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P
odľa čínskeho horoskopu sa v týchto dňoch začína rok zemského Psa. A bude to 
dobrý rok. Dariť by sa malo ako jednotlivcom, tak i celej spoločnosti. Nad ľuďmi 
by mala bdieť spravodlivosť, zlepšiť by sa mali sociálne, ekonomické aj kultúrne 

pomery. Podľa čínskej astrológie budeme konať ľudsky, so zreteľom na dobré skutky 
a vzájomnú pomoc. Bez ohľadu na astrológiu a horoskopy túto snahu u nás v DELUVIS 
cítiť v ktoromkoľvek období. Aj v najbližších týždňoch a mesiacoch budú naši klien-
ti a partneri hlavným predmetom nášho záujmu a starostlivosti. Rovnako svedomito 
sme pripravovali aj prvé tohtoročné vydanie magazínu inDELUVIS. Sme radi, že ste si 
nás opäť vybrali k prežitiu príjemných chvíľ. Nasledujúce strany sú  plné užitočných 
informácií a inšpirujúcich príbehov. Prezradíme vám, ako vďaka investíciám splatiť hy-
potekárny úver skôr, zosumarizujeme si najnovšie zmeny v dôchodkoch a v príspev-
koch na bývanie pre mladých. Katarína Jakeš Štumpfová a Ivana Gáborík Surovcová nás 
pustili do svojho módneho kráľovstva. Zistíme, prečo obľúbené a populárne tanečníčky 
vymenili parket za módny priemysel. Kráľovský je i Petrohrad, ktorý v aktuálnom čísle 
spoznáme tiež. Oboznámime sa s ďalším príbehom pomoci našim klientom a pripo-
menieme si význam poistenia pred kritickými ochoreniami. A keďže v zdravom tele 
je zdravý duch, zavítame tiež do posilňovne. S osobným trénerom. Viac zaujímavých 
článkov hľadajte na nasledujúcich stranách. Príjemné čítanie.

Ing. Zuzana Zedníková
Chief Operating Officer DELUVIS

Toto vydanie magazínu inDELUVIS nájdete aj na našom webe 
www.deluvis.sk
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Už päť rokov s Vami.

CHCELI SME SA POCHVÁLIŤ 
ČÍSLAMI A FAKTAMI
Ale radšej sa Vám poďakujeme za dôveru.

ĎAKUJEME!
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O
slabený dolár takisto štartuje infláciu, pre-
tože sú drahšie dovozy a napriek tomu 
všetkému sa americkej ekonomike  darilo, 

darí a Američania si tým pádom mohli dovoliť aj 
zdvíhať úrokové sadzby. To, čo bolo zvláštne na 
tejto situácii je, že všetci čakali, že potom ako sa 
ekonomike darí, by mali akciové trhy ešte stále 
rásť. A až prehriatie ekonomiky alebo výrazný 
rast úrokových sadzieb túto situáciu môže ne-
jakým spôsobom zvrátiť a spomaliť. To je taká 
všeobecná teória. Na druhej strane rast akcií od 
vypuknutia krízy bol taký dlhodobý, až enormný, 
že mnohí očakávali, že bublina musí prasknúť. 
Že dôjde k výraznej korekcii, a to je to, čo sa sta-
lo práve v týchto dňoch, keď trhy padli za jeden, 
dva dni skoro o 8%. To znamená, ak by takto pa-
dali 10 dní, klesli by o 80%. Osem percent za deň 
možno nevyzerá až tak veľa, ale v skutočnosti je 
to veľmi veľké číslo. Obchodovanie na trhoch je 
vždy o tom, že jeden kupuje, jeden predáva a po 
tomto páde mnohí pochopili, že k takému pádu 
nie je veľký dôvod, najmä preto, že inflácia bude 
rásť. Nezamestnanosť je v Amerike aj v Európe 
nízka, sadzby sa budú dvíhať pozvoľne. Násled-
ne po tomto páde došlo k rastu akciových trhov 
v takom rozsahu, ktorý sa za jeden deň ne- 
zaznamenal už niekoľko rokov, ak nie desaťročí. 
Napriek tomu sme ešte stále nedosiahli vrchol. 
Pád bol vyšší ako nárast, ale ak by som vám písal 
tento článok pred týždňom, poviem že volatilita 
je mimoriadne nízka. V týchto dňoch musím kon-
štatovať, že volatilita je tak mimoriadne vysoká, 
ako už veľmi dlho nebola. To, čo platilo pred týž-
dňom, neplatí teraz a je veľmi ťažké predikovať, 
čo bude o tri mesiace v takýchto časoch.  Udalosti 
posledných dní však neboli neočakávané. Len sa 
nevedelo, kedy k tomu príde. 

Čo sa týka Európy, tá vždy kopíruje nejakým 
spôsobom Ameriku. Aj na starom kontinente 
dochádzalo a aj došlo k rovnakému scenáru. To 
znamená, že ekonomike sa darilo, nezamestna-
nosť je nízka, produkcia firiem, HDP, rast akcií, 

všetko išlo nejakým spôsobom hore. Jediné, čo 
sa v Európe nepodarilo, je naštartovanie inflácie. 
Možno aj preto, že euro posilňuje, ale aj preto, že 
sa tlačí do obehu ešte viac peňazí, ako sa tlačilo. 
Krivky medzi americkým a nemeckým štátnym 
dlhopisom sa vyvíjajú viac-menej paralelne. To 
znamená, že stúpajú aj jedny, aj druhé. Avšak 
americká stúpala viac. Keď padli americké akcie, 
padli aj európske. Keď sa pozviechali, pozviechali 
sa trošku aj európske. Takže si myslím, že Európa 

bude aj naďalej kopírovať Ameriku. Žijeme ale v 
zvláštnej dobe. Trh sa musí ustáliť a práve v tejto 
chvíli ustálený nie je. 

Čo sa týka českej koruny, pokračuje v posilňova-
ní. Za tri mesiace o 2,7%. Úroky rastú, ČNB začala 
zvyšovať úrokové sadzby, ale to už je známe dlh-
šie. Na dlhom konci rastú oproti eurovým krivkám 
v podstate len málo. Momentálne sa viac-menej 
čaká, kam bude trh smerovať. 

Všeobecná volatilita na trhoch je taká vysoká, že 
asi už vyššie nemá dôvod ísť. Po tomto očaká-
vam zase upokojenie, pokles volatility a pozvoľný 
nárast trhov. Takže dá sa povedať,  že to bol len 
krátkodobý výkyv a sme optimisti.

Zlato reagovalo presne opačne ako akcie. To zna-
mená, že keď sa akciové trhy prepadli, investori 
sa utiekali k zlatu. Robia tak vždy v čase nervozity 
a volatility na trhu. V zásade bol tento pohyb pri-
rodzený a spôsobený týmto prepadom. Na druhej 
strane treba povedať, že zlato je momentálne na 
cenových úrovniach, na akých bolo v roku 2014, 
zatiaľ čo akciové trhy výrazne narástli. To zname-
ná, že keď ich porovnáme alebo ich dáme do po-
meru, úroveň zlata, alebo úroveň ceny zlata, nie je 
tak prepálená, ako je úroveň akcií. To by na jednej 
strane mohlo znamenať, že je ešte veľký priestor 
na rast ceny, na druhej strane v čase, keď sa eko-
nomike darí, investori nekupujú zlato ako poistku 
pred nejakým krachom. Možno keď si počkáme 
na ďalší prepad, cena zlata vystrelí hore. 
 
Čo sa týka ropy, tá sa obchoduje momentálne tak, 
ako sa očakáva. To znamená cyklicky. Jednak, čo 
sa týka zásob a čo sa týka ťažby, nič mimoriadne 
sa tam nečaká. Došlo tiež k prepadu, ktorý bol ko-
relovaný s akciovými trhmi, ale v zásade to bol asi 
len krátkodobý pohyb. Všetko to bude vychádzať 
ďalej z ťažby. Zvýšenie ťažby  sa očakáva najmä 
v Amerike a rozhodujúci bude pomer nárastu zá-
sob vs. očakávania tohto nárastu zásob. 

Ing. Miloš Krššák
Predseda predstavenstva Arca Brokerage House:

AKTUÁLNE K TRHOM
V čase, keď píšem tento komentár, sa na trhoch udiali mimoriadne veci. Doteraz americký 
dolár oslaboval voči euru takmer o štyri percentá za posledné obdobie a volatilita trhov 
bola mimoriadne nízka. Slabší dolár vyhovoval americkej administratíve práve kvôli tomu, 
že sa im zjednoduší export. 

KOMENTÁR

Ing. Miloš Krššák
Predseda predstavenstva 
Arca Brokerage House o.c.p., a.s.

S prvou minútou roka 2018 nevstúpili do platnosti len 
sprísnené podmienky týkajúce sa žiadateľov hypotekárneho 
a spotrebného úveru. Aktuálnou témou je tiež osempercentná 
daň z poistenia a novela zákona o finančnom sprostredkovaní. 
Na nasledujúcich stranách magazínu inDELUVIS vám 
prinášame prehľad najväčších zmien, ktoré sa dotknú financií 
slovenských domácností. A nielen tých.
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Z
adlženosť obyvateľstva prudko rastie, 
a tak sme sa museli od nového roka pripra-
viť na viacero zmien. Istým spôsobom za to 

môžu aj nízke úrokové sadzby. V oblasti hypo-
tekárnych úverov bude musieť žiadateľ dispo-
novať väčším objemom vlastných finančných 
prostriedkov. Klientovi musí po sčítaní splátok 
úverov (aj v rámci žiadaného), životného mi-
nima za všetky zainteresované osoby a vyži-
vované deti, ešte ostať rezerva vo výške 20%. 
Naďalej sa bude zohľadňovať tiež dvojpercent-
ný potenciálny rast úrokových sadzieb. „Veľkú 
zmenu podstúpia aj úvery pre mladých. Kým 
po starom mali mladí po splnení podmienok na 
úvere bonifikáciu z úrokovej sadzby vo výške 
3% počas prvých piatich rokov, čo im v prie-
mere ušetrilo až do 5 000 eur, po novom bude 
úspora do maximálnej sumy 2 000 eur,“ hovorí 
Ing. Matej Berenčík, Top Consultant spoločnosti 
DELUVIS. 

Mladí žiadatelia budú musieť čeliť aj vyššej 
byrokracii. „Podpora pre mladých bude mať 
formu daňového bonusu. Výška bonusu bude 
maximálne 50% zo zaplatených úrokov s hor-
ným limitom 400 eur za jedno zdaňovacie ob-

dobie. V praxi si tak budú môcť mladí žiada-
telia uplatniť daňový bonus až v roku 2019,“ 
pokračuje Berenčík. 

Spomínané nízke úrokové sadzby spôsobili 
zvýšený záujem o úvery, nielen o hypotekárne. 
V druhom rade stúplo percento tých nespláca-
ných. Vyššie percento nesplácaných úverov je 
v priamom kontraste so súčasnou pozitívnou 
ekonomickou situáciou, ako najnižšia neza-
mestnanosť, nízke úrokové sadzby či konku-
renčný boj finančných domov. Dôsledkom je 
sprísnenie podmienok, ktoré boli podľa NBS 
doteraz neprimerane voľné. „Zmeny sa preto 
dotknú aj spotrebných úverov. Tie budú rov-
nako menej dostupné ako hypotekárne úve-
ry. V tomto prípade sa tiež bude prihliadať na 
20% rezervu,“ vysvetľuje Ing. Matej Berenčík, 
Top Consultant spoločnosti DELUVIS. Ako si 

však v súčasnosti tvoriť rezervu? Špecialista na 
osobné financie považuje za najideálnejší spô-
sob dlhopisy alebo zero bondy. „Ďalšou zme-
nou, na ktorú sa treba pripraviť, je totiž rastú-
ca inflácia. Priemerný rast cien by mal v roku 
2018 dosiahnuť úroveň 1,8%. To dosť citeľne 
môže ovplyvniť výšku úspor na bežných ter-
mínovaných vkladoch, prípadne na ostatných 
bankových produktoch. Preto odporúčam vo-
liť výhodnejšie alternatívy,“ dodáva Berenčík. 

