY 
BODKA SK
Pojem internet oslavuje presne tridsať rokov. Ku komercionalizácii 
siete došlo v roku 1994, o dva roky neskôr mala 55 miliónov 
užívateľov. Fíni v roku 2010 rozhodli, že každý obyvateľ Fínska 
má nárok na internet. Dnes si bez neho nevieme predstaviť svoju 
existenciu, každodenný život. Ten nám značne uľahčuje, ale zároveň 
skrýva rôzne nástrahy, ktoré nás môžu pripraviť o peniaze. Napríklad 
phishing či pharming.

AKO SA BRÁNIŤ?
Pretože podvodné praktiky nemož-
no úplne odstrániť, je potrebné 
naučiť sa phishing rozpoznať a ig-
norovať. Kontrolujte pravidelne svo-
je webové stránky a zamerajte sa na 
zmeny, ktoré sa na vašich stránkach 
objavili bez vášho vedomia. Ak je 
to možné, pravidelne aktualizujte 
dôležité súbory na vašich webových 
stránkach. Základným pravidlom je 
obozretnosť. 

Nikdy neposkytujte citlivé údaje 
vo forme odpovede na e-mail, aj 
keď sa zdá, že prišiel od známej 
dôveryhodnej inštitúcie. Banky si od 
vás nikdy nebudú vyžadovať takéto 
údaje prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie.

Neklikajte na odkazy v podozrivých 
mailoch alebo na Facebooku. 

Neotvárajte prílohy nevyžiadaných 
e-mailových správ. Chráňte si svoje 
heslá a nikomu ich neprezrádzajte. 

Kontrolujte správnosť URL adresy 
navštevovaných stránok. V mnohých 
prípadoch pri phishingovom útoku 
vyzerá webová adresa na prvý 
pohľad úplne dôveryhodne. Rozdiel 
objavíte v detailoch. Napríklad v 
chybnom písmene v URL adrese 
alebo v odlišnej doméne (.com na-
miesto .sk). Pravidelne aktualizujte 
váš prehliadač a inštalujte bezpeč-
nostné záplaty. 

Adresa stránky vždy začína "https: 
//", písmeno "s" pred dvojbodkou 
znamená, že ide o zabezpečenú 
komunikáciu internetového prehlia-
dača so serverom. V prípade HTTP 
protokolu sa informácie prenášajú 
cez nezašifrované pripojenie, a teda 
ak by niekto údaje pri ich prenose 
zachytil, ľahko ich môže zneužiť.

Ak máte podozrenie kontaktujte 
svoju banku.

Nainštalujte si program pre ochranu 
pred spywarom.

AKO SA BRÁNIŤ?
Skimming sa týka predovšetkým 
bankomatov, preto uprednostnite 
platbu kartou v obchode pred výbe-
rom hotovosti z bankomatu.

Prostredníctvom internetbankingu 
kontrolujte v pravidelných interva-
loch (napr. raz za dva týždne) obraty 
na svojom účte. Ak zaregistrujete 
podozrivé platby alebo obraty z 
vašej karty, okamžite kontaktujte 
banku, zablokujte kartu a podajte v 
banke písomnú reklamáciu.

Požiadajte banku o nastavenie SMS 
notifikácií k účtu. Pravidelne si ak-
tualizujte v banke kontakty, najmä 
telefonické.

Pri výbere peňazí v bankomatoch 
buďte veľmi obozretní a pri najmen-
šom podozrení využite iný ban-
komat, skontrolujte, či nenájdete 
náhodou uvoľnené spoje, pohyblivé 
časti a pod. Ak objavíte upravený 
bankomat, okamžite volajte políciu 
a nevzďaľujte sa od bankomatu. 
Zlodej vás určite sleduje a bude 
chcieť využiť moment, kedy bude 
môcť vybrať celé zariadenie. Ak ste 
takýto bankomat objavili, nahlás-
te celú situáciu polícii a potom 
zablokujte svoju platobnú kartu na 
telefónnom čísle banky.

Pri zadávaní PIN kódu si dôsledne 
zakryte druhou rukou klávesnicu 
tak, aby vám kód nedokázala snímať 
skrytá kamera.

V prípade, že bankomat vám nevydá 
peniaze, neodchádzajte od neho a 
telefonicky kontaktujte banku alebo 
asistenčnú službu, ktorej číslo je na 
bankomate. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skimming platobných kariet je typ podvodu, 
ktorým sa útočníci snažia získať údaje z platob-
nej karty, prípadne od klienta s cieľom vytvoriť 
klon platobnej karty a takýto duplikát použiť na 
výber peňazí z bankomatu, zväčša v zahraničí. 
A tak napriek tomu, že karta klienta neopustila 
jeho peňaženku a klient neopustil krajinu, mu 
začnú chodiť upozornenia na výbery hotovosti 
v krajinách ako sú napr. USA, Dominikánska 
republika, Kolumbia, Rusko, Brazília, Mexiko, 
Thajsko, kde sa údaje z kariet v bankomatoch 
načítavajú prostredníctvom magnetického 
pásika a nie čipu, ako je tomu na Slovensku. Pri 
tomto type podvodu sa útočníci snažia získať 
údaje z platobnej karty úpravou bankoma-
tov skrytou čítačkou magnetického pásika na 
platobnej karte (cez tzv. skimmer) a skrytou 
kamerou alebo falošnou klávesnicou, či celou 
spodnou časťou bankomatu na zaznamenanie 
PIN klienta.

Cash trapping sú tzv. pasce na hotovosť, keď sú 
do bankomatu nainštalované zariadenia, ktoré 
majú za úlohu zadržať vyberané peniaze. Obeť 
môže mať dojem, že ide o defekt bankomatu 
a že táto transakcia nie je započítaná. Keď sa 
však od bankomatu obeť vzdiali, páchatelia si 
prídu po svoj lup, ktorý na nich čaká v skrytej 
schránke, zabudovanej v bankomate. 

pred phishingom a pharmingom

PRED skimmingom a cash trappingom
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rásu sklenených vianočných ozdôb 
oceňujú milovníci sviatkov v Spojených 
štátoch amerických, Nemecku či Rakúsku. 

Výrobné družstvo Okrasa bolo založené v roku 
1954. Od svojho vzniku sa zameriava výhradne 
na tradičnú výrobu vianočných ozdôb. Sklenené 
výrobky vznikajú výlučne vďaka ručnej práci. 
Tým pádom je každá ozdoba jedinečným ori- 
ginálom. Možno i preto Okrasa dokázala prežiť 
aj po novembri 89. 

Novej dobe a rastúcej náročnosti klien-
tely sa družstvo muselo rýchlo prispôsobiť. 
Technológia výroby je neustále inovovaná, 
a to aj s ohľadom na životné prostredie, so 
všetkými potrebnými certifikátmi EÚ. „Di- 
zajnérky každoročne vytvárajú módne 
kolekcie vianočných ozdôb pre nasledu-
júcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vy-
chádzajú z aktuálnych módnych trendov 
a vzorov. Každý rok prezentujeme svojim 
zákazníkom ucelený sortiment noviniek. Je 
samozrejmosťou, že na prianie zákazníka sa 
tento sortiment upravuje a dopĺňa tak, aby 
v ňom každý klient našiel to, čo presne vy- 
hovuje jeho  individuálnym požiadavkám. V 
ponuke máme široký sortiment sklenených 
ozdôb, ktorý po dobu existencie výrobného 
družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych 
vzorov,“ píše sa v oficiálnej prezentácii Okrasy 
z Čadce.

Odhadnúť, koľko jedinečných vianočných oz-
dôb šikovné Kysučanky svojimi rukami vyrobia, 
je zložité. Približne to možno odhadnúť na päť 
miliónov kusov ročne. S prácami sa začína ešte 
v januári. Zákazníci zo zahraničia majú jasné 
predstavy o farebných kombináciách svojich 
ozdôb. Minulý rok putovali kysucké ozdoby do-
konca aj k našim protinožcom, do ďalekej Aus-
trálie. 

Sortiment je viac než štedrý a veselý. Tento 
rok možno nájsť medzi sklenenými figúrkami 
Mikulášov, mackov, cukrárky, snehuliačikov 
i kominárov. Na vetvičke vianočného stromčeka 
vám môže vďaka Okrase pristáť nádherný skle-
nený vtáčik. V ponuke nechýbajú muchotrávky, 
cencúle, šišky či kvetinky. Najväčšie z ozdôb 
môžu mať aj pätnásťcentimetrový priemer. 

Nejedno dieťa sa nevedelo dočkať nastoknutia 
vianočného špica na špičku stromčeka. Úloha 
to bola zodpovedná, veď špic je nielen krásny 
a krehký. Stačila sekunda nepozornosti a mo-
hol sa rozbiť o strop, prípadne o podlahu. Ak je 
vám tento scenár známy, v podnikovej predajni 
Okrasy nájdete aj nádherné tradičné sklenené 
špice, zvončeky, srdiečka i rakety s olivami. 
Áno, rakety a olivy sú druhy vianočných oz-
dôb. „Niekoľkotisíc vzorov je prezentovaných 
celoročne vo vzorkovej sieni v hlavnej budove 
firmy, ktorá je sprístupnená všetkým zá- 
kazníkom,“ píše sa na webe Okrasy. 

Výrobné družstvo zo slovenských Kysúc má vo 
svete vynikajúce meno. Tajomstvom úspechu je 
tradičná ručná práca, ktorú si vedia fanúšikovia 
tradičných Vianoc vážiť aj v Taliansku či Ho- 
landsku. Nečudo, veď takto sa krásne ozdoby 
z Okrasy vyrábajú:

1. Sklo sa musí najprv nahriať.
2. Následne sa musí vyfúknuť.
3. Nastupuje precízne zdobenie.
4. Maľby sa musia potom usušiť.
5. Hotové ozdoby sa zabalia 
a pošlú budúcim majiteľom.

Nezabúdajte, nie je dôležité, či budú na vašom 
stromčeku sklenené ozdoby z Okrasy, ani to, čo 
Ježiško nechá pod ním. Dôležité je, že budete 
s tými, ktorých milujete. 

VIANOCE 
PO CELÝ ROK
Vo výrobnom družstve Okrasa panuje vianočná nálada 
každý jeden deň. Už viac ako šesťdesiat rokov sa totiž 
v Čadci vyrábajú vianočné ozdoby. Poctivo a ručne, bez 
využitia strojov. Nádherné výrobky visia na vianočných 
stromčekoch po celom svete.

www.okrasa.sk
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N
a rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, 
necelé tri hodiny od hlavného mesta Slo- 
venska, od roku 2009 rastie výnimočný 

multifunkčný areál. Pomenovanie Gothal mu 
patrí právom. Božie domčeky v lone prírody 
poskytujú pohodlné ubytovanie a sú schopné 
uspokojiť aj náročnejšiu klientelu. Vďaka vod-
nému svetu a ďalším možnostiam športových či 
relaxačných aktivít sa tu budete skutočne cítiť 
ako v božom koši. 

Benediktínski mnísi síce Liptovskú Osadu už 
opustili, no majestátne skalnaté bralá strážia 
rázovitú obec namiesto nich. Doslova ju objíma-
jú a dbajú o to, aby sa zrelaxovala nielen duša, 
ale aj telo. Je jedno či ste rodina, priatelia, alebo 
kolegovia. Gothal otvára svoje dvere všetkým. 
Kým v minulosti bola táto oblasť úzko spojená 
s produkciou uhlia, dnes sa v Liptovskej Osade 
produkuje hormón šťastia. Gothal je výnimočný 
ešte z jedného dôvodu. Vhodne a citlivo zapadá 

do miestneho prostredia a dotvára kolorit obce. 
S obľubou ho totiž navštevujú aj domáci oby-
vatelia či ľudia zo širšieho okolia. 

Príbeh rezortu Gothal sa začal písať ešte pred 
rokom 2009. Bol by hriech nepodeliť sa o nád-
hernú scenériu Liptova s ostatnými. Dnes sa 
komplex aktívneho relaxu a oddychu rozpres- 

tiera na ploche 36 hektárov. Aj vďaka finančnej 
skupine Arca Capital, ktorá do projektu vstúpila, 
sa dnes kresby na pláne menia na realitu. To, 
čo bolo kedysi len v predstavách, reálne stojí. 
A práce sa nekončia. Multifunkčný areál Gothal 
totiž už dnes ponúka nielen moderný vodný svet 
s wellness centrom, ale aj pohodlné ubytovanie 
v apartmánoch či malebných chalupách a ďalšie 
možnosti na aktívny relax. Lôžková kapacita by 
mala do konca tohto roka dosiahnuť počet 150. 
V roku 2018 by to malo byť až 350 lôžok. 

Je na vás, aký štýl 
ubytovania preferujete.

N
aša nová trnavská pobočka slúži na 
poskytovanie komplexných informácií o 
produktoch v portfóliu spoločnosti DE-

LUVIS a ich následný predaj. „Otvorená je pre 
širokú verejnosť, nakoľko naši špecialisti 
dokážu pripraviť kompletný finančný plán pre 
každého klienta a zrealizovať ho prostredníct-
vom našich partnerov. Poradenstvo poskytujú 
dlhoroční skúsení pracovníci a tým je zaručená 
profesionalita poskytovaných služieb, za- 
meraných prioritne v prospech klienta,“ prez-
radil Martin Vincze, Senior Director DELUVIS. 
Zaujímavosťou je tiež jedinečná ponuka in-
vestícií, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu. 

Klientske centrum DELUVIS v Trnave je teda 
unikátne nielen paletou poskytovaných služieb 
a proklientským prístupom, ale aj svojou atrak-
tívnou adresou. Umiestnené je totiž na strate-
gickom mieste, v MAX PLAZA na Štefánikovej 
ulici číslo 21. Ide o obchodnú pasáž, súčasťou 
ktorej sú rôzne prevádzky poskytujúce predaj 
tovarov a služieb. Navyše, Štefánikova ulica 
spolu s Hlavnou ulicou tvoria najdôležitejšiu ko-
munikáciu a tepnu v centre Trnavy. Tá bola už od 
stredoveku spojnicou dvoch brán v mestských 
hradbách. Obe ulice tak vždy boli centrom ob-
chodu a služieb. 

Hlavná ulica je súčasťou pešej zóny 
a Štefánikova poskytuje možnosť parkovania. 

„Vzhľadom na potreby väčšiny klientov to bol 
jeden z rozhodujúcich faktorov výberu loka-
lity nového klientskeho centra DELUVIS, spolu 
s exkluzívnym vzhľadom priestorov,“ dodáva 
Martin Vincze. Novú trnavskú pobočku môžete 
navštíviť kedykoľvek, bez nutnosti dohodnutia 
si termínu stretnutia. Naše poradenstvo je aj 
v slovenskom Ríme bezplatné. K dispozícii sme 
vám každý pracovný deň, od 09.00 – 17.00, hod. 
V prípade potreby aj mimo otváracích hodín. 
Stačí sa na nás kedykoľvek obrátiť. 

DELUVIS v objatí 
slovenského Ríma

Od začiatku septembra 
ponúkame svoje služby 
pod jednou strechou už aj 
v jedinečnom Klientskom centre 
DELUVIS v Trnave. Benefitom 
je nielen profesionálna 
starostlivosť, ale aj strategická 
poloha historického významu.

V malebnom prostredí liptovskej prírody, na samom konci obce 
Liptovská Osada, leží miesto aktívneho oddychu s duchom 
slovenských tradícií. Pokochajte sa jedinečnou architektúrou 
a vychutnajte si relax v lokalite, ktorú benediktínski mnísi 
pomenovali Gothal, božie domčeky.

Aktívny oddych 
dostal meno. Gothal
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Je na vás, aký štýl ubytovania preferujete. Do- 
minantou ubytovacej časti rezortu je 
v súčasnosti apartmánový dom Smrek. 
Dispozične je pripravený uspokojiť rodiny 
s deťmi, páry či partie priateľov alebo kolegov. 
Ak túžite po súkromí, ideálne bude pre vás uby-
tovanie v niektorej z chalúp. Napriek modernej 
architektúre v sebe nezaprú prvky starých 
slovenských tradícií. Chalupy sú situované do 
tzv. hniezd. Návštevníkom poskytuje každé 
z nich potrebnú dávku súkromia, no veľmi 
citlivo je riešená aj možnosť spoločenského 
vyžitia sa, keďže v centrálnej časti sa nachádza 
altánok. Každá z ubytovacích jednotiek, či už 
v apartmánovom dome, alebo v chalupe, dis-
ponuje vlastnou kuchyňou s plnou výbavou. To 
však neznamená, že je nutné stáť nad hrncami 
aj počas oddychu. Vynikajúcu stravu servírujú 

ako v reštaurácii apartmánového domu Smrek, 
tak i v reštaurácii Vlnka, ktorá je súčasťou kom-
plexu. Po plávaní veľmi dobre padne tamojší 
hamburger. V polovici budúceho roka má byť 
návštevníkom a hladným krkom k dispozícii aj 
tradičná kuchyňa v rázovitej kolibe s kapacitou 
150 miest. V tej momentálne rozvoniava drevo, 
no čoskoro v nej bude rozvoniavať aj niečo pod 
zub.

Komplex Gothal je synonymum aktívneho od- 
dychu. Má na to všetky predispozície. Relaxačná 
a športová časť rezortu je od ubytovacej od- 
delená cestou, stačí prejsť pár krokov. Oddeliť 
ubytovaciu časť od športovej a relaxačnej 
bol dobrý nápad. Ak si chcete užiť tiché ráno 
a nerušene si pospať o čosi dlhšie, bude to 
možné. 

Centrom relaxu a športu je najmä Vodný 
svet. Práve vďaka nemu sa obyvatelia okresu 
Ružomberok dočkali vôbec prvého nerezové-
ho plaveckého bazéna s dĺžkou 25 metrov, 
ktorý je otvorený celoročne. V prípade, ak 
uprednostňujete pokojnejší pobyt vo vode, 
odporúčame relaxačný bazén. Teplota vody 
v ňom dosahuje 35° Celzia. Bublinky osviežia 
telo i myseľ, svaly uvoľnia podvodné trysky. 
Vodný svet uspokojí všetky vekové kategó-
rie. Najmladší návštevníci sa môžu vyšantiť 
v detskom bazéne s atrakciou a teplotou vody 
34° Celzia. Do wellness centra je to z bazé-
nov len na pár krokov. Nečudo, veď je pod 
jednou a tou istou strechou. Wellness cen-
trum s tromi druhmi sáun je primerane veľké 
plánovaným ubytovacím kapacitám. V prípade, 
ak uprednostňujete súkromie a ste ubytovaní 
v apartmánoch, zrelaxovať môžete aj v saune 
v apartmánovom dome Smrek. Ale rozhodne 
odporúčame navštíviť wellness vo Vodnom 
svete. Lákadlom je jednoznačne fínska sauna, 
parná sauna a sanárium, teda kombinácia 
sauny a parného kúpeľa. A informujte sa tiež 
aj o floatingu, simulácii Mŕtveho mora s pravou 
soľou z tejto zázračnej lokality. 

Suchomilní si prídu na svoje tiež. Posilňovňa 
je totiž situovaná práve nad bazénmi Vod-
ného sveta. Fitness centrum je zariadené do 
najmenšieho detailu, dokonca s výhľadom na 
vrcholy Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Na vr-
chol sa môžu dostať aj lezci, keďže súčasťou 
centra je i lezecká stena s rozlohou až 376 
m2. V prípade ďalšieho záujmu o aktívny re-
lax je k dispozícii bowling, golfový trenažér, 
tenisové a bedmintonové kurty, biliard, stolný 
futbal a workout ihrisko. Keďže sa rezort Go-
thal nachádza len 12 kilometrov od lyžiarskeho 
strediska na Donovaloch, o ďalšej športovej 

aktivite nemožno pochybovať. Ak sa k tomu 
pridá aj pravidelná kyvadlová doprava, zimná 
rozprávka sa môže začať. Navyše, v budúcnosti 
by mala pribudnúť aj vlastná ferrata a vonkajší 
plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov. 

Ak preferujete relax v polohe ležmo a nie pod 
paplónom, k dispozícii máte profesionálne 
služby z oblasti krásy a zdravého životného 
štýlu. Kozmetika, masáže, solárium (dokonca 
i kolagénové), manikúra s pedikúrou,... Značnú 
dávku súkromia poskytuje tamojšia infrasauna 

s vírivkou. Prípadne sa prejdite tamojšími lesmi. 
Nezabudnite však na košík, tie huby by ste totiž 
chceli mať vo vianočnej kapustnici. 

V prípade, ak 
uprednostňujete sú- 
kromie a ste ubytovaní 
v apartmánoch, zrelaxovať 
môžete aj v saune v apart-
mánovom dome Smrek.

Fitness centrum je zaria- 
dené do najmenšieho 
detailu, dokonca s výhľa- 
dom na vrcholy Nízkych 
Tatier a Veľkej Fatry.

K dispozícii máte 
profesionálne služby 
z oblasti krásy a zdravého 
životného štýlu.
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Je koniec dobrým úrokom 
na teRmínovaných vkladoch. 
Existuje rozumná a bezpečná alternatíva?

 Nesporte, investujte. Ak ste mali doposiaľ 
 s investovaním nulovú, prípadne negatívnu 
 skúsenosť, začnite s dlhopismi. Investovanie 
 do nich ešte nikdy nebolo také prístupné. 
 Investujte pravidelne, napríklad mesačne 
 alebo jednorazovo. Získate vopred známy 
 fixný výnos a budete presne vedieť, akú sumu 
 v čase splatnosti dostanete.
 
 Nájdite si skúseného sprostredkovateľa. 

 Ideálne takého, ktorý sa investovaním 
 zaoberá a má vynikajúce referencie. 
 

 Vyžiadajte si fixné zhodnotenie krátkodobej 
 a strednodobej rezervy, minimálne 3 – 4% p.a. 
 Rezerva by mala byť aspoň trojmesačná 
 alebo šesťmesačná, aby pokryla výdavky 
 v prípade nepriaznivých životných okolností 
 a vy ste sa nemuseli zadlžovať.
 
 Investujte aj dlhodobo, napríklad 

 na dôchodok, rentu, pre budúcnosť detí, 
 pričom získate výnos presahujúci aj 5% p.a.

 Pravidelne sa starajte o svoje finančné 
 prostriedky, vzdelávajte sa a sledujte možné  
 výhody. Na to, aby ste získali základné 
 znalosti z oblasti investovania netreba 
 veľa času. 

N
a úvod jeden príklad. Modelová situá-
cia, ktorú pozná každý z nás. Finančná 
gramotnosť Slovákov sa zlepšuje, čoraz 

častejšie začíname myslieť na zadné vrátka a 
na finančnú rezervu. Prirodzene si pomyslíme 
aj na terminované vklady v bankách. Čo však 
na pamäti nemáme, je realita, ktorá nastane po 
ukončení ročnej alebo dvojročnej viazanosti na 
terminovanom vklade. Je totiž bežnou praxou, 
že po tejto dobe sa počiatočný úrok zníži takmer 
na nulu, v lepšom prípade pod jedno percento 
p.a. Z nasporenej sumy vám tak pribudne len 
niekoľko centov, prípadne pár eur na kávu. Ide 
o častý jav. Málokto si totiž uvedomuje, že 
v súčasnosti máme najnižšie úroky za ostat-
ných tisíc rokov! Ak by tu nebola inflácia, nikomu 
by to nemuselo prekážať. Ale inflácia tu je. Hod-
nota peňazí sa neustále znižuje, a tak si za sto 
eur dnes kúpite menej, ako ste si mohli dovoliť 

napríklad desať rokov dozadu. 