Počítať treba tiež s ďalším možným  rastom 
bankových poplatkov. Je dôležité uvedomiť si, 
že banky sú podnikateľskými subjektmi. Naj-
častejšie poplatky súvisia s nedisciplinovanos-
ťou klientov pri výbere z cudzích bankomatov 
alebo za vklady na cudzí účet. Ako sa najlepšie 
vyhnúť poplatkom za účet a ostatné úkony vie 
poradiť odborník. 

Štátny príspevok pre mladých sa 
v roku 2018 radikálne mení
Kto na tom získa? Štát, banky alebo mladí ľudia? 
Všetko dôležité nájdete v našom prehľade.

Ako fungoval štátny 
príspevok pre mladých 

do 1.1.2018?

Na hypotékach poskytnutých do 31.12.2017 
štátny príspevok pre mladých znižoval úrok na 
úvere o tri percentá p.a. Banka prispievala jed-
ným, štát dvomi percentami. Vďaka štátnemu 
príspevku tak klient získal nižší úrok na obdobie 
piatich rokov.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku pre 
mladých po novom zostávajú nezmenené:

• vek do 35 rokov - posledným dňom na po-
danie žiadosti o hypotéku sú 35. narodeniny 
klienta

• hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny 
rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemer-
nej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. 
Pri jednom žiadateľovi je to od začiatku roka 
do 31.3.2018 maximálne 1 215,50 eur me-
sačne. Ak o úver žiadajú dvaja (manželia ale-
bo partneri), ich spoločný hrubý príjem môže 
byť maximálne 2 431 eur

• účelom úveru môže byť nadobudnutie ne-
hnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo 
zmena, údržba, rekonštrukcia nehnuteľnosti 
určenej na bývanie (na LV musí byť byt alebo 
dom)

 

• výška hypotekárneho úveru - maximálna 
suma na výpočet príspevku je 50 000 eur

 
• LTV – výška úveru maximálne do 70% hod-
noty nehnuteľnosti

Nemení sa ani dĺžka poskytovania štátneho 
príspevku pre mladých, a to päť rokov.

Čo sa mení?

Forma, akou bude štátny príspevok klientom 
pripisovaný. Doteraz štátny príspevok dostá-
vali na mesačnej báze banky, ktoré ho klientom 
buď priamo zahrnuli do splátky, alebo klientom 
odchádzala plná splátka hypotéky a banka im 
priznaný príspevok poukazovala následne na 
bankový účet.

Po novom sa forma pripisovania štátneho 
prí spevku pre mladých mení na daňovo odpočí-
tateľnú položku. Zvýhodnenie bude 50% zo za-
platených úrokov v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí (kalendárnom roku), ale zároveň maximálne 
vo výške 400 eur ročne, a to po dobu piatich 
rokov od načerpania úveru. Štátny príspevok tak 
nebude dlžník vidieť na mesačnom cash-flow, 
ale iba raz ročne, a to tak, že zaplatí na dani z 
príjmov menej alebo mu daňový úrad preplatok 
na dani vráti.

VÝHODY PRE KLIENTA 

Väčšia dostupnosť štátneho príspevku u ko-
merčných bánk. Doteraz mohli štátny príspevok 
pre mladých poskytovať len hypotekárne banky 
na hypotekárne úvery. Po novom sa ŠPM bude 
týkať aj úverov na bývanie poskytovaných ban-
kami, ktoré nemajú štatút hypotekárnej banky, 
napr. mBank, Poštová banka,...

Nižšie úroky. Úroky na úveroch so ŠPM boli do-
teraz bežne vyššie ako na úveroch bez ŠPM. Od 
1.1.2018 banky nerozlišujú ponuku podľa toho, 
či má klient štátny príspevok pre mladých alebo 
nie.

NEVÝHODY PRE KLIENTA

Presun byrokratickej záťaže na klienta. Klient 
si bude musieť uplatňovať štátny príspevok sám 
v každoročnom daňovom priznaní, resp. ročnom 
zúčtovaní preddavkov na daň.

Riziko nezískania príspevku. Ak klient nebude 
mať v danom roku príjem, nebude si mať na čom 
daňovo odpočítateľnú položku uplatniť.

Zvýšenie mesačných nákladov. Pravidelná 
úspora na mesačnej splátke sa mení na jednora-
zovú úsporu pri daňovom zúčtovaní. 

+

–

Banky pripravili niekoľko 
novoročných prekvapení. 
Príjemné nIE SÚ
Získať hypotekárny úver na bývanie je čoraz zložitejšie. Národná banka Slovenska totiž 
pravidelne sprísňuje podmienky. Reguluje tak nielen trh, ale snaží sa tiež zabrániť prasknutiu 
úverovej bubliny. Na rovnakú výšku úveru ako v roku 2017, musíme od januára zarábať viac. 
A nielen to.

Ing. Matej Berenčík
Top Consultant, DELUVIS



9

číslo 01/2018

8

A
ni nie rok po jeho zavedení sa začali debaty 
o novej forme zaťaženia poisťovní, a síce 
o dani z poistenia, ktorá by mala nahradiť 

„odvod z poistného“ (ten zostane zachovaný 
len pri povinnom zmluvnom poistení). „Väčšina 
odvetví životného aj neživotného poistenia by 
mala od októbra tohto roka podliehať novej 
dani vo výške od dvoch  do ôsmich percent. 
Poisťovací sektor pritom očakával, že daň sa 
bude týkať iba neživotného poistenia, bude 
podľa možností jednotná a čo najmenej ad-
ministratívne náročná. Daň z poistenia má mať 
charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a 
platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré 
ju vyberú od klientov v poistnom,“ vysvetľuje 
Ing. Zuzana Zedníková, odborný garant a COO, 
DELUVIS. Návrh zákona je už v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní a Slovenská asociácia 
poisťovní zverejnila svoje pripomienky.

Čo sú momentálne sporné body?

Zdanenie poistenia je štandard v EÚ
Rôzne štáty majú k zavedeniu zdanenia rôzne 
motívy. Spoločným znakom však je, že daň 
z poistného slúži k istému účelu alebo je kom-
penzovaná inými systémovými opatreniami. 
Napríklad, ak je zavedená daň zo životného 
poistenia, neexistuje daň z jeho výnosu.

Náhrada poistného odvodu
Navrhovaná daň má nahradiť neefektívny 
odvod z poistného z neživotného poistenia.
Rozšírenie povinnosti platiť odvod z povinného 
poistenia aj na všetky dobrovoľné neživotné 
poistenia bolo samo o sebe protiústavné. 
Hlavným dôvodom bola retroaktivita. Z toho 
dôvodu bol nakoniec odvod zavedený iba na 
poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté po 1.1.2017 
a vôbec sa netýkal životného poistenia. „Návrh 
zákona, tak ako bol predložený do medzirezort-
ného pripomienkového konania, počíta so za-
vedením celoplošnej dane na všetky poistenia, 
teda aj na životné a na všetky zmluvy, teda aj 
na tie staré. Ministerstvo tiež navrhuje rôzne 

sadzby dane pre jednotlivé odvetvia, ktoré 
spôsobia najmä aplikačné problémy, napr. 
samostatné úrazové poistenie bude posu- 
dzované inak ako pripoistenie v životnom pois- 
tení,“ približuje Zuzana Zedníková. 

Súlad s Ústavou Slovenskej republiky
Keďže daň sa má uplatňovať na všetky zmluvy, 
aj na uzavreté pred účinnosťou zákona, vznikne 
nová daňová povinnosť, ktorá v čase uzatvore-
nia zmluvy nebola známa, čím sa pre jednu 
zmluvnú stranu stane nevýhodná. Pre klienta 
alebo poisťovňu, podľa toho, na koho ťarchu sa 
daňová povinnosť bude realizovať.

Konkurencieschopnosť
Zavedením dane na životné poistenie sa 
výrazne zníži konkurencieschopnosť voči 
investičným produktom ostatných subjektov 
finančného trhu (dôchodkové sporenie, po-
dielové fondy,...).

Administratívne náklady
Poisťovniam vzniknú so zavedením novej dane 
a jej členením náklady na zmenu IT systémov, 
s prekalkulovaním cien poistných produktov, s 
úpravou poistných zmlúv,... Tieto náklady nie je 
možné momentálne ani kvantifikovať.

Možné negatívne dôsledky zavedenia 
dane pre spotrebiteľa:

 
• Spotrebiteľ bude v oblasti životného 
poistenia zdanený trojnásobne – poistenie 
platí zo zdaneného príjmu, zdanený je jeho 
výnos z poistenia (sporenia) a navyše má 
zaplatiť aj daň z plateného poistného.

• V oblasti neživotného poistenia si 
spotrebiteľ rovnako platí poistné zo 
zdaneného príjmu a za svoje zodpovedné 
správanie si navyše zaplatí daň z poistenia.

• Daň z poistného si spotrebiteľ (občan) 
,na rozdiel od právnickej osoby nemôže 
odpočítať zo základu dane.

Možné negatívne dôsledky zavedenia 
dane pre sektor poisťovníctva:

• Zníženie záujmu o poistenie.

• Obmedzenie investícií do vývoja a IT.

•  Zhoršenie konkurenčného postavenia 
voči ostatným subjektom finančného trhu.
Nová daňová povinnosť by možno bola 
akceptovateľnejšia, ak by účelovo získané 
finančné prostriedky boli určené na pre-
venciu, prípadne odstraňovanie násled-
kov poistných udalostí. Bez toho je daň 
z poistenia len ďalším príjmom štátneho 
rozpočtu a poistenie sa tak stáva luxusom. 
„Na druhej strane, konkurenčný boj medzi 
poisťovňami v snahe udržať cenu čo 
najnižšie môže priniesť zníženie rozsahu 
poistného krytia, a teda menej kvalitné 
služby. Rovnako sa klient môže rozhodnúť 
poistiť sa na nižšiu poistnú sumu, alebo sa 
nepoistiť vôbec, čo je na škodu veci, keďže 
poistenie je základnou nutnosťou ochrany 
majetku a zdravia,“ dodáva na záver Ing. 
Zuzana Zedníková, odborný garant a COO, 
DELUVIS. 

Sporný návrh zákona 
o dani z poistenia?

Nie je to tak dávno (1.1.2017), čo ministerstvo financií zaviedlo 
nepopulárny osempercentný odvod  z poistného z neživotných 
poistení. Už vtedy bol predmetom mnohých polemík, a to kvôli jeho 
ústavnosti, systémovosti a efektívnosti.

T
rojkrídlový dom Bellevue pri Vltave, s 
výhľadom na Karlov most a Hradčany, 
sa v súčasnosti volá Arca Palace. 

Finančná skupina netají, že má so zná-
mou nehnuteľnosťou smelé plány, avšak v 
súčasnosti vyhodnocuje ďalšiu stratégiu. 
Architektonický skvost v sebe momentálne 
ukrýva napríklad reštauráciu. 

Renesančný Arca Palace bol postavený v 19. 
storočí. Za jeho múrmi mal pred vojnou ateliér 
maliarsky velikán Oskar Kokoschka, po ňom 
Jiří Trnka. Atraktivitu a hodnotu Arca Palace 
si uvedomuje aj Rastislav Velič. „Jedinečná 

poloha a vzhľad budovy dotvárajú kolorit 
nábrežia a panorámu Starého mesta. Chceme 
preto, aby bol priestor verejnosťou aktívne 
využívaný a navštevovaný.“

Arca Palace nie je jedinou historickou budovou, 
do ktorej česko-slovenská skupina Arca Capi-
tal v Prahe investovala. Na Thunovskej ulici, na 
Malej strane, pripravuje projekt apartmánové-
ho bývania určeného k prenájmu. Finančná 
skupina je tiež majiteľom pozemkov neďaleko 
Prahy, ktoré plánuje predávať pre individuálnu 
výstavbu. Stavať chce tiež v Bratislave, a to ti-
síce nových bytov. 

Jedna z pražských 
dominánt má nový 
názov aj majiteľa
Historickú budovu na Smetanovom nábreží kúpila česko-slovenská 
investičná skupina Arca Capital. Cenu transakcie spoločnosť 
nezverejnila, za to nový názov áno. 