Ak nezačneme konať, o desať rokov sa môže 
hodnota vašich tisíc eur vplyvom priemernej 
trojpercentnej inflácie dostať na hranicu 641 
EUR. Aký význam je mať úspory a nemať z nich 
nič? Kedysi ste ich mohli uložiť na terminovaný 
vklad, počkať rok alebo dva a získať úrok 2,5 – 
4% p.a.

Dnes je ale situácia úplne iná. Úroky na termino-
vaných vkladoch predstavujú väčšinu menej ako 
1% ročne. Ak bude inflácia 1,5% a viac, váš úrok 
nebude nulový, ale mínusový! Dali by ste penia-
ze niekomu, kto ich investuje, zarába z nich, ale 
vy z nich vôbec nič nemáte? Nie. A predsa to robí 
väčšina z nás. Vyhľadávame bežné účty, sporia-
ce účty, nízkoúročené terminované vklady alebo 
mínusové peňažné a dlhopisové bankové fondy. 

 Peniaze nebudú zarábať.

 Strácate úrok z úroku.

 Niekto cudzí zarába na vašich peniazoch, 
 vy však nie.

 Banky a poisťovne na vás profitujú.

 Okrádate sami seba.

Pripomeňme si ešte raz, 
čo sa v takomto prípade 
stane s vašimi úsporami:

Čo s tým?
Ak chcete zo svojich vkladov, úspor 
a pravidelných investícií skutočne niečo 
získať, urobte toto:

S istotou dnes môžeme povedať, že dobrým úrokom na terminovaných vkladoch 
odzvonilo. Hodnota odložených peňazí klesá, úrok totiž môže byť vplyvom inflácie 
nulový, ba dokonca mínusový. Našťastie existuje výhodnejšie riešenie. Také, ktoré 
peniaze skutočne rozhýbe a tie začnú zarábať.
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Š
kandinávsky prístup k zdravej práci je ohro-
mujúci. Niektorí zamestnávatelia ponúka-
jú špeciálne kútiky, v ktorých sú pracovné 

dosky uspôsobené na státie. „Žiadna bolesť nie 
je normálna a nemali by sme si na ňu zvykať. Ak 
vieme, že chrbtica nás bolí z nedostatku pohy-
bu, treba si nájsť taký, ktorý nás baví, aby sa 
cvičenie stalo súčasťou nášho života. Celé telo 
je súhra, takže ho potrebujeme precvičiť kom-
plexne, nielen časť, s ktorou máme problém,“ 
povedala moderátorka Adriana Špronglová, kto-
rá sa venuje jóge.

Mnohí z nás si kladú zásadnú otázku, či na cvi-
čenie budú mať čas. Niektorí hľadajú čas aj roky 
a ignorujú tak svoje telo. Prvým syndrómom 
sedavého zamestnania u väčšiny populácie je 
bolesť krčnej chrbtice. „V krčnej oblasti sa nám 
často hromadí napätie a stres, ktoré ale môže-
me uvoľňovať počas celého dňa. Chrbtica sa dá 
precvičiť aj popri popíjaní kávy v práci a sta-
čí nám na to pár minút. Veľmi pomáha aj to, 
ak si ráno nastavíte budík o desať minút skôr 
a ponaťahujete sa, pokojne aj v posteli. Skúste 
si tiež osvojiť zopár cvikov na chrbát, ktoré sa 
vám stanú rovnakou rutinou ako ranné umýva-
nie zubov,“ poznamenala sympatická moderá-
torka a cvičiteľka. 

Možno sa vám to bude zdať spočiatku zvláštne 
a ešte zvláštnejšie aj vašim kolegom v kancelárii, 
no začať s ľahkými cvikmi sa dá priamo zo spo-
mínanej kancelárskej stoličky. „To, že sa kolego-
via budú zvláštne uškŕňať, nie je prekážkou. 
Možno sa o niekoľko dní pridajú a ešte vám aj 
poďakujú, že ste ich motivovali,“ pokračuje in-
štruktorka. 

Postavte sa na šírku bokov, pokrčte nohy v ko-
lenách tak, aby sa brucho aj hrudník  dotýkali 
stehien. Chyťte sa dlaňami za lakte a vyveste 
hlavu. Uvoľnite ju jemným pokývaním akoby ste 
ňou niekomu prikyvovali áno alebo nie. Nechajte 
celý hrudník vyvesený a pokývte ním zo strany 
na stranu.

Pravou pažou sa chyťte nad ľavým uchom a pri-
ťahujte hlavu k pravému ramenu, pričom ľavé 
rameno ťahajte smerom dolu.

Rotácia chrbtice: Sadnite na zem alebo na sto-
ličku, vystrite si chrbticu, temeno hlavy natiah-
nite do výšky a ramená prirodzene spustite od 
uší. Ľavú ruku položte na pravé koleno a vytočte 
hlavu doprava za seba. Pravá ruka je za chrbtom 
a slúži na to, aby ste sa jemne odtlačili a v rotácii 
vystreli chrbticu. Nenavažujeme sa na ňu.

Po cvičení sa väčšina z nás opäť posadí na svoju 
kancelársku stoličku. Dbajte o to, aby ste dodr-
žiavali zásady správneho sedenia. Stačí sa kon-
trolovať na začiatku, potom to už pôjde samo. 
„Chrbát aj krížová oblasť by mala byt opretá 
o operadlo, chrbtica prirodzene vzpriamená 
a brada zasunutá dozadu, aby sme si zbytoč-
ne nenamáhali krk. Chodidlá by mali smero-
vať kolmo k zemi a najmä ženy by si mali dá-
vať pozor na preložené nohy cez seba, pretože 
nám deformujú chrbticu a spomaľuje sa nám 
prúdenie telesných tekutín v tele. Svoju pozor-
nosť venujte aj zápästiam. Ak ich príliš ohýba-
te smerom nadol alebo nahor, upravte si sklon 
klávesnice tak, aby ste nevytvárali zbytočný 
tlak na šľachy a nervy v zápästiach,“ vysvetľuje 
Adriana Špronglová.

Ak sa do svojho tela rozhodnete investovať ešte 
viac času a úsilia, vedzte, že vám to patrične vrá-
ti v podobe pocitu na nezaplatenie a vnútornej 
rovnováhy. Na to všetko existuje elixír s názvom 
jóga. Mladá televízna moderátorka sa popri práci 
intenzívne venuje tomuto umeniu. „Jóga je prud-
ko návyková, lebo ju môže robiť úplne každý, 
nie je to o krkolomných pozíciách, ale o nájdení 
si cesty k sebe, k svojmu telu, vnútornej poho-
de a rovnováhe. Učí nás mať rád seba, svoje 
telo a pristupovať k nemu s rešpektom. Jógou 
je aj to, keď si len tak na pár sekúnd zavrieme 
v kancelárii oči, predýchame, sme plne prítomní 
a spojíme sa sami so sebou. Pozície sú len čas-
ťou celého systému jógy. Z fyzického hľadiska 
uvoľní naše telo, posilní svaly, natiahne šľachy, 
zlepší kondíciu a náladu. Treba vyskúšať a mož-
no sadne aj vám. Ak nie, nerobte ju len preto, že 
všetci hovoria, že je skvelá a nájdite si pohyb, 
ktorý vyhovuje vášmu aktuálnemu rozpolože-
niu.“ 

Bolí vás sedavé 
zamestnanie? 
Toto vám pomôže

Nie je to tak dávno, čo magazín Time písal o nástrahách sedavého 
zamestnania ako o novodobom fajčení. Sedíme jednoducho priveľa, 
už len za tridsať minút sa náš metabolizmus spomalí až o 90%. Tuk sa 
tak nedostáva do svalov, ale ukladá sa v cievach, čím vzniká vyššie 
riziko kardiovaskulárnych ochorení. A pritom pracovisko môže byť 
aspoň na chvíľu malou telocvičňou.
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TRI CVIKY, KTORÉ 
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Hurikán Harvey 

je ničivejší 
než Katrina či Sandy
Predbežná kalkulácia škôd, ktoré spôsobila tropická búrka Harvey 
na juhovýchodnom pobreží USA, naznačuje, že Harvey bude stáť 
Spojené štáty takmer 200 miliárd dolárov.

Š
tát Texas za ostatných 50 rokov nezazna-
menal búrku takých ničivých ro zmerov, 
akej čelil koncom augusta. Podľa 

tamojšieho guvernéra straty dosiahnu 150 až 
180 miliárd dolárov. Počet ľudí, ktorí museli 
opustiť v dôsledku búrky svoje domovy, sa 
odhaduje na jeden milión. Pre lepšiu ilustráciu, 
škody spôsobené hurikánom Katrina vyčíslili na 
120 miliárd dolárov. 

Obyvatelia, ktorých domy ostali zatopené 
a poškodené, sa domov ešte stále vrátiť 
nemôžu. Len v okrese Harris, súčasťou ktorého 
je aj Houston, poškodili záplavy 156-tisíc oby-
dlí. Vládu o pomoc však v súvislosti so skazou 
požiadalo takmer pol milióna domácností. V ne-
závideniahodnej situácii sa ocitli tí obyvatelia, 
ktorých domácnosti a domovy neboli poistené. 

Búrky u nás

Klimatológovia varujú pred zmenami počasia 
aj v našom regióne. Nie je to tak dávno, čo sa 
tornádo objavilo v susednom Rakúsku či Česku. 
Začiatkom augusta zasiahla ničivá smršť aj zá-

pad Slovenska, pričom nárazy vetra dosahovali 
miestami rýchlosť 130 kilometrov za hodinu. 
Vietor vyvracal stromy, strhával strechy, 
poškodil autá a budovy. Niekoľkotisíc domác-
ností skončilo bez elektriny. 

Aby vás počasie neubilo

Škody spôsobené nástrahami počasia môžu 
značne zaťažiť rodinný rozpočet, pre niek-
torých z nás môžu byť likvidačné. Našťastie, si-
tuácia sa u nás za ostatné roky mení. „Záujem o 
poistenie nehnuteľnosti rastie hlavne z dôvo-
du dostupnosti hypoték, ktoré sú podmienené 
poistením nehnuteľnosti. Postupom času si 
klienti uvedomujú dôležitosť dobrého pois- 
tenia, pretože sú za samotnú nehnuteľnosť 
nútení zaplatiť čoraz viac peňazí. Obvykle 
nehnuteľnosť kupujú na úver a v prípade 
poistnej udalosti by pravdepodobne ne-
mali dostatok prostriedkov na odstránenie 
škôd alebo na prípadné opravy,“ hovorí Lucia 
Svetlíková, Executive manager zo spoločnosti 
DELUVIS.

Keď to príde

„Poistenie nehnuteľnosti predstavuje pre-
venciu a pocit istoty. Prírodu však človek 
neoklame. Ako teda postupovať po poškodení 
majetku, napríklad počas jesenných lokálnych 
povodní,“ radí Lucia Svetlíková, Executive man-
ager zo spoločnosti DELUVIS.

1.krok: Vykonajte všetky opatrenia na 
zmiernenie možných škôd, predvída-
jte.

2.krok: Zdokumentujte škody na 
fotografiách.

3.krok: Kontaktujte poisťovňu. 

4.krok: Riaďte sa pokynmi poisťovne.