T
ransakciu ešte musí schváliť rakúsky 
Orgán pre dohľad nad finančným trhom 
(FMA). Následne bude niekoľkomesačný 

proces zavŕšený a služby banky by mohli 
byť dostupné novým zákazníkom v regióne. 
„Súčasný manažérsky tím sa bude podieľať 
na ďalšom rozvoji banky v úzkej spolupráci 
s tímom Arca Capital v Bratislave a Prahe. 
Budeme využívať všetky logické a prak-
tické možnosti na expanziu,“ povedal Ras-
tislav Velič, partner a predseda predstaven-
stva Arca Capital.

Realitné projekty budú z portfólia banky 
vyčlenené, prioritou väčšinového majiteľa 
je expanzia na nové trhy strednej Európy. 
„Akvizíciou Wiener Privatbank sme naplnili 
našu ambíciu vstúpiť do bankového sektora 
a poskytovať našim klientom plnohodnotné 
finančné služby. Vďaka medzinárodnému 
pôsobeniu Wiener Privatbank a profesio- 
nalite jej ľudí dokážeme naplno rozvinúť 
potenciál Arca Capital a Wiener Privatbank 
v strednej Európe,“ priblížil Rastislav Velič.

Wiener Privatbank je privátna banka za-
meraná na bankové služby, poradenstvo 
a správu aktív so sídlom vo Viedni. Proces 
prevzatia majoritného podielu finančnou 
skupinou Arca Capital by mal byť zavŕšený 
v polovici tohto roka. 

Nová krv v žilách 
rakúskeho bankového trhu
Majoritným vlastníkom rakúskej privátnej banky Wiener Privatbank 
sa stala česko-slovenská finančná skupina Arca Capital. Služby banky 
by mali byť sprístupnené slovenským i českým klientom. 

Ing. Zuzana Zedníková 
Chief Operating Officer, DELUVIS
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Novela zákona bola primárne podmienená transponovaním smernice IDD o distribúcii poistenia. 
Zmeny, ktoré však prináša, sa týkajú aj zvýšených nárokov na odbornú spôsobilosť finančných 
agentov, zavádza sa regulácia krížového predaja produktov, rozšírenie úpravy  poskytovania 
cezhraničných služieb a čakajú nás aj prísnejšie sankcie. Viac o téme píše Ing. Zuzana Zedníková, 
Chief Operating Officer, DELUVIS.

Dosiahne Ministerstvo financií novelou 
zákona o finančnom sprostredkovaní 
vyššiu kvalitu na trhu?

MÔJ NÁZOR

P
ôvodný zámer ministra financií - skvalitniť 
služby finančného sprostredkovania 
a zvýšiť profesionalitu finančných 

sprostredkovateľov - určite privítal každý 
sprostredkovateľ, ktorý vykonáva svoju prácu 
poctivo, čestne a v záujme klienta. Či sa však 
práve toto naplní schválenou novelou zákona, 
ukáže čas. Úmysel bol dobrý, finálne riešenie 
nešťastné. Zámer, že novela zákona mala 
priniesť zvýšené požiadavky na neustále 
kontinuálne vzdelávanie sa podriadených 
finančných agentov (PFA), bol chvályhodný. 
Avšak praktické riešenie v zákone absolútne 
nezmyselné. Z kontinuálneho vzdelávania  sa 
stalo každoročne sa opakujúce... Zavedenie 
povinnosti každoročného absolvovania 
osobitného finančného vzdelávania a zvýšenie 
počtu hodín v jednotlivých sektoroch sa javí 
skôr ako prekážka v práci pre PFA, nie ako cesta 
k jeho vyššej profesionalizácii. Každoročné 
absolvovanie toho istého obsahu osobitného 
finančného vzdelávania je absurdné. Naozaj 
pomôže zvýšiť kvalitu v sektore, ak si obchodník 
s niekoľkoročnými skúsenosťami bude musieť 
každý rok povinne opäť vypočuť, čo je to pois- 
tenie, aká je definícia hypotekárneho úveru a čo 
znamená skratka p.a.? Nebolo by rozumnejšie 
zapojiť do následného osobitného finančného 
vzdelávania aj finančné inštitúcie, ktoré by 
vzdelávali obchodníkov o svojich nových 
produktoch, trhových novinkách a zmenách? 
Naozaj stačí obchodníkovi k vyššej odbornej 
spôsobilosti vedieť naspamäť definíciu 
poistenia a nie aktuálnu ponuku finančných 
inštitúcií na trhu?

Zverejnené nové okruhy a témy osobitného 
finančného vzdelávania sa zmenili len mi- 
nimálne, naďalej obsahujú množstvo otázok 
a tém, ktoré PFA do svojho bežného pracovného 
života naozaj nepotrebuje a nijako nepovedie 
k zvýšeniu kvality jeho poskytovaných služieb. 
Ak sa nad tým zamyslíme reálne – každý PFA, 
ktorý má licenciu vo všetkých šiestich sek-
toroch, bude musieť ročne stráviť 58 hodín 
počúvaním teórie, ktorú počul už roky predtým 
(pozn.: obsah osobitného vzdelávania sa mení 
iba sporadicky, väčšinou pri zmenách záko-
na). Pri priemernom celodennom vzdeláva-
com dni (šesť hodín denne), tak strávi takmer 
10 pracovných dní v roku iba absolvovaním 
osobitného finančného vzdelávania, a to ešte 
neabsolvoval školenia finančných inštitúcií 
o finančných produktoch. Nehovoriac o od-
borných garantoch a štatutároch, ktorí takto 
„zabijú“ až 14 pracovných dní do roka, teda viac 
ako polovicu pracovného mesiaca. Prinesie toto 
opatrenie naozaj zvýšenie kvality na trhu?

Osobitné finančné vzdelávanie navyše 
po novom nebude môcť vykonávať každá 
právnická osoba s predmetom podnikania 

v oblasti mimoškolskej vzdelávacej aktivity, 
ale len poskytovatelia osobitného finančného 
vzdelávania registrovaní v NBS. Poskytovateľ 
OFV bude musieť mať otvorené termíny pre 
všetkých záujemcov a vyhlásené termíny 
zverejniť minimálne 15 dní vopred na svojom 
webovom sídle.  Niektorí samostatní finanční 
agenti tak skončia s poskytovaním vzdelávania 
vo vlastnej réžii a budú musieť využívať služby 
externých poskytovateľov, ktorí budú pod 
kontrolou NBS.

Pozitívom je, že NBS bude po novom 
prevádzkovať online register osobitného 
finančného vzdelávania a rovnako budú 
dostupné informácie o dátume absolvovania 
skúšky v NBS. PFA tak odpadne povinnosť pri 
prestupe do inej spoločnosti zháňať doklady 
o absolvovanom vzdelávaní.

Azda najväčšou zmenou v zákone je 
požadovaná jednoročná prax pri získaní licencie 
v sektore kapitálového trhu. Zástupcovia NBS 
do dnešného dňa poriadne nevedia odpovedať 
na otázku, čo sa bude považovať za adekvát-
nu a akceptovateľnú prax. Ak sa o prácu PFA 
bude uchádzať bývalý zamestnanec bankovej 
pobočky, bude musieť čestne vyhlásiť, že pra-
coval aj s podielovými fondami? Ako inak u neho 
identifikujeme prax na kapitálovom trhu, keďže 
mohol pracovať len v pokladni a maximálne 
ponúkať vkladové produkty? Ministerstvo fi-
nancií pre PFA, ktorí nemajú požadovanú prax, 
vytvorilo výnimku. Počas jedného roka môžu 
vykonávať sprostredkovateľskú činnosť, 
ale jedine pod dohľadom osoby, ktorá spĺňa 

požiadavky odbornej spôsobilosti, tzv. garanta. 
Ako to bude fungovať v praxi, uvidíme. Pozitívne 
je, že aj finančný agent, ktorý nemá ročnú prax 
v sektore kapitálového trhu, môže byť zapísaný 
v registri NBS a môže za svoju prácu poberať 
provízie z finančného sprostredkovania.

Zmeny nastávajú aj pre samostatného 
finančného agenta. Vykazovacie povinnosti sa 
značne sprísnia a budú vyžadovať detailnejšiu 
evidenciu údajov v informačných systémoch 
a vyššiu kooperáciu s obchodnými partnermi, 
nakoľko nie všetky údaje, ktoré NBS aktuálne 
požaduje, má finančný agent k dispozícii.

Novela zákona nie je pre trh katastrofou, ako sa 
mnohí obávali, ale skôr „príťažou“.  Katastrofa 
môže prísť v najbližších mesiacoch, keď nás 
čaká zverejnenie návrhu regulácie provízií, 
ktorý očakáva takmer 24-tisíc finančných 
agentov s veľkými obavami. Regulácia provízií 
spôsobí na trhu značné preskupenie síl. Prežijú 
a uspejú len tí najsilnejší. Nie tí, s vysokými zos-
tatkami na účtoch na konci roka. Ale tí, ktorých 
sila spočíva v synergii so silným partnerom a 
ktorých biznis nie je postavený na refinanco-
vaní hypoték a prepoisťovaní klientov. DELUVIS 
je na reguláciu provízií pripravený. Od začiatku 
pôsobenia na našom trhu zodpovedne pristu-
pujeme nielen k našim klientom, ale zároveň 
aj k legislatívnym zmenám. Nebojíme sa ich 
pochváliť, ale aj poukázať na zbytočnosť niek-
torých z nich. Náš klient je totiž u nás na prvom 
mieste. A bude aj po zavedení akejkoľvek novely 
do praxe. 
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Z tanečného parketu 
k módnemu biznisu

Ich tváre poznajú milovníci tanca, ale aj fanúšikovia televíznej zábavy. 
Obe hviezdili v niekoľkých sériách tanečnej šou Let’s Dance na 
obrazovkách Markízy. Katka Jakeš a Ivana Gáborík si po odchode 
z tanečného parketu stihli okrem vlastných rodín vybudovať aj módnu 
značku, ktorú obľubujú štýlové Slovenky.
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U
ž je to pár rokov, odkedy si Katka Jakeš 
pred zrakmi televíznych divákov prebrala 
titul kráľovnej tanečného parketu. So svo-

jím tanečným umením precestovala celý svet 
a zahviezdila aj na newyorskom Broadway. 
Zlom prišiel o pár rokov neskôr, keď s nemenej 
známou tanečnicou Ivanou Gáborík, začali 
uvažovať nad novou kariérou. „Ako kamarát-
ky sme boli v kontakte, a tak sme sa jedného 
dňa začali rozprávať o tom, že by sme mohli 
vymyslieť nejaký spoločný projekt, mimo 
tanečnej oblasti a zužitkovať tak naše vedo-
mosti získané počas vysokoškolských štúdií. 
Iva má vyštudovanú ekonomickú univerzitu 
a ja masmediálnu komunikáciu. V roku 2015 
sme založili firmu a vydali sa na spoločnú ces-
tu,“ hovorí o začiatkoch Katarína Jakeš.

Zdalo by sa, že dievčatá ostanú na parkete 
aspoň jednou nohou. Ako choreografky sa v tan-
ci realizujú doposiaľ. Tanečnica Ivana Gáborík, 
ktorá je známa aj z reklám či ako ambasádorka 

športovej značky vysvetľuje, prečo ich spoločne 
s kamarátkou nadchol práve módny biznis. 
„Móda nás baví, pretože je to veľmi kreatívny 
priemysel. Môžeme do nej vkladať takú istú 
vášeň, ako kedysi do tanca.  Nepovažujeme 
sa za nejaké ikony, nie sme návrhárky a ani 
nerobíme vysokú luxusnú módu. Chceme, aby 
sa u nás obliekali normálne dievčatá a ženy, 
ktoré chcú byť štýlové a ktoré majú rady našu 
značku. Svoju prácu robíme s láskou, veľmi 
nás to baví a sme na našu Kattivu hrdé.“

Ivana so svojím manželom Mariánom 
Gáboríkom dlhodobo žije v USA. V slnečnej Ka-
lifornii však relaxuje málokedy. Práca jej dáva 
zabrať, najmä kvôli časovému posunu. Ako obe 
podnikateľky poznamenali: „Firme venujeme 
veľmi veľa času. Asi každý, kto podniká vie, 
o čom hovoríme. Odkedy sme založili Kattivu, 
nepoznáme totiž význam pojmu voľný víkend, 
dovolenka, či pracovný čas. Na spoluprácu 
na diaľku sme si už za tie roky zvykli, nie je 
to nič hrozné. Úlohy si vždy spravodlivo roz-

delíme a obe sme zvyknuté pracovať samo-
statne.“ Dievčatá sa z času na na čas stretnú 
aj v ich spoločnej kancelárii v Bratislave. Vtedy 
ich produktivita práce rýchlo klesá. „Keď sme 
spolu v jednom office, dokáže nám to celkom 
rozhodiť koncentráciu, nakoľko skĺzneme aj 
do súkromných rozhovorov,“ konštatuje Katka. 