Nechajte to na profesionála

V súčasnosti je na trhu niekoľko možností po-
istenia nehnuteľnosti. Klient si poisťuje nielen 
konkrétny byt alebo dom, ale zároveň aj vedľaj-
šie nehnuteľnosti a ich príslušenstvo, t.j. rôzne 
prístrešky, altánky, vonkajšie bazény, skleníky, 
slnečné kolektory, krby a pod. Odborník na osob-
né financie má detailný prehľad o ponukách, 
možnostiach a výhodách poistenia. Bežný klient 
pojmom v poistnej zmluve nemusí úplne rozu-
mieť. Finančný konzultant mu ich všetky rád 
vysvetlí. „Sprostredkovateľ má obvykle mož-
nosť dojednávať produkty rôznych poisťovní, 
má prehľad o cenách jednotlivých produktov 
vzhľadom na parametre poistenia. Je klientovi 
schopný poistenie namodelovať tak, aby ma-
ximálne zodpovedalo jeho situácii a aby mohol 
naplno využiť potenciál produktu,“ dodáva na 
záver Lucia Svetlíková, Executive manager zo 
spoločnosti DELUVIS. 
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Všetci vieme, že zdravie
sa za peniaze kúpiť nedá. 

V prípade nepriaznivého zdravotného stavu, či už 
v dôsledku choroby, alebo úrazu, výrazne klesá 
náš príjem a okrem starostí so svojím zdravot-
ným stavom nám pribudnú aj nepríjem né sta-
rosti spojené s nedostatkom financií. Pozrime 
sa na vec čisto pragmaticky. V dnešnej dobe má 
väčšina žiadateľov o úver od 25 do 35 rokov. Sú 
teda vo veku, keď si títo mladí ľudia najčastejšie 
zakladajú rodinu. Kto však bude platiť hypotéku 
a ostatné platby v prípade, ak vypadne jeden prí-
jem?

Zdravotný stav obyvateľ- 
stva na Slovensku

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 
SR v roku 2015 evidovali 1 203 154 ukončených 
hospitalizácií, pričom priemerná dĺžka hospita-
lizácie bola 6,6 dňa. Choroby obehovej sústavy 
sú dlhodobo najčastejšou príčinou hospitalizácií 

na Slovensku. V roku 2015 tvorili 15,7 % všet-
kých hospitalizácií. Kardiovaskulárne ochorenia 
dominujú aj v príčinách úmrtí, kde tvorili až 45 
% z celkového počtu.  Rovnako výskyt zhubných 
nádorov v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie 
dominuje u mužov rakovina hrubého čreva a trá-
viacej sústavy, u žien sa najčastejšie vyskytuje 
karcinóm prsníka (až 17% zo všetkých zhubných 
nádorov), rakovina hrubého čreva a rakovina 
ženských pohlavných orgánov (najmä krčka ma-
ternice). Zarážajúce sú tiež informácie o zvyšu-
júcom sa počte občanov s diagnostikovanými 
duševnými chorobami a diabetes melitus, najmä 
medzi mladými ľuďmi vo veku 30-34 rokov.

Pracovná neschopnosť 
z dôvodu choroby a invalidita

V roku 2016 bolo na Slovensku nemocensky po-
istených vyše 2,8 milióna osôb. Z toho 26,17% 
poistencov čerpalo PN z dôvodu choroby v prie-
mernej dĺžke 43,1 dňa! Rovnako v roku 2016 
Sociálna poisťovňa posúdila zdravotný stav 27 
349 nových  žiadateľov o invalidný dôchodok. Až 
takmer 93% priznaných invalidných dôchodkov 

vzniklo z dôvodu choroby.

Čo znamená mať priznaný invalidný dôchodok? 
Výška plného invalidného dôchodku dlhodo-
bo dosahuje úroveň cca 39% priemernej mzdy 
v hospodárstve (v r. 2016 to bolo 360,82 EUR), 
čiastočný invalidný dôchodok len 22% (200,66 
EUR). Stále si myslíte, že sa stačí spoliehať na 
štát a nie na seba?  Obráťte sa na našich odbor-
níkov na financie, ktorí vám pomôžu prijať pre-
ventívne opatrenia. Len zdravý životný štýl totiž 
nestačí. 

Choroba účty 

nezaplatí
Pre mnohých z nás je zdravie tou 
najcennejšou hodnotou, ktorú človek 
vlastní. Jej vzácnosť si ale začneme 
uvedomovať až vtedy, keď ho stratíme. 
Zdravotný stav ovplyvňujú tak 
individuálne faktory, ako aj faktory 
vonkajšieho prostredia. V tomto prípade 
je najdôležitejšia prevencia. A to nielen 
zdravotná, ale aj finančná.

Happy  New Year
alebo Feliz Ano Nuevo?
Vyberte si jednu 
z TOP destinácií

Nech bol rok 2017 akýkoľvek, každý z nás je zvedavý na to, čo 
prinesie ten nový. Podľa čínskeho horoskopu bude rokom Zemského 
psa. Tešiť sa môžeme na dvanásť mesiacov, symbolom ktorých má 
byť spravodlivosť. Dariť sa bude ako jednotlivcom, tak i skupinám. 
Či už so skupinou priateľov, alebo len s milovanou osobou, môžete 
tento rok privítať na netradičnom mieste. Papučovú kultúru 
nahraďte nezabudnuteľným zážitkom.

NEW YORK CITY

Novoročné oslavy vo Veľkom jablku nemusia byť 
pre každého, ale svojou atmosférou jednoznačne 
valcujú ostatné mestá. Na legendárnom Times 
Square každoročne vystupujú poprední umelci, 
ktorí s prítomným davom očakávajú spustenie 
obrovskej kryštálovej gule, starej viac ako sto 
rokov. Dnes ponúka jedinečné divadlo s viac ako 
16miliónmi farieb. V prípade, ak nepreferujete 
davy, zarezervujte si miesto v niektorom z barov 
s výhľadom na Times Square alebo si zaplaťte 
plavbu loďou po New York Harbor. Naskytne sa 
vám tak jedinečný výhľad na ostrov Liberty Is-
land a ohňostroj z neho odpaľovaný.

RIO DE JANEIRO

Socha Krista nebdie nad mestom len počas pre-
sláveného karnevalu, ale aj cez novoročné osla-
vy. Najslávnejšia pláž Copacabana sa totiž mení 
na najväčší tanečný parket silvestrovskej noci. 
Dlhý je viac ako štyri kilometre. Dva milióny ľudí 
sa zabávajú v tamojších tradičných kostýmoch, 
ktoré im majú v novom roku zaručiť šťastie. Ma-
gický je aj rituál spojený s vďakou bohyni mora 
Yemanjá. Pestrofarebné kvety a kytice sú klade-
né priamo na morskú hladinu.

SYDNEY

Mestu, ktoré mnohí doteraz považujú za hlavné 
mesto Austrálie, patrí niekoľko prvenstiev. Hodi-
ny tu ako prvé na svete odbíjajú polnoc a tunaj-
šie ohňostroje sú najdlhšie zo všetkých. Prvý sa 
odpáli už o deviatej večer, druhý o polnoci, z iko-
nického Sydney Harbour Bridge a Sydney Opera 
House. Viac ako jeden milión divákov sleduje so 

zatajeným dychom aj tamojšiu šou obohatenú 
o vystúpenie akrobatov a zvyky pôvodných oby-
vateľov. Zimomriavky vyvolá tiež flotila päťde-
siatich osvetlených plavidiel v prístave.

EDINBURGH

Oslavy príchodu nového roka v hlavnom meste 
Škótska trvajú až tri dni. Začínajú sa už 30.de-
cembra. Fakľový sprievod naprieč mestom je 
predzvesťou silvestrovského večera. Ulice mes-
ta zaplnia vtedy zabávajúci sa ľudia vychutnáva-
júci si koncerty svojich obľúbených interpretov. 
Turisti sú unesení z tradičnej Keltskej párty a tiež 
z ohňostroja, ktorý radí Edinburgh medzi top sil-
vestrovské destinácie. Viac ako 4,5 ton vážiaci 
ohňostroj exploduje nad Edinburgh Castle, a to 
za hlasného spevu prítomných ľudí. Skladbu Auld 
Lang Syne môžete poznať aj z filmu Sex v meste. 
Oslavy zavŕšia odvážni otužilci, ktorí na Nový rok 
skáču do ľadovej vody River Forth.

LONDÝN

Domáci majú v prípade osláv jasno každý rok. 
Asi 250-tisíc Londýnčanov a návštevníkov 
mesta sa sústredí v okolí Big Ben, na brehu 
Temže a mostoch ponad rieku. Desaťminútový 
ohňostroj úplne zmení scenériu mesta. Slávne 
London Eye, budova Parlamentu a mrakodrapy 
moderného Londýna osvetľuje jeden z najkraj-
ších novoročných ohňostrojov v Európe. Oslavy 
sa úderom polnoci a ohňostrojom nekončia. Od-
porúčame však zarezervovať si miesto v niekto-
rom z klubov na tamojšej afterparty. Na Nový rok 
sa v centre Londýna môžete pokochať pohľadom 
na rôznofarebné sprievody, vystúpenia kapiel či 
tanečníkov. 
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Darček na splátky
Za minuloročné Vianoce Slováci zaplatili jeden milión eur. Takýto 
účet nám vystavili najkrajšie sviatky v roku za darčeky a potraviny. 
Prekvapivé je, že na Štedrý deň sme veľa peňazí míňali v herniach 
a kasínach. Ešte smutnejší je fakt, že kvôli vianočným sviatkom sa 
mnohí z nás neváhajú zadlžiť. Nabádajú nás k tomu reklamné spoty 
už od druhej polovice októbra. Ohrození sú najmä seniori. 

Šťastné, veselé a s rezervou

Problémom slovenských domácností je, že 
náklady spojené so splácaním úverov často 
prevyšujú 30% príjmov. Z toho dôvodu nemajú 
možnosti na tvorbu rezervy. „Je dôležité uvedo-
miť si, že každá situácia sa dá riešiť. Aj osobné 
financie, ktoré je možné optimalizovať. Vďa-
ka službám finančného sprostredkovateľa je 
možné osobné výdavky nastaviť tak, aby došlo 
k tvorbe finančnej rezervy. Vďaka nej tak môžu 
byť Vianoce skutočne šťastné a veselé. Aj po 
ich skončení,“ dodáva Marek Kunošík. 

Takmer dve tretiny Slovákov sa pri tvorbe rezer-
vy rozhodli pre niektorý zo sporiacich produktov 
bánk. Podľa špecialistov na osobné financie je 
však efektívnejším spôsobom investícia do po-
dielových fondov či vhodných korporátnych dl-
hopisov. „Cieľom efektívneho sporenia totiž nie 
je len odkladanie si finančných prostriedkov, 
ale najmä ich zhodnocovanie. Na zreteli treba 
mať priemernú výšku inflácie, dane a prípadné 
poplatky. Z toho dôvodu sú vhodné podielové 
fondy. Taktiež nákup (upisovanie) korporát-
nych dlhopisov, za ktorými stojí silná firma (tzv. 
emitent) vie byť vhodnou príležitosťou. Ročný 
výnos v ich prípade totiž prevyšuje hranicu šty-
roch percent, a tak klient vďaka nim začne re-
álne zarábať,“ hovorí Marek Kunošík, executive 
manager spoločnosti DELUVIS. 

P  
  očas ostatného adventu minul každý z nás 
v priemere 480 eur. Potvrdili to štatistiky 
Slovenskej sporiteľne. Zaujímavými číslami 

disponuje aj Národná banka Slovenska. Tie sú 
však o čosi smutnejšie. V novembri a decem-
bri je objem poskytnutých spotrebných úverov 
približne o 20% vyšší ako po iné mesiace v roku. 
Súčasná konzumná spoločnosť sa vyznačuje 
odlišnými hodnotami, aké mali naši predkovia. 
Celý rok sa naháňame za statkami a inak tomu 
nie je ani v tomto predvianočnom období. Pod-
ľa sumáru Slovenskej sporiteľne sme najviac fi-
nančných prostriedkov nechali v klenotníctvach. 
Spomienkou na Vianoce sa stávajú hodnotné 
dary či dovolenky. A to aj napriek tomu, že mnohí 
z nás na ich kúpu vlastné finančné prostriedky 

nemajú. „Ľudia pre spokojnosť a šťastie v rodi-
nách hľadajú pred Vianocami všetky dostupné 
možnosti financovania darčekov. Spotrebné 
úvery pre nás predstavujú ideálny spôsob, ako 
si čo najrýchlejšie splniť svoj sen. Často však 
so smutným koncom a zbytočným zadlžovaním 
sa,“ hovorí executive manager spoločnosti DE-
LUVIS Marek Kunošík.

Nesiem vám úroky

Úrokové sadzby spotrebných úverov za ostat-
né roky klesli a ich dostupnosť stúpala, vďaka 
čomu sa stali oveľa populárnejšími. Nečudo, veď 

reklama na najkrajšie Vianoce s najvýhodnejšou 
pôžičkou na nás číha na každom kroku. „V pred-
vianočnom období sú mnohí z nás pod veľkým 
stresom. Nedostatok finančných prostried-
kov na zabezpečenie si príjemných a štedrých 
sviatkov vedia poskytovatelia úverov využiť vo 
svoj prospech. Ohrození sú najmä seniori,“ va-
ruje Marek Kunošík.

Práve ich finančná gramotnosť je na veľmi nízkej 
úrovni. Často nerozumejú pojmom, ktoré s pod-
pisom úverovej zmluvy súvisia. „Rozhodne ľu-
ďom odporúčam, aby pozorne čítali, čo podpi-
sujú. Týka sa to najmä produktov nebankových 
inštitúcií. Náklady spojené s úvermi tohto typu 
sú značne vysoké a môžu ohroziť rodinný roz-
počet. Jednoduchý spôsob, ako nevýhodný úver 
spoznať, je všimnúť si ročnú percentuálnu mie-
ru nákladov, tzv. RPMN. Ak je vyššia ako 20%, 
odporúčam od úveru upustiť,“ radí executive 
manager spoločnosti DELUVIS Marek Kunošík. 
Aj pôžičiek s RPMN pod 20% ročne je najlepšie 
zbaviť sa čím skôr, či už ich rýchlo splatiť, alebo 
nahradiť (prefinancovať) výhodnejším úverom.

Tri dobré rady, 
ako sa vyhnúť 
nevýhodnému úveru:

 

Tvorte si finančnú rezervu, naprí-
klad investovaním do podielových 
fondov alebo dlhopisov.

 
Všímajte si výšku RPMN. Ak je vyš-
šia ako 20%, od úveru upustite.
 
O možnostiach konsolidácie exis-
tujúcich úverov sa poraďte s vaším 
finančným sprostredkovateľom. Ak 
aj nevýhodnejší úver vyčerpáte, po 
jeho refinancovaní dokážete znížiť 
jeho úrok hoc aj na polovicu.

TIPY NA NETRADIČNÉ 

DARČEKY
Podľa štatistík pri výbere vianočného darčeka pre svojich 
blízkych neexperimentujeme. Aj preto si väčšina z nás 
každoročne nájde pod stromčekom knihy, ponožky, 
kozmetiku či elektroniku. Existujú darčeky, ktoré 
predsa len môžu potešiť o čosi viac.

A
k si tento rok na Štedrý večer rozba-
líte darček, ktorý nie je podľa vá šho 
gusta, prípadne netušíte, ako ho 

využijete, usmejte sa a prejavte vďaku. 
Rozhodne ho nezačnite odmietať. Podľa 
psychológov je veľmi dôležité zareagovať 
na nevhodný darček tesne po jeho otvo-
rení. Skúste si predstaviť samých seba 
v opačnej pozícii. 

Každý z nás investuje do nákupu darčeka 
čas, energiu a financie. Očakávame pre-
to, že druhá strana našu snahu úprimne 
ocení. Pomôže, ak sa osoby, ktorú chce-
me obdarovať, opýtame na to, čo by ju 
najviac potešilo. Prípadne porozmýšľajte 
nad niečím úplne novým. Ponúkame pre-
hľad atypických darčekov.

PIVNÉ KÚPELE V PRAHE
Predstavujú relaxačnú miestnosť, kde 
obaja zažijete jedinečné chvíle, v podaní 
originálnej kúpeľnej starostlivosti. Tá je 
založená na použití výhradne prírodných 
surovín, materiálov a staročeských lieči-
teľských postupov. Pivovarské kvasnice 
vďaka vysokému obsahu vitamínu B a 
aktívnych enzýmov, blahodarne pôsobia 
na regeneráciu pokožky. Vďaka tejto jedi-
nečnej kombinácii prírodných ingrediencií 
a magického pôsobenia duba kráľovské-
ho, dochádza počas kúpania k povzbu-
deniu látkovej výmeny, vyplaveniu škod-
livých látok z tela, uvoľneniu vnútorného 
i vonkajšieho napätia, únavy a stresu a 
tým k dokonalému duševnému i telesné-
mu odpočinku. 

AUDIT ŠATNÍKA
Hovorí sa, že obal predáva. Podľa tej-
to teórie je prvý dojem veľmi dôležitý. 

O tom, ako na svoje okolie zapôsobíme, 
môže rozhodnúť aj výber oblečenia. Na-
vyše, má to aj vplyv na náš pocit zo sa-
mého seba. Čo tak využiť služby profe-
sionálneho špecialitu na módu a etiketu? 
V rámci auditu šatníka sa primárne urobí 
analýza farieb a poradca zadefinuje typ 
vašej postavy. Až potom sa pristúpi k au-
ditu šatníka. Následne sa odporučí, čo je 
potrebné a vhodné do šatníka dokúpiť.

FRESH TRACK NA SOLISKU 
A V LOMNICKOM SEDLE
Lyžovačka na čerstvo upravenej zjaz-
dovke, ktorú zaplavujú slnečné lúče prá-
ve vychádzajúceho slnka. S programom 
Fresh Track začnete svoj deň aktívne už 
o siedmej hodine ráno. Buďte na svahu 
ešte pred otvorením zjazdoviek. Po dvoj-
hodinovej jazde budú pre vás pripravené 
raňajky na svahu, s ktorými doplníte stra-
tenú energiu a ranná kávička vás nabudí k 
skvelému rozbehu dňa. Aktivita je vhodná 
pre dobrých lyžiarov, ktorí si vychutnajú 
jazdu carvingom po rannom manchestri.

ADOPCIA ÚĽA
Tretina z toho, čo denne skonzumujeme, 
existuje vďaka opeľovacej činnosti včiel. 
Napriek tomu počet včelích kolónií prudko 
klesá. V roku 1989 bol počet včelích koló-
nií na Slovensku 430 100. Dnes je to okolo 
250 000. Vďaka adopcii úľa, ktorý môže 
niesť vaše meno, pomôžete slovenským 
včelárom vybudovať 10 000 nových včel-
stiev a pripomenúť ľuďom, aké dôležité je 
toto remeslo, či už pre životné prostredie, 
poľnohospodárstvo, alebo nás samot-
ných. Veď náš med patrí medzi svetovo 
najkvalitnejšie. 
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A čo by ste si na Islande nemali 
nechať ujsť?

Zlatý trojuholník
Návšteva Zlatého trojuholníka je nutnosťou pre 
každého turistu. Vodopád Gullfoss je jedným 
zo symbolov ostrova. Za jasného počasia sa 
vo vodnej triešti tvorí dúha, vďaka čomu dostal 
pomenovanie zlatý vodopád. Kúsok od neho, 
v údolí horúcich prameňov, sa nachádza gejzír, 
ktorý dal meno všetkým gejzírom na svete – 
Stóri Geysir (Veľký gejzír). Dnes už Stóri Geysir 
vybuchuje len sporadicky do výšky 60 me trov. 
Vedľa neho však nájdete jeho menšieho brata, 
gejzír Strokkur, ktorého erupcie sa opakujú 
pravidelne každých 5-10 minút. Zlatý tro juhol-
ník tvorí s vodopádom Gullfoss a gejzírom 
Stóri Geysir aj národný park Þingvellir. Ten 
je zaujímavý nielen z historického hľadiska, 
nachádza sa tu Álthing, najvyššie zákonodarné 
zhromaždenie vikingskej doby, ale aj z geo-
logického. Trhlina dlhá sedem kilometrov 
dokumentuje pohyb kontinentálnych dosiek 
(severoamerickej a euroázijskej). Každý rok sa 
od seba tieto dve dosky vzďaľujú až o jeden 
centimeter. Pre milovníkov adrenalínových 

športov – v trhline medzi dvoma kontinentami 
sa dá potápať.

Landmannalaugar
Dúhové hory. A takými naozaj sú. Hýria 
všetkými farbami a týčia sa do výšky nad 
lávovými poľami, z ktorých ešte stále stúpa 
dym. Nie nadarmo je turistická trasa z Landma-
nnalaugar do Þórsmörk opisovaná ako jedna z 
najkrajších trekov na svete.
Vestmannaeyjar

Súostrovie tvoriace 15 ostrovov a nespočetné 
množstvo skalísk. Ideálne miesto na sledovanie 
sopečnej aktivity. Vystúpiť tu môžete na vrchol 
sopky Eldfell (Ohnivá hora) alebo sa prejsť po 
vyvretej láve, ktorá v roku 1973 pochovala vyše 
400 domov. Veľa z nich tu má dodnes pamät-
nú tabuľu, aby pripomínala, čo je pochované 
niekoľko metrov pod vami. K súostroviu patrí aj 
jedinečný ostrov Surtsey, ktorý vznikol len v r. 
1963 vulkanickou erupciou a stal sa jedinečnou 
príležitosťou pre vedcov sledovať, ako novoz-
rodený kus zeme postupne ožíva.

Najpozoruhodnejšie vodopády
Dettifoss je najmohutnejší vodopád Európy. Na 
tomto mieste sa filmovali scény do viacerých 
známych filmov ako Prometheus či Oblivion. 
Vodopád Seljalandsfoss má jednu zvláštnosť, 
ktorú nemá žiaden iný vodopád na Islande 
a kvôli ktorej rozhodne stojí za návštevu. Spadá 
do jazierka priamo zo skalnej steny, pozdĺž nej 
je možné prejsť po úzkej cestičke poza vodopád.

Ľadovcová lagúna Jökulsárlón
Prechádzajúc po Ring road nemôžete minúť 
lagúnu Jökulsárlón, ktorá sa pred vami odrazu 
vynorí a vyrazí vám dych. V lagúne plávajú kusy 
bielych, modrých či čiernych ľadových krýh, 
ktoré sa postupne plavia až do mora.

Lakagígar
Je 25 kilometrov dlhá rada sopiek, ktoré spô-
sobili jednu z najväčších sopečných katastrof 
v histórii ľudstva. Každý milovník hororov si 

na tomto mieste príde na svoje. Je to naozaj 
strašidelné miesto, najmä pri predstave, že 
sopečné výbuchy v tom čase spôsobili vymretie 
štvrtiny obyvateľstva ostrova.

Mývatn
Jazero Mývatn nie je ničím zaujímavé. Okolo 
neho sa však nachádzajú prírodné úkazy, ktoré 
by ste počas cesty okolo ostrovom nemali 
minúť. V blízkosti jazera sa nachádza sopka 
Krafla. Vďaka nej tu nájdete najkrajšie solfa-
tárové pole na Islande Hverarönd, kráter sopky 
s jazierkom tzv. Víti (Peklo) a prejsť sa môžete 
aj po lávových poliach z osemdesiatych rokov.

Snaefellsjökull
Legendárna sopka a jedna z najkrajších hôr na 
svete. Literárne ju preslávil Jules Verne, bola 
totiž východiskom „Cesty do stredu zeme“. 
Dnes sa môžete dostať aj pod horu. V roku 2011 
tu bola otvorená lávová jaskyňa Vatnshellir 
v hĺbke 35 metrov.