Inšpiráciou nie je len tanec

Všade, kde sa pohnú, hľadajú nápady, inšpirácie 
a v neposlednom rade najnovšie módne trendy. 
Pôsobenie a život za veľkou mlákou jednej 
z bývalých tanečníc, však prospieva aj samot-
nej značke Kattiva. Ako hovorí Katka „našou 
výhodou je, že v USA sú tieto trendy spustené 
ešte stále o nejaký čas skôr, takže Ivka po 
nich doslova pátra. Sú však aj veci, ktoré ne-
musia byť podľa nových trendov, ale sa nám 
jednoducho páčia. Napríklad veľmi silnou 
inšpiráciou pre nás je aj tanec.“ Ten dievčatá 
do každodennej módy zapracovali v posled-
nej kolekcii veľmi kreatívnym spôsobom, čo si 
samozrejme získalo ich zákazníčky. „Navrhli 
sme niekoľko kolekcií s tanečnou tematikou, 
ktoré sa veľmi dobre predávajú práve preto, 
lebo si nás naše zákazníčky s tým produk-
tom spoja. Ako príklad uvediem šaty s perím, 
ktoré boli súčasťou jesennej kolekcie a boli 
inšpirované tanečnými šatami,“ hovorí Ivana. 

Majiteľky módnej značky a e-shopu s názvom 
Kattiva vsádzajú na originalitu. Je veľmi málo 
pravdepodobné,  že stretnete na ulici oko-
loidúcu s rovnakým oblečením. „Snažíme sa o 
to, aby sa naše produkty odlišovali od veľkých 
značiek, v ktorých chodí oblečená väčšina 
slovenských dievčat. Takým zásadným roz-
dielom je, že naše kolekcie sú limitované a 
keď sa vypredajú, už ich nedávame dorábať,“ 
konštatuje Katka. 

Učia sa od najlepších

Katka a Ivana pravidelne sledujú veľké 
zahraničné značky, ktoré sú, ako samy tvrdia, 
skvelé. Nikdy nemali pre svoj biznis investora, 
s nápadmi začínali doslova od nuly. „Učíme 
sa od najlepších, pretože také chceme byť 
aj my. Samozrejme musíme všetko robiť s 
obmedzeným rozpočtom.“

V neposlednom rade treba spomenúť, že sa-
motné podnikateľky sa stávajú inšpiráciou pre 
ďalších. „Vieme o niekoľkých prípadoch, keď 
sme boli inšpiráciou pre založenie módnej 
značky, keď si dve kamarátky povedali, že si 
založia e-shop. Mysleli si, že keď to zvládnu 
tanečnice, musia to zvládnuť aj ony. V prvom 
rade chceme povedať, že všetkým držíme 
palce. Ale to, že máme e-shop neznamená, že 
sedíme s vyloženými nohami. Práve naopak. 
Neustále sa učíme a pracujeme, aby sme 
našim zákazníčkam priniesli zážitok z naku-
povania. Naším dlhodobým cieľom je z Kattivy 
vybudovať záruku kvality a štýlu,“ konštatujú 
bývalé tanečnice. 

„Chceme, aby sa u nás 
obliekali normálne dievčatá 
a ženy, ktoré chcú byť 
štýlové a ktoré majú rady 
našu značku.“

„Naším dlhodobým 
cieľom je z Kattivy 
vybudovať záruku
kvality a štýlu.“
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S
o smrťou svojho manžela sa Mária Teré-
zia údajne nedokázala vyrovnať. Učaroval 
jej už ako šesťročnej a od jeho posledné-

ho výdychu v roku 1765 nosila len šaty čiernej 
farby, vlasy si dala skrátiť. Svoje šperky rozdala 
dcéram a dvorným dámam, na verejnosti sa vy- 
skytovala len výnimočne. O dĺžke manželstva 
s osudovou láskou mala dokonalý prehľad. Me-
dzi jej osobnými vecami sa objavil list, v ktorom 
stálo, že zväzok trval presne 29 rokov, 6 mesia-
cov, 6 dní - čo je 10 781 dní a 358 744 hodín.

Už po svadbe v roku 1736 bolo zrejmé, že Fran-
tišek Štefan I. Lotrinský bude vo vladárskych 
právomociach stáť v tieni svojej manželky. Mo-
censké ambície nikdy nemal, radšej sa sústredil 
na zveľaďovanie svojho dedičstva a majetku. 
Na vtedajšie pomery nebolo bežné, aby muž 
neprejavoval záujem o vojenské ťaženia a po-
litiku. František Lotrinský si však z toho ťažkú 
hlavu nerobil. Neskôr sa ukázalo, že mal talent 
na niečo iné. Vďaka jeho úsiliu mohol finančne 
podporovať chod ríše, reformy a armádu svojej 
manželky. Ona mu na oplátku tolerovala neveru 
a úlety. Dokonca pristúpila aj na úroky pôžičiek 
od vlastného muža, ktorého volala Myšiačik. 

Predmetom podnikania Františka I. sa stali naj-
mä látky a bavlna. Ako toskánsky veľkovojvoda 

mal prístup k najnovším módnym trendom, kto-
ré neskôr s veľkou pompou priniesol na územie 
Rakúska-Uhorska. Zakladal manufaktúry, ban-
ky a dopomohol aj k hospodárskemu rozvoju 
dnešného Slovenska. V 30. rokoch 18. storočia 
kúpil panstvo v Holíči, kde založil továreň na ke-
ramiku. Na rovnakom mieste sa pričinil o vznik 
vinárstva, keďže tu vybudoval i rozsiahle vinice. 
Bol tiež zakladateľom najväčšej textilnej manu- 
faktúry na území dnešného Slovenska. V Šaští-
ne zamestnával viac ako 10-tisíc tkáčov. Ta-
mojšie bavlnené látky boli preslávené široko 
ďaleko. Textilu sa venoval aj v Haliči a dnešnom 
Bernolákove. 

Manufaktúry vyvolali dopyt po uhlí, a tak sa 
rozmohla aj jeho ťažba. Zisky Františka Lotrin-

ského sa zvyšovali. Jeho cit pre podnikanie sa 
prejavil aj v poskytovaní úverov. Za vysoké úro-
ky požičiaval peniaze nielen svojej manželke, 
ale aj jej nepriateľom. Počas sedemročnej vojny 
finančne podporil tiež pruskú armádu. Vďaka 
finančnej nezávislosti sa mohol naplno veno-
vať aj svojim záľubám. Investoval do minerálov, 
mincí, učarovali mu tiež gobelíny. Bol amatér-
skym chemikom a alchymistom. 

Lotrinský vojvoda, toskánsky veľkovojvoda, 
rímskonemecký cisár umrel v roku 1765 vo 
veku 56 rokov. Mária Terézia vládla následne za 
pomoci svojho syna Jozefa II. Zomrela necelých 
15 rokov po skonaní svojej životnej lásky a jed-
ného z najúspešnejších biznismenov vtedajšej 
doby. 

PODNIKAVÁ HISTÓRIA

FRANTIŠEK LOTRINSKÝ. 
Vojna mu nevoňala, 
podnikanie áno
V decembri mohli aj slovenskí diváci sledovať na televíznych obrazovkách životný 
príbeh jednej z najväčších panovníčok sveta – Márie Terézie. Kým ona stála na 
čele ríše a reformovala ju, jej manžel zveľaďoval majetok a budoval svoje vlastné 
impérium. Podnikateľské. Móda, víno, keramika

Už po svadbe v roku 1736 bolo zrejmé, 
že František Štefan I. Lotrinský bude vo 
vladárskych právomociach stáť v tieni 
svojej manželky. 

Františka Lotrinského naposledy stvárnil 
český herec Vojtěch Kotek.
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ne zbaví ani počas konania o osobnom bankro-
te, a teda súdne či exekučné konania o nich na-
ďalej prebiehajú. Tieto pohľadávky sa nazývajú 
nedotknuté pohľadávky a patria medzi ne na-
príklad:

• výživné na dieťa, vrátane príslušenstva 
takejto pohľadávky

• zabezpečená pohľadávka (t. j. dlh zabez-
pečený napríklad záložným právom)

• pohľadávka zo zodpovednosti za škodu 
spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú 
úmyselným konaním

• pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi

• peňažný trest podľa Trestného konania

• nepeňažné pohľadávky

• pohľadávka z pôžičky poskytnutej Cen-
trom právnej pomoci

Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielo-
vé spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej 
podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom 
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 
ak ešte nedošlo k jeho vysporiadaniu. Dlžník 
môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 
10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia 
splátkového kalendára. Po celý život však bude 
mať záznam o tom, že vyhlásil osobný bankrot, 
aj keď sa už nebude nachádzať v úverových 
registroch. O začatí konkurzného konania súd 
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverej-
ní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto 
uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína 
konkurzné konanie. Obchodný vestník je verej-
ne dostupný portál Ministerstva spravodlivosti 
SR. Tento záznam si o dlžníkovi vie ktokoľvek 
vyhľadať. Ak ste zamestnaný a bojíte sa vy-
hlásiť osobný bankrot zo strachu o svoju prácu, 
vedzte, že osobný bankrot nemôže byť dôvod 
na ukončenie pracovného pomeru zo strany za-
mestnávateľa.

Je ich veľa

Počet osobných bankrotov na Slovensku je re-
kordne vysoký. V roku 2014 oň požiadalo 582 
osôb, rok na to dovedna 692 ľudí a v roku 2016 
bolo číslo osobných bankrotov vyššie o necelé 
dve stovky. Rok 2017 bol však zlomový. K sep-
tembru to bolo 2 390 osobných bankrotov! 
„Zmenu priniesla novela zákona o konkurzoch 
a reštrukturalizáciách, ktorá na Slovensku 
platí od marca 2017. Tá vo veľkej miere zjed-
nodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. 

Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto 
zmene,“ vyjadrila sa Petra Štěpánová, analy-
tička spoločnosti Bisnode. Cieľom zmien v kon-
kurznom zákone bolo podstatne znížiť náklady 
spojené s rozbehom procesu oddlženia.

Nenechajte situáciu s dlhmi zájsť až do štádia, 
keď už nevládzete platiť dlhy a musíte požia-
dať o osobný bankrot. Naopak, riešte ju kon-
solidáciou pôžičiek alebo refinancovaním, keď 
budete splácať len jeden dlh.

Osobný bankrot a hypotéka

Na príklade manželského páru, ktorý by žia-
dal o hypotéku, bol preverovaný vzťah bánk 
k osobnému bankrotu.

Príklad: 
Manželský pár. Muž je po osobnom bankrote, 
čiže prebehol konkurz a pod. Po jeho vyspo-
riadaní dlhov, mu chodí na účet solídna mzda, 
zarába cca 1 800 eur v hrubom, má dobrú prácu 
a žena má mzdu na úrovni 1 000 -1 200 eur v 
hrubom. Je tam nejaká šanca, že by im banka 
schválila približne dva roky po prebehnutí kon-
kurzu hypotéku? Keďže muž sa stále nachádza 
v úverových registroch. Ale jeho dlhy sú kon-
kurzom vysporiadané?

Odpovede niektorých z bánk:

Oberbank: Nie je šanca, že by banka po dvoch 
rokoch úver schválila.
Tatra Banka: Ťažko odpovedať. Odporúčame 
klientovi navštíviť najbližšiu pobočku a konzul-
tovať možnosti s hypotekárnym špecialistom.

ČSOB: V zmysle zákona o osobnom bankrote 
je klient v skúšobnej lehote tri roky. Počas nej 
nesmie porušiť podmienky osobného bankrotu, 
inak by musel vrátiť všetky záväzky. Po troch 
rokoch existuje teoretická možnosť, že by po-
žiadal o úver. Finálne rozhodnutie je však mož-
né po komplexnom posúdení a vyhodnotení 
všetkých rizikových faktorov a je plne v kompe-
tencii schvaľovateľa.

SLSP: Ide o veľmi špecifickú situáciu, pri kto-
rej budeme vedieť odpoveď až po vyhodnotení 
žiadosti. Nevieme vopred klientovi odkomuni-
kovať, že mu úver poskytneme, pokiaľ to ne-
preskúmajú naše interné systémy.

Wustenrot: Bohužiaľ, klientovi nevieme po-
skytnúť úver, ak bol v osobnom bankrote za 
posledných päť rokov.

UniCreditBank: Žiaľ, takémuto klientovi nevie-
me úver poskytnúť, nakoľko existuje lehota, v 
ktorej má veriteľ do šiestich rokov od vyhláse-
nia konkurzu právo domáhať sa zrušenia oddl-
ženia podaním návrhu na súd. 

F
inančná gramotnosť Slovákov sa zlepšu-
je, avšak ešte stále plátame jeden úver 
druhým, prípadne tretím. Problém nastáva, 

ak výška splátok prevyšuje tretinu nášho príj-
mu. Komplikácie však so sebou prináša aj strata 
zamestnania alebo choroba, v dôsledku ktorej 
nie je možné prácu vykonávať. Osobný bankrot 
je jedným z riešení, ako sa z nepríjemnej situ-
ácie dostať. Oddlženie fyzických osôb je dnes 
možné realizovať dvoma alternatívami. Spôsob 
si vyberá samotný dlžník, a to so zreteľom na 
svoje osobné pomery:

a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej 
podstaty dlžníka a rýchle oddlženie

b) splátkový kalendár – znamená splácanie 
záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára

Ako na to?

Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje 
prí slušnú kanceláriu Centra právnej pomoci, 
podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objed-
ná na konzultáciu. Počas nej mu zamestnanci 
Centra poskytnú potrebné informácie, pomô-
žu vyplniť formulár žiadosti. Každý platobne 
neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou 
podnikateľom alebo fyzickou osobou nepod-
nikateľom, je oprávnený domáhať sa zbavenia 
svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým ka-
lendárom. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať 
zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky 
stanovené zákonom, a to:

• ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo 

nepodnikateľa

• musí byť platobne neschopný (Fyzická 
osoba je platobne neschopná, ak nie je 
schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti 
aspoň jeden peňažný záväzok.)

• musí osvedčiť existenciu exekučného 
alebo iného obdobného vykonávacieho 
konania

• musí mať poctivý zámer, inak hrozí zru-
šenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Do 
šiestich rokov od osobného bankrotu dlž-
níka majú veritelia právo podať osobitný 
návrh na súd, ktorým sa môžu domáhať 
zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer. 

• po vyhlásení je nevyhnutné uhradiť 
preddavok správcovi vo výške 500 eur

Dlžník sa v rámci osobného bankrotu zbavuje 
svojich dlhov. Existuje však skupina pohľadá-
vok voči dlžníkovi (jeho dlhov), ktorých sa dlžník 

NEDOVOĽTE 
DLHOM ZÁJSŤ
Ďaleko

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba 
podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich 
dlhov. Oddlženie tohto typu je možné u nás od roku 2005 a realizovať 
sa dá dvomi spôsobmi. 
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Rok 2018, 
rok spokojného 
klienta

 � Na aké novinky z dielne Arca Brokera-
ge  House sa  môžu klienti v roku 2018 
tešiť? 

Momentálne pripravujeme portál WEB KLIENT 
a WEB AGENT, na ktorom budú môcť jednotli-
ví klienti nahliadnuť na svoje účty a rovnako aj 
obchodníci budú môcť nazerať na účty svojich 
klientov. Nájdu tu informácie čo do rozsahu ob-
chodov, portfólia produktov a podobne. Portál 
by mal jednak odbremeniť oddelenie služieb 
zákazníkom, ale zároveň zrýchliť prístup k infor-
máciám.  S portálom sa dá pracovať kedykoľvek 
počas dňa. Napriek tomu sme personálne roz-
šírili aj oddelenie služieb zákazníkom, aby sme 
boli k dispozícii našim klientom a obchodným 
partnerom kedykoľvek je potrebné. Samozrejme 
počítame s určitou nábehovou krivkou, bude tr-
vať určitý čas, kým sa klienti aj obchodníci naučia 
s portálom pracovať. Vo finále však veríme, že to 
bude pre všetkých veľkým prínosom. Zároveň 
zvažujeme, že by prístup nemusel byť len pa-
sívny. V roku 2019 by sme preto  chceli zaviesť 
aktívny prístup, to znamená, že by klienti aspoň 
niektoré veci mohli meniť na svojich účtoch sami. 
Jednak administratívneho charakteru typu zme-
na e-mailovej adresy, telefónneho čísla a pod., 
ale uvažujeme aj nad tým, že by si klient mohol 
aj sám zadať nejaký pokyn. 

 � V roku 2018 sa chystáte expandovať do 
Českej republiky...

Nenazval by som to úplne expanziou, pretože 
sme v Českej republike boli prítomní už dáv-
nejšie, prostredníctvom českých obchodných 
zá stupcov a obsluhovali sme českých klientov aj 
doteraz. Zmena legislatívy si však vyžiadala, že 
budeme musieť mať v Českej republike oficiálne 
založenú dcérsku spoločnosť, ktorá prevezme 
biznis, doteraz poskytovaný zo Slovenska. Sa-
mozrejme, možno časom dcérska spoločnosť, 
ako licencovaný obchodník s cennými papiermi, 
naviaže na seba aj iné činnosti, čo k expanzii 
predsa len nejakým spôsobom prispeje.

 � Ako vnímate MIFID II? Prienesie zásadné 
zmeny na kapitálovom trhu?

Logika MIFIDu II je ochrániť spotrebiteľa a vniesť 
väčší poriadok na finančné trhy. Na začiatku tam 
táto logika asi bola, ale na druhej strane čert sa 
skrýva v detailoch a MIFID II. skôr prinesie zby-
točnú komplikáciu pre obchodníkov s cennými 
papiermi alebo banky, ktoré poskytujú služby na 
kapitálovom trhu. Zároveň si myslím, že klientov 
to nijakým spôsobom neochráni. Komplikácie, 
ktoré z toho vyplynú pre poskytovateľov finan- 
čných služieb ich skôr odradia od poskytovania 
služieb alebo bude ich poskytovanie tak kom-
plikované, že prestanú byť pre nich zaujímavé. 
Osobne si myslím, že to na kapitálový trh pri-

nesie skôr spomalenie poskytovania služieb, 
zmenšenie rozsahu poskytovaných služieb, 
resp. niektoré služby budú menej likvidné, bude 
menej obchodov a podobne. Prinesie to aj veľkú 
administratívnu záťaž, čo sa samozrejme musí 
objaviť niekde v nákladoch, a tým pádom si to 
spoločnosti budú musieť niekde kompenzovať. 
Čiže dobrá myšlienka, ale zlá realizácia. Bude 
ešte dlho trvať, kým sa MIFID II. implementuje 
do reálneho života v takom rozsahu, ako je to 
plánované a ako je to napísané. Obávam sa, že 
po MIFID II. príde MIFID III. a bude to ďalšia kom-
plikácia bez nejakého osohu.

 � Príde v roku 2018 Arca Brokerage House 
s nejakými produktovými novinkami?

V čase, keď vyjde tento časopis, už bude vyda-
ný nový päťročný dlhopis. Jeho parametre sú 
však totožné s predchádzajúcimi päťročnými 
dlhopismi, čiže nedá sa povedať, že je to novinka, 
ale skôr opakovanie úspešného. Ďalšia vec, kto-
rú plánujeme zopakovať, je predaj zero bondu 
v podobe projektu, ktorý umožňuje pravidelné 
investovanie. Tiež by k tomu malo dôjsť tento 
rok, nakoľko očakávame, že minuloročná emisia 
sa už čoskoro vypredá. Intenzívne rozmýšľame, 
ako upraviť, vylepšiť a zatraktívniť naše riadené 
portfóliá, pretože si myslíme, že tento produkt 
má stále zmysel. Ponúka veľkú diverzifikáciu pre 
klientov a tá pri rastúcich trhoch bude mať určite 
zmysel. Najmä, keď trhy začnú padať. A oni raz 
začnú. Radi by sme tiež rozšírili ponuku o pro-
dukty rakúskej Wiener Privatbank. Momentálne 
sme v štádiu rokovaní, ale verím, že prinesieme 
aj z Rakúska pre klientov niečo zaujímavé.

 � Prečo by si klienti pre svoje investície mali 
vybrať práve Arca Brokerage House?

Prinášame komplexný balík služieb na kvalitnej 

úrovni. Vieme ponúknuť kvalitné produkty kaž-
dej kategórii investorov. Klienti, ktorí u nás in-
vestujú, zostávajú našimi klientmi dlhodobo, a to 
je prejav ich spokojnosti.

 � Ako vidíte finančné trhy v roku 2018?

Myslím si, že kríza ešte nie je vyriešená, no na 
druhej strane som toho názoru, že globálna eko-
nomika, ako taká, už má to najhoršie za sebou. 
Určite je ešte veľa toho, čo treba riešiť, naprí-
klad reštrukturalizáciu bánk, ktorá neprebehla 
v takom rozsahu, ako by mala. Ale vyzerá to tak, 
že z toho najhoršieho sme sa dostali. Samotná 
ekonomika a produkcia je podľa mňa už naštar-
tovaná veľmi slušne. Vidno to celkom dobre na 
nezamestnanosti, či už v  strednej Európe alebo 
v západnej, vyjmúc možno krajiny blízke Stredo-
moriu. Ale tento istý trend vidno aj v Spojených 
štátoch a napríklad očakávaný hard landing, 
čiže tvrdé pristátie, sa v Číne takisto nekonalo 
a Číňania to celkom dobre manažujú. Čo sa týka 
investičných príležitostí na finančných trhoch 
v roku 2018, myslím si, že akcie stále porastú. Aj 
keď sú už veľmi vysoko, stále je tam priestor na 
mierny rast, bol by som ale opatrný. To znamená, 
určite by som diverzifikoval. Na druhej strane, dl-
hopisy alebo dlhové cenné papiere, myslím teraz 
všeobecne na trhoch, sú drahé. Ponúkajú veľmi 
nízke výnosy, sú tam vysoké ceny, a to zname-
ná, že ak sa budú výnosy dvíhať, ceny dlhopisov 
budú klesať, a preto ich nepovažujem za bezpeč-
né na investovanie. Teraz hovorím hlavne o dlho-
pisoch, ktoré sú na likvidných trhoch a ktoré nesú 
výnos jedno až dve percentá. To sa určite netýka 
dlhopisov, ktoré emituje skupina Arca, pretože 
tie sú inak ohodnotené. Výnos, ktorý ponúkajú, 
je neporovnateľný s finančnými trhmi a navyše 
aj cenová stabilita týchto dlhopisov je nepo- 
rovnateľná. 

Profesionálna finančná inštitúcia, licencovaný obchodník s cennými papiermi. 
Arca Brokerage House je dôveryhodným investičným partnerom, ktorý sa chce 
aj v novom roku sústrediť najmä na spokojnosť svojich klientov. V rozhovore 
s Ing. Milošom Krššákom, predsedom predstavenstva Arca Brokerage House 
o.c.p. a.s., sme zisťovali ako.

ROZHOVOR

Ing. Miloš Krššák
Predseda predstavenstva 
Arca Brokerage House o.c.p., a.s.
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Vysnené mesto 
v odraze vodnej 
hladiny

Petrohrad, prezývaný aj Benátky severu, je najsevernejšie položené 
veľkomesto na svete. Štyridsaťštyri ostrovov spája vyše 300 mostov, 
z ktorých každý je iný a už len samotné mosty sú pre turistov veľkou 
atrakciou. Mesto je dodnes kultúrnym centrom a pýchou celej krajiny.

CESTOPIS
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N
a počiatku bol sen. Keď Peter Veľký začal 
v roku 1703 budovať Petrohrad, málokto 
veril, že sa mu to podarí. Vytvoriť pýchu 

ruskej ríše v močaristej delte rieky Neva, sa 
zdalo byť nemožné. Netrvalo však dlho a Pet-
rohrad sa stal sídelným mestom ruského cára 
a za vlády Kataríny Veľkej i Alexandra I. aj 
vý stavnou skriňou európskych hlavných miest.