Vymenovať všetky krásy a osobitosti Islandu 
v jednom článku je nemožné. Pri každej ceste na 
Island objavíte niečo nové. Skalu skameneného 
draka, rozprávkovú zelenú roklinu ako z Pána 
prsteňov v strede lávového poľa, opustené žlté 
pláže na západných fjordoch, obrovské lávové 
jaskyne,... Island je zážitok na celý život. Šoko-
val ma v tom najpozitívnejšom zmysle slova. 
A nie je iné miesto na svete, odkiaľ by som od-
lietala so slzami v očiach a smútkom v srdci za 
takou úchvatnou krajinou... 

K
eď človek precestuje kus sveta a myslí si, že 
ho už nič nemôže prekvapiť, nastal vhodný 
čas navštíviť Island. Na malom priestore 

tu nájdete všetko, čo od prírody môžete čakať. 
Zem na Islande totiž žije. Na každom kroku tu 
vrú a dymia prírodné zdroje energie a približne 
každých päť rokov tu dochádza k sopečnej 
erupcii.

Pre mňa je ideálnym obdobím na cestu na Is-
land jún, vtedy je na ostrove menej turistov, dni 
sú najdlhšie a slnko vôbec nezapadne. Kúpanie 
v termálnom jazierku o druhej hodine v noci so 
slniečkom nad hlavou je zážitok, na ktorý tak 
ľahko nezabudnete. Cestovať na Island môžete 
aj na jeseň a v zime. Vtedy na vás čaká opačný 
extrém – pár hodín denného svetla, ale zato 
príležitosť vidieť neskutočné nebeské divadlo 
– polárnu žiaru.

Gro islandských krás spočíva v prírode a za 
tou treba cestovať. Okolo celého ostrova ve-

die hlavná dopravná tepna, tzv. Ring road, 
ktorá meria 1 400 km. Prenájom auta je pre-
to nevyhnutnosťou. Samozrejme – s plným 
poistením, na tom naozaj nešetrite. Ak chcete 
vidieť skutočne to najkrajšie, čo Island ponúka, 
budete musieť vyraziť na nespevnené vnútro-
zemské cesty, kde je množstvo kamienkov, 

brodov a podobných nástrah.

Počasie na Islande sa mení takmer každých päť 
minút. Raz prší a je hmla, potom svieti slnko. 
Počasie je nevyspytateľné. Veľa ľudí si myslí, že 
na Islande je stále zima, no teploty sa cez deň 
najčastejšie pohybujú medzi 10 až 20 stupňami 
v lete a -5 až 5 stupňami v zime. Po celom dni 
chodenia a objavovania je najlepším oddychom 
horúci termálny kúpeľ. Island má stovky ter-
málnych jazierok, v ktorých sa dá voľne kúpať. 
Neexistuje dedinka, v ktorej by ste nenašli ter-
málny prameň alebo rovno celé termálne kúpa-
lisko.

Zvieratá sú na Islande bežnou súčasťou života, 
aj keď tu nenájdete veľa druhov. Popri ceste sa 
bežne voľne pohybujú kone a ovce, ktoré vám 
skrížia cestu a testujú vašu trpezlivosť. Uhnete 
skôr vy alebo ony? Na severe môžete stretnúť 
polárnu líšku a na útesoch množstvo vtákov. 
To je všetko. Symbolom Islandu je však puffin 
(papuchalk alebo morský papagáj). Dobrá rada 
– nechoďte ich hľadať na útesy za pe kného 
počasia. Nenájdete ich. Naopak, keď prší, 
nelietajú preč z útesov a odmenou vám budú 
stovky puffinov len pár metrov od vás.

Islanďania sú srdeční, úprimní a čestní ľudia. 
Vzhľadom na to, že ich na ostrove žije len niečo 
vyše 330-tisíc, vždy sa im stane, že pri náhod-
nom stretnutí viacerých Islanďanov za jedným 
stolom (pri debate o tom, že islandské ryby sú 
najlepšie na svete) zistia, že sú cez nejakého 
vzdialeného člena rodiny príbuzní. A rovnako sa 
nečudujte, keď zistíte, že aj najvyšší manažéri si 
na jeseň berú dovolenky, aby mohli ísť pozháňať 
svoje voľne sa pohybujúce ovce na zimu do 
košiarov. Islanďania sú jednoducho iní... Aj pre-
to si za starostu hlavného mesta zvolili v roku 
2010 komedianta a pankáča. Jón Gnarr sľúbil 
obyvateľom mesta vo voľbách okrem iného 
dostatok uterákov na kúpaliskách, ľadového 
medveďa do miestnej zoo a vyhlásil, že v mes-
tskom prístave by mala stáť nadživotná socha 
speváčky Björk. A s prehľadom vyhral!

CESTOPIS:
ISLAND – DOBRODRUŽSTVO, 
KTORÉ TREBA ZAŽIŤ!

Na cestách 
so Zuzanou Zedníkovou

Čierne pláže s ľadovcami, úchvatné vodopády, ľudoprázdne divoké 
fjordy, aktívne a vyhasnuté sopky, horúce termálne pramene 
uprostred lávových a ľadovcových polí... To všetko je Island.

Mesto Vík
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Z
a jeden meter štvorcový už tradične zaplatí-
me najviac v Bratislavskom kraji, a to 1 901 
eur. Podľa Národnej banky Slovenska v tre-

ťom štvrťroku 2017 vzrástla priemerná cena bý-
vania na Slovensku v porovnaní s predchádzajú-
cim štvrťrokom o 9 eur za m2, a to na hodnotu 1 
378 eur. Ide o medzištvrťročný rast o 0,7% a me-
dziročný rast o 6,4%. Ako sa však vyvíjali ceny 
bytov v jednotlivých krajoch za ostatné obdobie?

Spomínaný Bratislavský kraj zaznamenal zníže-
nie priemernej ceny bývania v porovnaní s pred-
chádzajúcim štvrťrokom. V treťom kvartáli si 
museli záujemcovia vyčleniť na meter štvorcový 
spomínanú sumu 1 901 eur, v predchádzajúcom 
štvrťroku to bolo 1 904 eur. V roku 2016 sa cena 
zvyšovala v každom sledovanom kvartáli. V ro-
koch 2015 aj 2014 došlo k miernym výkyvom, 
najmä v porovnaní prvých a druhých štvrťrokov.

Ceny nehnuteľností od začiatku roka rastú aj 
v Trnavskom kraji. Vplyv na to môže mať príchod 
nového investora, ktorý v Seredi otvoril v polovi-
ci novembra veľké logistické centrum. Priemerná 
cena za meter štvorcový sa v treťom štvrťroku 
ustálila na hranici 945 eur. V rovnakom sledova-
nom období minulého roka tak evidujeme nárast 
o 7,8%. Za ostatných päť rokov boli v kraji najniž-
šie priemerné ceny za danú plochu vo štvrtom 
kvartáli 2013, a to 815 eur za m2.

Nitriansky kraj hlási tiež rastúce ceny, v rámci 
štvrťročného porovnania dokonca dosť výrazné. 
Napriek tomu ide o najlacnejší kraj. Je však zrej-
mé, že príchod automobilky do Nitry ceny ne-
hnuteľností ešte viac zvýši. V treťom kvartáli sa 
cena za meter štvorcový zastavila na sume 681 
eur. Medziročne tak  vzrástla o viac ako 12%. Naj-
lacnejší bol rok 2015, priemerná cena za meter 
štvorcový sa v Nitrianskom kraji ustálila na sume 
556 eur.

Nehnuteľnosti sú od začiatku tohto roka z kvar-
tálu na kvartál drahšie aj v Trenčianskom kraji. 
Po treťom štvrťroku museli budúci vlastníci za 

jeden meter štvorcový zaplatiť 771 eur. Priplatili 
si tak o 118 eur v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka. Ide o nárast 15,3% per-
centa, čo je najväčší medziročný skok.

Prvenstvo za skok teda nebude patriť Žilinské-
mu kraju. Za ostatných päť rokov bola cena za 
meter štvorcový najnižšia v roku 2015. Prie-
mer bol 753 eur. V treťom štvrťroku stál meter 
štvorcový v priemere 883 eur, rok predtým 832.

V Banskobystrickom kraji došlo k citeľnej zme-
ne začiatkom tohto roka, na prelome prvého 
a druhého štvrťroka. Kým v prvom kvartáli bola 
priemerná cena 709 eur, v druhom to už bolo 
768. Tretí sa ustálil na úrovni 771 eur za m2. Naj-
nižšie ceny aj v tomto prípade priniesol rok 2015.

Druhým najdrahším krajom po Bratislavskom je 
bez veľkého prekvapenia Košický. Na základe 
porovnania sledovaných kvartálov však nepatrí 
medzi špičku. Priemerná suma bola v treťom 
kvartáli 2017 1 067 eur. V rovnakom období 
predchádzajúceho roka to bolo 928 eur. Ide o ná-
rast viac než 13%. Najlacnejší bol rok 2014.

V raste cien nezaostáva ani kraj Prešovský. 
Zaujímavosťou je, že priemerné ročné ceny od 
roku 2012 postupne klesali, rásť začali opätovne 
v roku 2016. Odvtedy rastú stále. V treťom sle-
dovanom kvartáli 2017 to bola suma 881 eur za 
jeden meter štvorcový.

Napriek stúpajúcim cenám dopyt po nehnuteľ-
nostiach a vlastnom bývaní na Slovensku rastie. 
Národná banka Slovenska sa síce snaží zabrániť 
vzniku realitnej bubliny, sprísňuje podmienky 
poskytnutia hypotekárneho úveru, na list vlast-
níctva je pre nás stále atraktívnou položkou. 
Ak zvažujete kúpu vlastnej nehnuteľnosti, mali 
by ste sa poponáhľať, regulátor totiž môže byť 
v budúcnosti ešte prísnejší. „V súčasnosti po-
trebuje klient vyšší príjem, aby dostal rovna-
kú výšku úveru ako pred rokom. Tak isto môže 
očakávať vyššiu potrebu vlastných zdrojov. 
A bude to ešte prísnejšie. Preto aktuálne od-
porúčam, kto zvažuje prefinancovanie úveru, či 
kúpu, alebo stavbu nehnuteľnosti, urobte tak 
čím skôr,“ radí Ing. Matej Berenčík, Top Consul-
tant spoločnosti DELUVIS. Ceny bytov 

rastú vo všetkých 
krajoch, najlacnejšie 
sú v Nitrianskom
Trend vlastnenia nehnuteľnosti je na Slovensku ešte stá-
le veľmi populárny. Situácia v západnej Európe je pritom 
odlišná. Štáty podporujú výstavbu nájomných bytov, 
a tak majú mladí ľudia väčšiu šancu výberu. Ing. Matej Berenčík

Top Consultant, DELUVIS
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S
me pripravení podať pomocnú ruku každé-
mu, kto to bude potrebovať. Bez vzájomnej 
dôvery to ale nie je možné. Nadobudnúť dô-

verný vzťah s klientom však býva občas zložité. 
Ak nám neprezradí všetky dôležité informácie 
o sebe, o svojej rodine a o finančnej situácii, ťaž-
ko mu môžeme pomôcť naplniť jeho potreby.  
Len na základe podrobnej analýzy ekonomickej 
situácie klienta s prihliadnutím na jeho potreby 
a priania, môžeme navrhnúť individuálne mož-
nosti komplexného riešenia.
  

Ak si klient  napríklad práve založil alebo zakladá 
rodinu, chystá sa kúpiť si byt, či dom, prípadne 
rekonštruovať existujúcu nehnuteľnosť, najčas-
tejšie od svojho finančného sprostredkovateľa 
očakáva prehľad ponúk najvýhodnejšieho hypo-
tekárneho úveru. Neuvedomuje si, že v takomto 
prípade je nevyhnutné zabezpečiť si taktiež pri-
meranú finančnú rezervu a vybrať si ideálne ri-
zikové životné poistenie pre prípad mimoriadnej 
udalosti, a to minimálne pre živiteľa rodiny. 