V Petrohrade vás uchváti takmer všetko. Po-
vestné ruské megalomanstvo tu nájdete na 
každom rohu. Jedna historická budova strieda 
druhú a vy neviete, kam ísť skôr. Výlet si preto 
treba vopred dobre naplánovať. Veľkou výho-
dou pre turistov je tunajšie metro, ktoré pod 
mestom premáva v neuveriteľne krátkych in-
tervaloch. Linky chodia takmer každú minútu. 
To však nie je jedinou zaujímavosťou petro-
hradského metra. Radí sa totiž medzi najhlb-
šie metrosiete na svete, keďže prechádza po-
pod viaceré vodné toky. Cestu eskalátorom na 
za stávke Admiratelskaya som si stopla – vezie-
te sa presne dve minúty a tridsaťdva sekúnd. 
Nevidíte ani koniec, ani začiatok.

Ako prvú Peter Veľký postavil Petropavlovskú 
pevnosť, ktorá leží na Zajačom ostrove. Pôvod-
ne slúžila ako politické väzenie, kde sedeli napr. 
F. M. Dostojevskij, M. Gorkij, ale aj odvážlivci, 
ktorí sa podujali na vraždu záhadného Rasputi-
na. Dominantu ostrova tvorí 122 metrov vyso-
ká pozlátená veža Katedrály sv. Petra a Pavla. 

Práve tu ležia pozostatky významných ruských 
cárov a cárovien, dokonca tu nájdete hrobku 
samotného Petra Veľkého.

Miestom, ktoré pri návšteve Petrohradu nemô-
žete vynechať, je slávna Ermitáž a Zimný palác. 
Ermitáž je najvýznamnejším umelecko - histo-
rickým múzeom Petrohradu aj celého Ruska. 
Patrí k najväčším na svete. Jeho zbierka s tromi 
miliónmi exponátov je niekoľkonásobne väčšia 
ako zbierka parížskeho Louvru. Veľkou výho-
dou je, že tu môžete všetko fotiť. Palác má vyše 
1 000 miestností, z ktorých je sprístupnených 

len takmer 400. Aj keď nie ste vášnivý fanúšik 
umenia a chystáte sa len  na povrchnú prehliad-
ku, rezervujte si na Ermitáž minimálne pol dňa.

Najkrajšou a najväčšou dominantou mesta 
je pre mňa však Chrám Spasiteľa na krvi. Dô-
vodom jeho trochu morbídneho názvu je fakt, 
že stojí na mieste úspešného atentátu na cára 
Alexandra II. Kostol má za sebou zaujímavú mi-
nulosť. Stavba, ktorá pripomína skôr perníkovú 
chalúpku, bola počas blokády Leningradu za 
druhej svetovej vojny využívaná ako dočasná 
márnica a za komunistickej vlády ako sklad ze-

leniny a ovocia. Kostol bol po obnove sprístup-
nený verejnosti v roku 1997, nikdy však už nebol 
vysvätený a slúži najmä ako turistická atrakcia.

V Petrohrade sa nachádza tretí najväčší kres-
ťanský chrám na svete – Katedrála svätého 
Izáka. Vystúpiť si na vrchol jej veže sa na- 
ozaj oplatí, poskytne vám nádherný výhľad na 
mesto. Za návštevu stojí aj Kazanská katedrála, 
ktorá bola postavená po vzore Chrámu sv. Pet-
ra vo Vatikáne.

Aj keď je Petrohrad úplne iné mesto ako 
Moskva, aj tu nájdete pamiatky spájajúce sa 
s komunistickou históriou ľudstva. Patrí medzi 
ne krížnik Aurora, z ktorého výstrel vraj odštar-
toval Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu 
a tiež inštitút Smoľnyj, odkiaľ ju Lenin viedol .

Najviac návštevníkov prichádza do Petrohra-
du cez leto, kedy tu bývajú slávne biele noci. 
Po skytnú vám viac ako 20 hodín svetla denne. 
Od júna do polovice júla je tento úkaz najinten-
zívnejší a úplná tma vôbec neprichádza. Kvôli 
jednému petrohradskému zážitku však treba 
trochu ponocovať. Keďže celé mesto spája-
jú mnohé mosty, a tie sú príliš malé na to, aby 
pod nimi preplávali veľké lode, mesto každú noc 
okolo pol jednej otvára mosty, aby veľké lode 
preplávali a pokračovali v ceste. V tomto čase
stoja na nábreží Nevy tisíce turistov, ktorých 
sprevádzajú príjemnými tónmi pouliční umelci. 
Ak chcete zažiť ešte väčšiu romantiku pri otvá-
raní mostov, môžete ich sledovať aj z loďky 
priamo na vode.

Odporúčam vám nájsť si čas aj na prehliadku 
okolia Petrohradu. Pompéznosťou Cárskeho 
Sela v meste Puškin zostanete určite uchváte-
ní. Nachádza sa tu aj kópia tajomnej Jantárovej 
komnaty, ktorá bola počas 2. svetovej vojny 
ukradnutá Nemcami a dodnes nebola nájdená. 
Len pre zaujímavosť – jej hodnota sa odhaduje 
na 126 miliónov eur. Nutnosťou je tiež výlet do 

tzv. ruského Versailles – Petrodvorca. Záhrady 
plné pozlátených fontán s výhľadom na Fínsky 
záliv vás isto očaria. V rozsiahlom parku pri 
zámku nájdete ďalších 20 menších zámočkov 
a pavilónov. 

Na cestách 
so Zuzanou Zedníkovou

Katedrála sv. Petra a Pavla

Chrám Spasiteľa na krvi

Katedrála svätého IzákaCárske Selo v meste Puškin

Palácové námestie Petrodvorec
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Zodpovednosť 
je kľúčom k úspechu
Podľa analýzy Národnej banky Slovenska rastie zadlženosť Slovákov a našich 
domácností extrémne rýchlo. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo NBS sprísnila 
reguláciu poskytovania úverov na bývanie.

AKO SOM POMOHLA KLIENTOVI

B
anky obmedzujú poskytovanie stoper-
centných, ale aj 90-percentných hypoték. 
Okrem uplatňovania tzv. „stress testu“ pri 

priechodnosti hypotéky s navýšenou úroko-
vou sadzbou o dve percentá, sa od nového roka 
prísnejšie posudzuje príjem klienta. Finančná re-
zerva, tzv. vankúš, je zvýšená z 10% na 15%. Od 
1. júla 2018 to bude až 20 percent, čo znamená, 
že na získanie rovnakej hypotéky, bude klient po-
trebovať podstatne vyšší príjem.

V praxi sa určite každý z nás stretáva aj s klient-
mi, ktorí si vezmú nevýhodné úvery a vôbec si 
neuvedomujú, aké to môže mať následky. Pred 
pár rokmi som sa stretla s partnermi, ktorí mali 
v tom čase veľmi veľa takýchto úverov a tým 
pádom aj vysoké splátky. Pokiaľ mali obaja pra-
videlný príjem, nebolo to pre nich až tak nezvlád-
nuteľné, ale keď sa im narodili deti, to už bolo 
priam neúnosné. Splácanie nebolo pravidelné 
a bankové i nebankové inštitúcie sa im odplatili, 
čo bolo vidieť v úverovom registri. Moja prvá úlo-
ha bola naučiť klientov zodpovednosti. Kontrola 
bola nevyhnutná, takže sa nám podarilo vyčis-
tiť úverový register a mohli sme sa pustiť do 
refinancovania. Podarilo sa nám splátku znížiť 
o 600 eur mesačne.

Mojim klientom radím, aby si vytvorili rezervu vo 
výške šiestich mesačných výdavkov. A to bol náš 
ďalší krok. Začali sme sporiť! Aby sa nikdy nezo-
pakovala situácia z čias, keď sme sa stretli. Klien-
ti sa snažili byť zodpovední a uvedomovali si, že 
je nevyhnutné vytvoriť si danú rezervu. Tridsať 
mesiacov, čiže dva a pol roka, si klienti pravidelne 
sporili 400 eur mesačne (zo 600 eur usporených 

išlo 200 eur do spotreby a 400 eur na sporenie). 
Nasporili si a ich vklady sa zhodnotili na požado-
vanú sumu rezervy. Po dva a pol roku si mohli vy-
dýchnuť, prestať sa obávať situácie z minulosti 

a začať si „užívať“ svoju celú mesačnú úsporu. 

Ak by si sporili polovicu, čiže 200 eur mesačne, 
trvalo by im to raz toľko. Šesťdesiat mesiacov. 
Päť rokov by si museli odkladať dvesto eur me-
sačne, aby sa dopracovali k ich ideálnej rezerve. 
Na základe našej spolupráce sa mojim klientom 
zvýšila finančná gramotnosť, stali sa z nich in-
vestori – začiatočníci a zároveň mohli pokojne 
spávať. 

„Moja prvá úloha bola naučiť 
klientov zodpovednosti.“ 

„Na základe našej spoluprá-
ce sa mojim klientom zvýšila 
finančná gramotnosť.“ 

Lenka Exnerová
Manager, DELUVIS
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vizuálnou kulisou. Elektrická energia pochádza-
júca z obnoviteľných zdrojov energií je vykupova-
ná vo vyšších tarifách priamo vládou Slovenskej 
republiky, a to s cieľom zatraktívniť tento sektor 
a prilákať nových investorov.

 � Ktorú z alternatív odporúčate vy? 

Na nákup inštalácii je potrebná samozrejme  fi-
nančná likvidita. Peniaze určené na kúpu pred-
stavujú zväčša vlastný alebo úverový kapitál. Cu-
dzie zdroje sa môžu získať prostredníctvom tzv. 
dlhovej služby, napríklad formou vydania dlho-
pisov alebo investičného fondu, prevažne fondu 
kvalifikovaných investorov. Korporátne dlhopisy 
predstavujú akúsi formu pasívneho investova-
nia, kde je pre investora vopred známe úrokové 
vyhlásenie v podobe kupónu a fixne vyplácaného 
úroku zväčša raz alebo dvakrát do roka. Miernou 
nevýhodou je limit návratnosti investície deter-
minovaný výškou úroku. Druhou, progresívnej-
šou možnosťou je investícia prostredníctvom 
investičného fondu, ktorý odzrkadľuje reálnu 
výkonnosť danej inštalácie, prípadne viacerých. 
Výnos v tomto prípade nie je fixne daný, je cie-
lený, častokrát v rámci výkonnosti prekonáva aj 
dlhopisové investície v danom segmente. Hlav-
nou výhodou je ľahká predikcia výkonnosti z titu-
lu ustáleného výkonu a zabezpečeného odberu 
elektrickej energie. Investície tohto typu  prefe-
rujú investori aj z toho dôvodu, že majú vysokú 
rezistenciu na vývoj akciových a kapitálových tr-
hov, veľmi nízku volatilitu a prakticky minimálnu 
šancu na záporné zhodnotenie.

 � Na Slovensku je táto forma investícií k dis-
pozícií už dlhšie. Predbehli sme ešte samot-
nú Parížsku dohodu...

Investície do obnoviteľných zdrojov energií sa za-
čali u nás významnejšie objavovať po roku 2010, 
tento trend však prišiel zo západnej Európy, kde 
nebolo výnimkou vydávanie dlhopisov so splat-
nosťou viac ako 20 rokov. Tento druh investova-
nia sa tak postupne dostal do povedomia verej-
nosti aj u nás.

 � Aké konkrétne možnosti teda máme?

Investície sú u nás možné prevažne prostred-
níctvom nákupu korporátnych dlhopisov, emi-
tované spoločnosťami zaoberajúcimi sa obno-
viteľnými zdrojmi energií, kde odporúčame tzv. 
verejné emisie, verejne obchodované cenné pa-
piere podliehajúce regulácii kapitálového trhu. Tu 
nie je výnimkou možnosť investície už od 1 000 
eur. Druhou možnosťou je investovať prostred-
níctvom investičného fondu, napríklad fondu 
kvalifikovaných investorov. Tu sú však potrebné 
určité znalosti a skúsenosti ako aj vyšší stupeň 
finančnej bonity, t.j. vyššia minimálna investícia.

 � A čo väčšie spoločnosti?

Možnosti sú prakticky rovnaké ako u jednotliv-
cov, za zmienku a doplnenie stojí možnosť stať 
sa priamym spoluinvestorom prostredníctvom 
kapitálového či majetkového vstupu do danej 
entity zaoberajúcej sa podnikaním v sektore ob-
noviteľných zdrojov energií.

 � Ak sa rozhodnem pre zelenú investíciu, na 
čo je dôležité zamerať sa? 

Je potrebné sa sústrediť na zladenie svojich in-
vestičných cieľov a očakávaní i parametrov danej 
investície. Ďalšou z hlavných vecí je informovať 
sa, na čo sú konkrétne zdroje použité a či reálne 
dochádza ku ich zhodnoteniu prostredníctvom 
napĺňania podnikateľského zámeru. Dôležitým 

parametrom je tiež prípadná likvidita, t.j. schop-
nosť premeny finančného nástroja na disponibil-
né peňažné prostriedky.

 � Aké sú ich výnosy?

Vo všeobecnosti je možné artikulovať ten názor, 
že návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov 
energií je zaujímavá a výnosy sú vo všeobecnej 
miere hodnotené ako atraktívne. Samotné vý-
nosy, vzhľadom na inštalovaný výkon a následný 
odber elektrickej energie, sú ľahko predikovateľ-
né a minimálne volatilné. Znamená to, že „kolísa-
vosť“ výnosov je minimálna a v ročnom vyjadrení 
sa častokrát u vybraných investičných fondov 
pohybuje na hranici takmer dvojciferného per-
centuálneho zhodnotenia. 

Zelené investície 
chcú aj svetoví lídri. 
U nás sú dostupné už niekoľko rokov
Začiatkom kalendárneho roka prišli vedci z americkej NASA s pozitívnou informáciou. Ozónová diera 
sa začala zmenšovať. Napriek tomu čelili Spojené štáty a Kanada extrémnym mrazom a záplavám. 
V Austrálii sa pre zmenu blížili teploty k päťdesiatim stupňom Celzia. Ani u nás nie je bežné, aby 
sa záhradkári starali o svoje rastliny v januári s úsmevom na tvári. To, že s klímou nie je všetko 
v poriadku, už začali riešiť aj svetoví lídri. Koncom roka sa vrátili k Parížskej klimatickej dohode z roku 
2015. Pomôcť majú investície do obnoviteľných zdrojov. U nás je to však možné už dlhšie. Prečítajte si 
rozhovor s Mgr. Michalom Šimom, členom predstavenstva Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

ROZHOVOR

  � V novembri sa štáty OSN stretli v Bon-
ne, aby sa vrátili k praktickej stránke 
Parížskej dohody. Jedným z riešení, 
ako bojovať s nárastom celosvetových 
priemerných teplôt a emisiami, sú zelené 
investície a fondy. Prečo sa svetoví lídri 
rozhodli podľa vás pre túto alternatívu?

Podpora produkcie elektrickej energie prostred-
níctvom obnoviteľných zdrojov energií je celo-
európskou témou a prioritou. Európska únia  sa 

zaviazala navýšiť súčasný podiel ekologicky vy-
robenej energie z cca 16% na 30% do roku 2030. 
Zároveň prostredníctvom podpory obnoviteľ-
ných zdrojov energie nasledujú všeobecný trend 
v podobe ekologického prístupu  a zlepšenia ži-
votného prostredia. Ďalším dôvodom je zníženie 
cezhraničnej energetickej závislosti a naopak 
podporenie domácej produkcie a sebestačnosti. 
Podpora zelených investícii tak má nielen envi-
ronmentálny a hospodársky, ale aj strategický 
význam.

 � Ako vyzerajú zelené investície v praxi?

Ťažiskovú časť inštalovaného výkonu predsta-
vujú hlavne fotovoltaické články a panely, ktoré 
poznáme v podobe solárnych parkov. Ich hlavnou 
výhodou je pomerne nízka obstarávacia cena, 
vysoká účinnosť a nenáročná údržba s nízkym 
poistným krytím. Ďalšie inštalácie s minoritným 
podielom sú vodné elektrárne, bioplynové sta-
nice, kogeneračné jednotky a v príprave sú ak-
tuálne aj veterné parky, ktoré sú známe svojou 

Mgr. Michal Šimo
Člen predstavenstva 
Arca Brokerage House o.c.p., a.s.
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Ľ
udia so zdravotným postihnutím sú ešte 
stále vyčleňovaní zo spoločnosti. Väčšina 
z nás sa ich stráni bez toho, aby si to vô-

bec uvedomovala. Našťastie, existujú ľudia 
s dobrým srdcom, ktorí sa ich snažia začleniť 
do bežného života a dopriať im radosť z neho. 
Zakaždým, keď je to možné. Veď nie je nič 
horšie, ako vidieť trpiace dieťa. Bez ohľadu na 
to, či má alebo nemá zdravotné postihnutie. Už 
22 rokov OZ Milan Štefánik pravidelne organi-
zuje benefičný koncert, ktorý má priniesť do 
monotónneho každodenného režimu nový vie- 
tor a zábavu. „Mentálne postihnutí ľudia majú 
čistú dušu a intenzívny zážitok zo šťastne 
prežitého dňa si vo svojich srdciach uchováva-
jú veľmi dlhý čas,“ prezradil magazínu inDELU-
VIS Milan Štefánik, organizátor koncertu Chari-
tánia – Veľa lásky. 

Podujatie pravidelne sprostredkuje svojim di-
vákom jedinečný zážitok v podaní hudobných 
vystúpení zvučných mien. Nezištnú myšlienku 
ostatného koncertu, ktorý sa konal v novem-
bri minulého roka, podporili opäť talentovaní 
umelci a hudobníci. Benefičný koncert mo- 
deroval Jozef Pročko, ktorý sa na pódiu striedal 
so speváčkou Kristínou, Petrom Cmoríkom 
a jeho kapelou, skupinou Peter Bič Pro- 
ject či so skupinou Smola a Hrušky. „Vďaka 

väčším priestorom sme mohli zatraktívniť 
aj spri evodný program. Nechýbala zumba s    
Táňou a Oumarom Cevarom Chamarom, záu-
jem vz budili aj tvorivé dielne. Zdravotne posti-
hnuté deti sa tak priučili novým zručnostiam 
akou je napríklad enkaustika – maľovanie 
horúcim voskom a maľovanie na plátno,“ vy-
menúva Milan Štefánik.

Hlavnou myšlienkou koncertu Charitánia – 
Veľa lásky, je sprostredkovať hudobný zážitok 
mentálne postihnutým deťom, ktoré sa 
počas roka nemôžu bežne zúčastniť takéhoto 
kultúrneho podujatia. Aj vďaka finančnej pod-

pore spoločnosti DELUVIS tak bola myšlienka 
i tento rok premenená v realitu. „Občianske 
združenie Milan Štefánik je partia nadšencov 
a dobrovoľníkov, ktorí majú radi hudbu, živé 
koncerty rôznych štýlov a radi sa o ňu pode-
lia aj s hendikepovanými a zdravotne postih-
nutými ľuďmi. Sme čisto príspevková orga-
nizácia a bez finančnej podpory sponzorov 
nedokážeme deťom s mentálnym postih-
nutím pomôcť a takéto zmysluplné poduja-
tie organizovať. Preto ďakujeme spoločnosti 
DELUVIS aj za tohtoročnú podporu,“ dodáva 
Milan Štefánik, organizátor koncertu Charitánia 
– Veľa lásky. 

Organizátori by sa na našich stranách veľmi radi 
zároveň poďakovali aj všetkým dobrovoľníkom, 
účinkujúcim a ostatným podporovateľom 
tohto radostného okamihu detí. Vďaka patrí aj 
budúcim darcom, ktorí môžu benefičný koncert 
Charitánia – Veľa lásky podporiť finančným 
príspevkom na účet Občianskeho združenia Mi-
lan Štefánik pre mentálne postihnutých, IBAN 
SK2109000000005029332255   a vecnými 
cenami do tomboly pripravenej pre deti počas 
podujatia. 

Ďakujeme a tešíme sa 
na vás opäť v novembri 2018! 

P
olinóza. Tak sa odborne nazýva peľová aler-
gia. Ide o najrozšírenejšie alergické ochore-
nie, príznaky ktorého vedia značne zneprí-

jemniť radosť z jarného slnka a predlžujúcich sa 
dní. Vzduchom po zime lietajú najmä pele drevín. 
Postihnutého trápi plný nos s kýchaním, slze-
nie i pálenie očí, bolesť hlavy. Výnimočný nie je 
ani pocit celkovej únavy. Alergia predstavuje zá-
ťaž najmä pre dýchacie ústrojenstvo, prejaviť sa 
však môže aj na koži. Je to teda chronická zápa-
lová reakcia na slizniciach a pokožke. 

Najčastejšie ľudia znášajú zle pele tráv, je to pri-
bližne polovica prípadov. Momentálne alergikov 
trápia najmä spomínané pele drevín. V období 
vrcholiaceho leta a skorej jesene sú problémové 
pele bylín. Pri prvotných ťažkostiach je vhodné 
vyhľadať lekára špecialistu. Najmä v tom prípa-
de, ak alergiu nemáte ešte diagnostikovanú. Vy-
šetrenie je dôsledné, pozostáva nielen z kožných 
testov. Skúma sa tiež prostredie, v ktorom sa 
postihnutý pohybuje, samozrejmosťou je vyše- 
trenie krvi a spirometria. Po odhalení problému 
sa stanoví liečba. Jej dôležitou súčasťou je snaha 
o odstránenie alergénu, prípadne minimalizova-
nie kontaktu s ním. Protialergické lieky sú neod-
mysliteľnou súčasťou liečby. 

Pokiaľ by ste chceli skúsiť aj alternatívnejšie 
metódy liečby, pomôcť môže samotná príroda 
a niektoré bylinky z nej. Dôležité je však poradiť 
sa so svojím alergológom alebo lekárnikom.
V opačnom prípade a pri dôkladne nepreskúma-
nom stave si totiž môžete v niektorých prípadoch 
svoju alergiu zhoršiť. Preukázateľné protialer-
gické účinky má žihľava. Ocenia ju alergici, kto-
rých trápi najmä senná nádcha. Žihľava pomáha 
blokovať účinok histamínu, hlavného mediátora 

alergických chorôb. Ideálne je užívať sypaný čaj 
zo žihľavy. V rovnakej forme však možno prijímať 
i ďalšie prírodné medikamenty. Príznaky aler-
gií pomôže zmierniť výťažok z čiernych ríbezlí, 
nechtíka, kaliny. Divozel zas uľaví od alergického 
kašľa a nádchy. Rovnako i sladké drievko. 

Vhodnou prevenciou nepríjemných dôsledkov 
alergie je aj naparovanie sa. Inhalovať možno 

rumanček, mentol, šalviu či eukalyptus. Niektoré 
štúdie naznačujú úzku súvislosť medzi stavom 
pečene a alergiami. Na škodu preto nie je užívať 
čaje z pestreca mariánskeho. Imunitu možno 
podporiť echinaceou, rakytníkom i ženšenom. 
Prejavy alergie na koži pomôže minimalizovať aj 
prírodný kúpeľ. Ideálny je v tomto prípade relax 
vo vode, napríklad s lopúchom, či kvetom čiernej 
bazy. 

Príroda ich vyvoláva, ale rovnako 

ich dokáže aj poraziť. Alergie
Koniec zimy nemusí tešiť všetkých rovnako. Hlavu v smútku 
nemajú len milovníci zimných športov. Počas chladných dní si od 
peľových zrniečok oddýchli aj alergici. Tých čaká nepríjemná sezóna. 
Paradoxom je, že zatočiť s alergiami možno aj vďaka samotným 
bylinkám.

1. Dbajte o výber oblečenia. Ideálne 
je, ak zvolíte zvršky s gombíkmi. 
Nezabudnite na pokrývku hlavy.

2. Pre pobyt na čerstvom vzduchu 
zvoľte skoré ranné hodiny, prí-
padne tesne po daždi. Obmedzte 
čas von za slnečného a veterného 
počasia.