Téma životného poistenia však býva pri stretnu-
tí s klientmi často chúlostivá. Niektorí akoby 
mali strach, že rozprávaním si nešťastie privo-
lajú, ďalší bývajú presvedčení, že im sa nemôže 
nič stať a sú aj takí, ktorí si jednoducho myslia, 
že nejako bolo a aj bude... Nie je vždy jednodu-
ché primäť klienta k tomu, aby prehodnotil svoj 
názor. Zo skúseností sa mi zdá, že ženy bývajú 
v tomto smere akési zodpovednejšie, nie je to 
však pravidlom. Dôvodom býva strach z nečaka-
nej negatívnej životnej udalosti, ktorá by mohla 
práve život ženy s malými deťmi  vážne skom-
plikovať.

Našťastie sa zatiaľ často s veľkými rodinnými 
tragédiami nestretávam a verím, že tomu tak 
bude aj naďalej. Raz za mnou prišiel manželský 
pár s dcérkou Tamarkou. Ona chcela poistenie 
pre dcérku, on bol voči poisťovniam dosť skep-
tický. Vraj aj tak neverí, že by nejaká poisťovňa 
niekedy niečo vyplatila... Nakoniec predsa len vy-
hovel manželke. Dohodli sme sa, že uzatvoríme 
pre Tamarku investičné životné poistenie s nie-
koľkými základnými pripoisteniami. Mojou naj-
krajšou odmenou je spokojnosť klienta a spätná 
väzba. 

Asi po polroku mi volala mama malej Tamarky. 
Počas naháňačky so psíkom po záhrade spadla 
tak nešťastne, že si zlomila kľúčnu kosť. „Na-
šťastie, nič vážnejšie,“ pomyslela som si a snaži-
la sa upokojiť vystresovanú maminu. Informova-
la som ju o ďalšom postupe. Stretli sme sa hneď, 
ako sa Tamarka doliečila. Bolo nutné zariadiť po-
trebné formality. O pár dní ma opäť kontaktovala 
rodina malej pacientky, tento raz jej otec. Poďa-
koval mi a povedal, že tomu neveril, ale peniaze 
za škodovú udalosť  obdržal v krátkom čase. Veľ-
mi milo ho to prekvapilo. On naopak milo prekva-
pil mňa. Prezradil mi, že aj vďaka mne zmenil ná-
zor na poisťovne. Zároveň ma poprosil o osobné 
stretnutie, a to za účelom uzatvorenia rizikového 
poistenia pre oboch. 

Naším poslaním 
je pomáhať 
Médiá nás každý deň s obľubou zahlcujú negatívnymi udalosťami. Paradoxom 
je, že to počúvame, sledujeme a čítame radi. Sme však už menej ochotní 
pripustiť si, že by sa nejaká negatívna udalosť mohla raz dotknúť aj nás.

Téma životného poistenia však 
býva pri stretnutí s klientmi 
často chúlostivá.

Ona chcela poistenie pre 
dcérku, on bol voči 
poisťovniam dosť skeptický.

Ing. Monika Fojtík
Manager, DELUVIS

AKO SOM POMOHLA KLIENTOVI
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zorné pole a kompatibilitu s prilbou.

Tip: Ak máte sklá okuliarov zvnútra mokré, 
nemali by ste ich nikdy čistiť handrou či 
vreckovkou. Mohli by ste tak zničiť vrstvu 
proti zahmlievaniu a v konečnom dôsledku aj 
okuliare. Najlepšie, čo môžete urobiť, je dať 
okuliare usušiť na teplé a suché miesto.

Kým niektorí ľudia si mýlia svahy s mólom na 
módnej prehliadke, tí ostatní dobre vedia, že 
lyžiarsky odev plní úplne inú funkciu. Mal by 
byť pohodlný, vodotesný a priedušný. K väčšine 
lyžiarskych odevov sú priradené dve čísla, 
ktoré nájdete na etikete (napr. 10.000/8.000 
alebo 20.000/20.000). Prvé číslo vyjadruje 
vodotesnosť, druhé priedušnosť.

Vodotesnosť sa meria v mm Schmerber. Čím 
viac mm, tým je membrána lepšia. Uprednos- 
tnite číslo vyššie alebo aspoň rovné 10.000 
mm, aby ste zostali v suchu za každých okol-
ností. Pokiaľ vyhľadávate freeride a trávite tak 
viac času v prašane, vyberte si vodotesnosť na 
úrovni minimálne 20.000 mm. Pri nohaviciach 
je taktiež veľmi dôležité sledovať vodný stĺpec. 
Keď sneží, sadáme si zväčša na sedačkové 
lanovky.

Priedušnosť oblečenia je zásadná. Keď sme 
mokrí, začína nám byť zima. Pot musí byť od 
tela odvádzaný efektívne. Priedušnosť sa meria 

v gramoch/m2/24hod. Čím viac gramov, tým je 
prenos vlhkosti lepší. Uprednostnite údaj vyšší 
alebo rovný 8 000 g/m2/24h. 

Dôležité parametre pri výbere oblečenia sú 
tiež strih, vetracie otvory, vrecká či ergo-
nomická kapucňa. V rámci vnútorných vrstiev 
neodporúčame bavlnené kúsky, ktoré udržujú 
vlhkosť. Uprednostnite priedušnú spodnú vrs- 
tvu napr. z merino vlny a druhú nepremokavo-
priedušnú vrstvu typu softshell.

Užitočné rady horského vodcu 
UIAGM Jaroslava Michalku:

„Ľudia na svahoch podceňujú počasie, 
nevyužívajú informačné centrá, aby si doplnili 
potrebné informácie o stave a vedení zjaz-
doviek. Viackrát sa stalo, že návštevníci 
blúdia hlavne vo veľkých strediskách, lebo 
nemajú orientačnú mapu.  Ľudia taktiež 
podceňujú užívanie alkoholu. Tiež odporúčam 
preštudovať si Biely kódex, zásady správania 
sa na svahu a v stredisku. Ohľaduplnosť je pre 
radosť z lyžovačky nemenej dôležitá.“ 

N
a niektorých európskych ľadovcoch sa 
tento rok začala lyžiarka sezóna už na pre-
lome októbra a novembra. Na svahoch sa 

tak ocitli prvé lastovičky, ktoré si vychutnávali 
nielen zasnežené zjazdovky, výhľad na majes-
tátne hory, ale aj radosť z pohybu. Lyžovanie má 
pozitívne účinky aj na naše telo. Pri správnom 
striedaní váhy sa posilňujú svaly na nohách a na 
rukách, cibrí sa koordinácia, zlepšuje sa kondí-
cia a pozitíva spojené s pobytom na čerstvom 
vzduchu nemusíme spomínať. Rovnako ani vy-
pustenie pary a problémov z mysle.

Väčšina lyžiarov sa pred začiatkom sezóny 
sústreďuje najmä na stav výstroje a lyžiarskeho 
oblečenia. Podľa lekárov a profesionálnych tré-
nerov je však potrebné venovať pozornosť aj 
stavu vlastného tela. Ideálne je preto nájsť 
si čas na drepy či výpady. Vyskúšať by sme si 
mali aj podrep s opretím sa o stenu. Prípadne 

si otestovať svoje schopnosti na lyžiarskom 
trenažéri.

Ak si plánujete túto sezónu zadovážiť nové 
lyže, dbajte o precízny výber. Dôležité je určiť 
si, akým lyžiarom vlastne som. Iné lyže sú pre 
začiatočníkov, pokročilých i pre profesionálnych 
lyžiarov. Nemenej dôležitý je terén, na ktorom 
budeme lyžovať a tiež výška i váha lyžiara. 
Dĺžka lyží závisí od výšky lyžiara a terénov, na 
ktorých chce jazdiť. Dôležitá je najmä u detí. 
Nekupujte im dlhé lyže.  Jazdy na nich by mohla 
byť pre ne náročnejšia a únavná. S krátkymi 
lyžami deti dosiahnu progres oveľa rýchlejšie. 
Pokiaľ si ľahký lyžiar vyberie lyže s vysokou 
flexiou, teda príliš tvrdé, nevychutná si plne 
ich kvalitu. A naopak, ťažký lyžiar bude mať 
na lyžiach s nízkou flexiou pocit lyžovačky „bez 
života“.

Pohodlie na svahu úzko súvisí aj s lyžiarkami. 
Základnými kritériami ich výberu je dĺžka 
i šírka chodidla a flex index – číslo vyjadrujúce 
ich tvrdosť. Okrem toho je potrebné zohľadniť 
mnoho ďalších faktorov: výrastky, problémy 
s členkom alebo s achilovkou, obvod lýtok a 
pod. Neváhajte skúšať topánky v obchode 
dostatočne dlho. Nechajte si ich na nohe aspoň 
20 až 30 minút.

Lyžiarske palice majú svojich prívržencov aj 
odporcov. Nedajte na názory iných, zvoľte si 
taký spôsob jazdy, ktorý vyhovuje vám. S pali-
cami alebo bez nich. Správnu dĺžku palíc je 
možné zistiť buď výpočtom (telesnú výšku 
vynásobte číslom 0,7), alebo v praxi skúšaním. 
Pri skúšaní palice otočte a chyťte sa tyče 
tesne pod krúžkom. Vaše predlaktie sa musí 
nachádzať v rovnobežnej úrovni so zemou.

Na našich zjazdovkách, ale aj v Rakúsku, Talian-
sku a Slovinsku je povinnosťou zadovážiť pre 
lyžiara do 15 rokov prilbu. V niektorých st-
rediskách ňou musia disponovať všetci lyžiari, 
bez ohľadu na vek. Riskovať sa neoplatí, preto 
na nej nešetrite. Život zachránila mnohým, 
Mi chael Schummacher je toho dôkazom. Ak 
chcete nájsť zodpovedajúcu lyžiarsku prilbu, 
potrebujete najskôr poznať obvod svojej vlast-
nej hlavy. Merajte ju asi centimeter nad obočím.

Počas slnečných alebo veterných dní na svahu 
oceníte aj lyžiarske okuliare. Lepší komfort 
z jazdy dodajú aj počas sneženia. Pri ich výbere 
sa zaujímajte najmä o UV ochranu, pevnosť 
rámu a odolnosť zorníkov proti nárazu, odve-
trávanie a ochranu proti zahmlievaniu zorníkov, 

Letné mesiace poskytujú širokú paletu výberu voľnočasových aktivít. 
Človek sa môže vybrať k vode, do hôr, na bicykel, prípadne si obuť kor-
čule. V zime sú možnosti značne obmedzené. Možno aj preto záujem 
o lyžovanie rastie. Kým si však obujeme lyžiarky, mali by sme na novú 
sezónu pripraviť nielen výstroj, ale aj vlastné telo.

Lucia Svetlíková, 
špecialistka na poistenie DELUVIS:

Predvídajte. Lebo nešťastie 

nechodí len po ľuďoch, 
ale aj po horách. Nielen v zime
Klient sa môže rozhodnúť pre dva druhy 
poistenia. Domáce a zahraničné. Ak sa 
klient chystá na slovenské zjazdovky, 
v poistení má automaticky zahrnutý zásah 
horskej služby. Základné balíky kryjú 
bežné športy, akými sú napr. turistika, 
lyžovanie, snowboarding, sánkovanie 
a pod. Rozšírené balíky kryjú aj extrémne 
športy, akými sú napr. jazda skútrom, ly-
žovanie vo voľnom teréne, lezenie, horská 

cyklistika, jaskyniarstvo, horolezectvo, 
paragliding atď. Poistenie je platné na 
Slovensku v týchto horských oblastiach 
vrátane jaskýň a priepastí: Belianske Tat-
ry, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, 
Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, 
Západné Tatry. 

V prípade aktívneho pobytu v zahraničí sa 
uzatvára cestovné poistenie, ktoré zahŕňa 

poistenie liečebných nákladov, úrazov 
a batožiny. Automaticky je zahrnutý aj 
zásah horskej záchrannej služby. 

Ohľaduplnosť je pre radosť 
z lyžovačky nemenej dôležitá.

AKO SA PRIPRAVIŤ 
NA LYŽOVAČKU
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�  Kedy ste sa po prvýkrát stretli s pojmom 
    finančná analýza?

Bolo to na konci spoločného stretnutia s mo-
jím vtedajším finančným sprostredkovateľom, 
ktorého klientom som bol. Úprimne poveda-
né, mal som z toho zmiešané pocity. Napriek 
tomu, že som bol čerstvým absolventom, moja 
finančná gramotnosť nebola na vysokej úrovni. 
V dô sledku toho som podpísal nevýhodnú poist-
nú zmluvu, pričom som potreboval len cestovné 
poistenie.  Išlo teda o predaj poistenia a nie o 
komplexnú analýzu.

�  Ako jej význam vnímate dnes?

Teraz, keď som už finančným sprostredkovate-
ľom aj ja, viem, že práve privátna finančná analý-
za je pre nasledujúce kroky a spokojnosť klienta 
kľúčová. Dovolím si povedať, že ide o ten najdô-
ležitejší produkt, ktorý môžeme klientovi ponúk-
nuť. Pretože len vďaka nej mu vieme správne 
a zodpovedne nastaviť finančný plán na dané 
časové obdobie.  

�  Ako s privátnou finančnou analýzou 
    pracovať? 

Privátna finančná analýza má rôzne podoby, ale 
najčastejšie sa s ňou môžete stretnúť vo forme 
pracovného zošita. Ide o akúsi zdravotnú kartu 
klienta. Rád používam toto prirovnanie, pretože 
našou prácou je odhaliť chorobu v klientových 
financiách, pomenovať diagnózu a vypracovať 
liečebný – finančný plán. Veľmi veľa klientov má 
však voči analýze odpor. Je veľká pravdepodob-
nosť, že sa s ňou stretli už v minulosti, pričom 
výsledkom bol len predaj poistnej zmluvy alebo 
iného nevýhodného produktu.
 
�  Čo robiť v takomto prípade?

Dôležitá je komunikácia, vedieť informácie 
správne podať a použiť vhodné argumenty. Len 
tak vieme pootvoriť trinástu komnatu klienta. 
Často sa za svoj stav hanbia, prípadne sa snažia 
niečo skrývať. U doktora pritom tajiť nemôžete 
nič. Aj pre nás je dôležité získať čo najviac infor-
mácií. Len tak môžeme zdravotnú kartu vyplniť 
a naplniť tak klientove ciele i potreby. 

�  Hovorili ste, že klienti už majú skúsenosti     
    s PFA. V čom je iná tá vaša?

Privátna finančná analýza DELUVIS vznik-
la na základe dlhoročných skúseností našich 
sprostredkovateľov. Vytvorili tak jedinečný pra-
covný nástroj a produkt, obsahujúci odpovede na 
najčastejšie otázky klienta. Tie sú najdôležitejšie 
pri vytváraní kvalitného finančného plánu. 

�  Na ktoré oblasti sa PFA zameriava? 

Tém je viacero. Na zreteli však treba mať kom-
plexnosť, ktorá je zárukou kvalitnej liečby. 
Najčastejšou a prvou témou PFA je bývanie. 
Klientov zaujíma, ako čo najvýhodnejšie získať 
finančné prostriedky na zabezpečenie si nehnu-
teľnosti. Sú však aj takí, ktorí už hypotekárny 
alebo iný úver na bývanie majú, no nie je výhod-
ný. Obe skupiny klientov však vždy zaujíma, ako a 
kde sa dá úver výhodnejšie splácať, prípadne ako 
ho splatiť skôr. V tejto fáze PFA klienti spomenú 
úvery, ktoré aj s bývaním nesúvisia. V istom mo-
mente tak klient začne premýšľať a pýtať sa na 
možnosti trhu. 

Druhou témou PFA je poistenie majetku. Táto 
oblasť sa týka všetkých našich klientov, preto-
že si tak chránia vlastníctvo svojho majetku. Či 
už sa bavíme o hnuteľnom, alebo nehnuteľnom. 
Niekedy si klienti cenia svoj majetok viac ako svoj 
vlastný život. Zaujímavá je však aj problematika 
zodpovednosti za škodu... Zabudnúť nesmiem 
ani na tvorbu finančných rezerv, zabezpeče-
nia si dôchodku či budúcnosti pre deti. Je dôle-
žité, aby si klient sám uvedomil, v čom spočíva 
podstata pravidelného investovania, ktoré je 
ideálnym ná strojom tvorby finančnej rezervy. 
Tá nám môže pomôcť prekonať aj nepríjemné 
a nepredvídateľné životné situácie. Ľudia sa spo-
čiatku investíciám bránia, myslia si a tvrdia, že na 
to nemajú finančné prostriedky, avšak riešenie 
existuje pre každého. Vďaka nemu sa klientovi 
otvoria dvere do sveta možností a príležitostí 
na zabezpečenie si životnej úrovne a dôstojného 
života. 

�  Spomínali ste, že niektorí klienti dávajú 
    prednosť poisteniu majetku pred životným     
    poistením. To nie je súčasťou PFA? 

Samozrejme, že je. V kvalitnej privátnej analýze 

nemôže chýbať. Nič cennejšie ako naše zdravie 
a život nemáme, preto na to nesmieme nikdy za-
búdať. Všetky témy PFA so sebou úzko súvisia. 
Často cestujem lietadlom a počas letu zažívam 
turbulencie. Tie má každý z nás aj vo svojom ži-
vote. Sme pripravení na vzlet, ale nikto nás ne-
upozorní, že môže nastať aj jemný prepad v na-
šom lete životom. A o tom je naša práca, naša 
služba klientom. Pripraviť sa dôkladne na daný 
let a počítať s možnými turbulenciami, ktoré 
však spoločnými silami, na základe dôslednej 
prípravy a obojstrannej dôvery zvládneme. 

ROZHOVOR

O význame finančného sprostredkovania sa toho už napísalo veľa. Akým 
spôsobom pracovať s klientom, čo je pre neho najdôležitejšie, na čo konkrétne 
sa sústrediť, aby bol spokojný. O čosi menej sa píše o tom, ako naplniť jeho 
konkrétne potreby a ciele. Základom úspechu a obojstrannej spokojnosti  je 
vypracovanie privátnej finančnej analýzy, PFA. Viac v rozhovore s Deziderom 
Krištofom, Managerom DELUVIS.

PFA. To nie je 
obyčajná skratka

Dezider Krištof
Manager, DELUVIS
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Postup prípravy:

Vlažné zemiaky, nie studené, popučíme, pridá-
me ostatné ingrediencie a vypracujeme cesto 
v nádobe. Následne ho necháme vykysnúť, 
približne po dobu 20 minút. Nezľaknite sa, ak je 
husté, také má byť. 

Po vykysnutí ho roztiahneme na doske a prelo-
žíme, necháme kysnúť ďalších 20 minút. Tento 
postup štyrikrát opakujeme. Po treťom prelo-
žení cesto dáme na plech, ktorý je len pomúče-
ný a necháme postáť opäť 20 minút. Nakoniec 
ho potrieme slanou vodou.

Rúru si necháme vyhriať na 240 – 250 stupňov 
Celzia. Vypracovaný bochník dáme piecť na 10 
– 15 minút. Za ten čas sa vytvorí kôrka.  Teplotu 
v rúre potom znížime na 50 - 60stupňov, ne-
cháme piecť ďalších 45 minút. 

Voňavé medovníky nemusia byť jediným symbolom Vianoc z rúry. 
Napriek tomu, aké malé je Slovensko svojou rozlohou, môže sa 
pýšiť rozličnými regionálnymi špecialitami, ktoré šikovné gazdinky 
každoročne pripravujú. Vedeli ste, že na východe sa v nejednej 
domácnosti pečie zemiakový chlieb, špeciálne na vianočné sviatky? 
Ulahodí s kapustnicou či šošovicovou polievkou na kyslo. 

DELUVIS v kuchyni

Príprava za niekoľko minút, 
Jeden bochník, doba varenia 
a pečenia Jedna hodina. 

Ingrediencie 
pre jeden 
bochník:
1kg hladkej múky 
(zelená T650)

30dkg varených zemiakov

1 lyžičky rasce

3 lyžičky soli

3 lyžičky octu

Bc. Barbora Mišinská
Odborný asistent, DELUVIS

Neustále ťaháme za jedno lano, aby dostali naši klienti tie 
najvýhodnejšie produkty. Niekedy sa však necháme potiahnuť aj 
my, napríklad lanovkou na Gubalowku v Zakopanom.

Pobyt na čerstvom vzduchu prospieva. Pochvaľuje si to aj naše 
prasiatko DELUVIS, ktoré môžete stretnúť na prechádzke po 
bratislavských parkoch. Nie párkoch.

Dostať košom nie je nikdy príjemné. Ale dostať košom plným 
húb, to je už o niečom inom. Jesennej hubárskej sezóne sme 
podľahli aj my. V kapustnici na Štedrý večer budú chutiť 
vynikajúco.

Akýkoľvek teambuilding je vždy plný zážitkov. Niekedy však 
naň býva menej spomienok. V mieste aktívneho oddychu 
Gothal sme relaxovali aj my a pamätáme si všetko. Aj plnenie 
úlohy o vtipných scénkach.

V nádhernom prostredí liptovskej prírody rastie Gothal. Areál 
spájajúci relax s aktívnym oddychom. Už teraz je k dispozícii 
rodinám, priateľom a kolegom. Dovolíme si to konštatovať na 
základe vlastných skúseností a dôslednej prehliadke.

Kongresy niektorí ľudia považujú za nezáživné. Nás však 
vzdelávanie baví a napĺňa. Samozrejme ako večerné programy.

MOZAIKA



Štvrťročník pre klientov DELUVIS

42 43

číslo 04/2017

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

Nesiem vám 
noviny, čí tajte
Stretávate sa s nimi niekoľkokrát do roka. Budujete si vzťah postavený na vzájomnej dôvere 
a úcte. Často sa rozprávate o ťažkých životných situáciách, poznajú vaše sny a plány. Dovoľte 
im preto zaželať vám niečo k Vianociam a novému roku 2018...

Ivana Ruttkayová
Lásky, šťastia hodiny, 
v kruhu svojej rodiny, 
užite si spoločné, 
krásne sviatky vianočné,
nech dlho prevláda novoročná nálada. 
Prajem Vám veselé Vianoce 
a všetko dobré v novom roku.

Lenka Exnerová
Chcela by som sa poďakovať všetkým 
svojim klientom za spoluprácu 
v končiacom sa roku 2017. Bola pre 
mňa česť, hľadať s Vami inovatívne 
riešenia a zhodnocovať Vaše financie. 
Cením si Vašu dôveru. A preto mi 
dovoľte, aby som Vám zapriala 
v novom roku 2018 veľa zdravia, lebo 
to je najdôležitejšie, tie najkrajšie chvíle 
strávené po boku Vašich blízkych 
v kruhu rodiny, a hlavne veľa nových 
a správnych rozhodnutí.

Ing. Matej Berenčík
Všetkým klientom želám hlavne veľa 
zdravia, rodinnej a pracovnej pohody 
a veľa múdrych investícií.

Ing. Lucia Svetlíková
Ďakujem za Vašu priazeň a spoluprácu 
v roku 2017! A do nového roku 
2018  Vám prajem veľa šťastia, zdravia, 
osobných a pracovných úspechov!

Ing. Jaroslav Baran
Prajem Vám krásne a pohodové 
Vianoce a úspešný vstup do Nového 
roka 2018. Pevne verím, že k Vašej 
pohode a spokojnosti prispejeme našou 
prácou pre Vás aj my. 

Martin Vincze
Aj v tomto roku sa chceme poďa- 
kovať všetkým, na ktorých nám 
záleží. Želáme Vám, krásne a ra- 
dostné Vianoce plné lásky a pohody 
a v ďalšom roku úspech, šťastie a 
zdravie.
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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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