3. Nevyhýbajte sa vodným plochám, 
nie však tým s trávnatými brehmi.

4. Okná si zabezpečte protipeľovou 
sieťkou, vetrajte čo najmenej.

5. Zadovážte si čističku vzduchu. 

6. Pred spaním sa dôkladne 
osprchujte a umyte si vlasy.

7. Sledujte sa. Reakcie organizmu 
môžu veľa napovedať o alergé-
noch. Vyhýbajte sa preto poliam, 
lúkam, záhradám.

8. Bielizeň sušte v interiéri.
9. Oddýchnite si pri mori alebo na 

horách.
10. Sledujte peľové spravodajstvo 

a buďte v kontakte so svojím 
lekárom.

DESATORO ALERGIKA

Jeden z najstarších benefičných koncertov na Slovensku, Charitánia, si po 22. rokoch exis-
tencie upravil názov. Zaslúžene sa odteraz volá Charitánia – Veľa lásky. Navyše sa z diva-
delnej sály koncert presťahoval do krásnych priestorov Domu kultúry v obci Štós. Ostatný 
ročník opäť finančne podporila aj spoločnosť DELUVIS. Hendikepované deti si tak vďaka 
novým priestorom a štedrosti partnerov mohli po roku vychutnať nezabudnuteľné chvíle.

 Z našej podpory sa tešia 
aj tí najzraniteľnejší
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 � Veľa ľudí si myslí, že pred letom stačí diéta 
a budú šik do plaviek. Naozaj to ide aj bez 
pohybu?

Diéta môže dopomôcť k zmene postavy. Tre-
ba sa však opýtať, ako bude telo v konečnom 
dô sledku vyzerať, ak k nej nepridáme aj cvičenie. 
Nebude spevnené, každý sval bude ochabnutý 
a ovísajúca koža tiež nepôsobí vábne. Ideálnou 
kombináciou je teda upravená strava a cvičenie.

 � Ako často by mali ľudia so sedavým za-
mestnaním chodiť cvičiť?

Nedá sa presne určiť, ako často by mal človek 
so sedavým zamestnaním vykonávať pohybo-
vú aktivitu. Minimálne číslo však existuje, podľa 
mňa sú to aspoň dva razy do týždňa. Ideálne je 
precvičiť si partie celého tela, hlavne však chr-
bát, ktorý je v tomto prípade patrične namáhaný. 
Ľudia sedia na stoličkách zhrbení, svaly sú skrá-
tené, chrbtica vykrútená ako paragraf. Vznikajú 
tak rôzne deformácie ako skolióza, padnuté ra-
mená a dostaviť sa môže aj bolesť hlavy.

 � Aká je pridaná hodnota osobného trénera 
pri návšteve fitness centra?

Každé fitness centrum by malo mať svojho tré-
nera. Bohužiaľ, pre väčšinu ľudí nie je táto „služ-
ba“ zaujímavá. Navyše je dosť podceňovaná. Pa-
nuje tu akýsi všeobecný názor, že cvičiť dokáže 
každý z nás aj samostatne. Stačí sa inšpirovať 
na internete, prípadne si preštudovať pár člán-
kov. Ale je to omyl. Každý z nás je jedinečný, a tak 
k nemu treba i pristupovať. 

 � Čo si všímať pri výbere dobrého fitness 
centra a osobného trénera?

Najskôr sa nechajte previesť posilňovňou. Ab-
solvujte predstavenie strojov a všímajte si vy-
bavenie centra. Pýtajte sa a dajte si vysvetliť, na 
čo konkrétne náčinie slúži, ktorú partiu precvičí 
a pod. Uistite sa, že na danom mieste si bude-
te môcť  precvičiť celé telo a že počet strojov je 
postačujúci aj v čase vyššej návštevnosti. Za-
merajte sa na klimatizáciu, funkčnosť vetrania. 
Všímajte si personál, ktorý by mal mať profe-

sionálne vystupovanie a je schopný odpovedať 
na všetky otázky. Opýtajte sa na trénerov a na 
možnosť cvičiť aj s iným, ktorého centrum pria-
mo neponúka. Podrobne si prejdite podmienky 
pri podpise zmluvy, pýtajte sa na možnosti zru-
šenia členstva. Tiež nezabudnite na doplnkové 
služby, napríklad  solárium, požičanie uteráka,... 
V prípade trénera je výber veľmi dôležitý. Veď 
sa mu zverujete do rúk. Bez debaty je najdô-
ležitejšia prax. Na internete by ste o ňom mali 
niečo nájsť. Výzor je dôležitý, avšak svaly nie sú 
všetko. Dohodnite sa na skúšobnej hodine, na-
čúvať môžete aj vnútornému hlasu. Tréner by 
mal byť schopný vysvetliť, prečo danú partiu 
cvičíte tak a tak. Prakticky by mal byť nonstop 
pri vás. Nemá odbiehať. Musíte mať pocit, že na 
vás dohliada. Jeho zrak by mal byť upriamený 
na vás, nie na mobil. Má chváliť, ale ponúknuť aj 
konštruktívnu kritiku. A nemenej dôležité sú jeho 

výsledky. Aj bez vyštudovanej školy môže mať 
oveľa lepšie výsledky než jej absolvent. 

 � Čo by ste odporučil ako prvé úplnému nová-
čikovi vo fitness centre?

Osloviť trénera. Nie je nič horšie, ako začať cvičiť 
bez akejkoľvek znalosti. Trpezlivosť je nemenej 
dôležitá. Výsledky sa po pár hodinách nedosta-
via. Ale prídu, len treba vydržať. Začiatky sú vždy 
ťažké. Nenechajte sa preto odradiť, ak sa dosta-
ví po tréningu svalovica, ktorá trvá aj dva dni. 
Dôležité je nechodiť cvičiť o hlade. Tiež netreba 
cvičiť pridlho, 60 – 90 minút úplne stačí. Medzi 
cvičeniami si doprajte aspoň jeden deň pauzu. 
Po tréningu doplňte sacharidy, ideálne vo forme 
banánu alebo proteínového nápoja. A pozor na 
stravu, tá tvorí až 70% úspechu. 

Personál posilňovní z praxe vie, že novoročným športovcom pevná vôľa 
a odhodlanie súvisiace s predsavzatím nemusí dlho vydržať. Druhá vlna 
nových návštevníkov prichádza pred letom, veď každý z nás chce v plavkách 
vyzerať čo najlepšie. Ako zotrvať a prečo cvičiť s trénerom? Odpovede 
poskytol profesionál Augustín Hekl.

Každý si myslí, 
že dokáže cvičiť 
svojpomocne. 

Omyl
Augustín Hekl

Osobný tréner I. stupňa vo fitness, kulturistike a silovom trojboji (SAKFST). Preferuje 
zdravý životný štýl a individuálny prístup ku každému klientovi. Dôraz kladie na správnu 
techniku dýchania a prevedenia jednotlivých cvičení, aby jeho zverenci cvičili čo najefektív-
nejšie a vyhli sa začiatočníckym chybám a zraneniam. Trénuje začiatočníkov i pokročilých. 
Zameriava sa na redukciu telesného tuku, budovanie svalovej hmoty, spevnenie postavy 
a nutričné poradenstvo.

ROZHOVOR

augustin.hekl@fitup.sk
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 � Čo všetko sa dá v rámci kritických         
chorôb poistiť?

Poisťovne majú v súčasnosti k dispozícií kom-
plexné balíčky. Reagujú tak na najčastejšie a naj-
závažnejšie diagnózy, ktoré dnes trápia ľudí. Sú 
medzi nimi napríklad rakovina, rakovina in situ, 
infarkt myokardu, mŕtvica, HIV, ochrnutia, trans-
plantácie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba,... V prípade záujmu je možné poistiť sa 
len v prípade vyžiadaných ochorení, napríklad 
onkologických, čisto ženských či mužských diag-
nóz. 

 � Ako sa vyvíja rozsah krytých chorôb? Rozši-
rujú poisťovne zoznamy?

Rozsah sa vyvíja spolu s vývojom ochorení u ľudí. 
Dnes je v krytí mnoho diagnóz, ktoré pred desia-
timi rokmi neboli, keďže sa u ľudí vyskytovali 
omnoho menej. V posledných rokoch pribudla 
napríklad rakovina in situ. Niektoré poisťovne 
rozšírili svoje krytie napríklad o turistické choro-
by – horúčka dengi, brušný týfus, iné zas o stratu 
sebestačnosti nezávisle na diagnózu. 

 � Aké máte skúsenosti s plnením z tohto           
pripoistenia?

U väčšiny klientov, dokonca možno u všet-
kých, máme dojednané pripoistenie kritických 
ochorení. Ešte sa nám nestalo, že by poisťovňa 
nevyplatila poistné plnenie. Takže skúsenos-
ti s poistným plnením máme dobré, klientom 
a ich rodinám padne vhod, keď v ťažkej životnej 
situácií dostanú aspoň poistné plnenie, ktoré je 
vyplatené jednorazovo. Dôležité je, aby bol zdra-
votný dotazník klienta vyplnený pravdivo. Často 

sa totiž v práci stretávam s tým, že poisťov-
ňa odmietla alebo krátila poistné plnenie kvôli 
tomu, že sprostredkovateľ nevyplnil s klientom 
zdravotný dotazník úprimne. Preto dbáme na to, 
aby sme u našich klientov písali do zdravotných 
dotazníkov všetky diagnózy a prikladáme aj le-
kárske správy. 

 � Kedy môžem žiadať o vyplatenie poistného 
plnenia z tohto pripoistenia?

Je to rôzne. V niektorých poisťovniach hneď po 
diagnostikovaní, v iných musí byť splnená pod-
mienka prežitia 30 dní od diagnostikovania. 

 � Kedy sa môžem poistiť? Záleží                                 
na vstupnom veku?

Z pravidla od 15. do 55. roku života, niekedy do 
60. roku. Záleží od poisťovne. Čím je ale klient 
starší, tým vyššia je cena pripoistenia. Preto 
odporúčam poisťovať toto riziko už v mladom 
veku, pretože vtedy je to naozaj veľmi lacné. Ur-
čite odporúčam pripoistiť aj invaliditu, od 40% 
a práceneschopnosť, čo často úzko súvisí práve 
s diagnostikovaním závažného ochorenia.

 � Zisťuje poisťovňa predispozície na konkrét-
ny druh ochorenia v rodine?

Áno, závažné ochorenia sa zisťujú u biologických 
súrodencov a rodičov pred dosiahnutím veku 60 
rokov. 

Kniha už dlhé roky patrí medzi najpopulárnejšie dary, a to nielen v období Vianoc. Ak ste si pod 
vianočným stromčekom nenašli žiadnu, prípadne ste už všetky prečítali, prinášame niekoľko 
tipov na zaujímavé čítanie. Vybrané tituly nás motivujú, vzdelajú a zároveň prenesú do krutej 
histórie i do sveta fantázie.

Kritických chorôb pribúda. 
Poisťovne reagujú
Zástupcovia poisťovní sa už niekoľkokrát jednohlasne zhodli na tom, 
že poistenie pred kritickými chorobami patrí medzi najdôležitejšie 
pripoistenia vôbec. V dôsledku vážnej diagnózy nemusí nastať hneď 
najhorší možný scenár. Stačí, ak postihnutý nemôže pre chorobu 
vykonávať svoju profesiu, čo sa odzrkadlí na výpadku príjmu. To 
ovplyvní splácanie hypotéky či ostatných úverov. Začarovaný kruh 
je tak na svete. Navyše, pod vplyvom súčasného životného štýlu 
pribúda enormný nárast niektorých ochorení. V prípade Crohnovej 
choroby je to až 90% nárast.  Viac informácií nám poskytla Ivana 
Ruttkayová, Manager DELUVIS.

SOM IDEALISTA, KNIHA CITÁTOV

Nie nadarmo sa hovorí, že slovo dokáže pohladiť 
dušu. Život je plný momentov, ktoré vystihujú 
citáty. Tie majú pomôcť nájsť riešenie alebo mo-
tivovať. Niekedy však stačí málo. Vedieť vďaka 
nim pomenovať to, čo momentálne cítime. Kniha 
Som Idealista je plná myšlienok pre každodenné 
inšpirácie. Vďaka nej sa sami môžete dopracovať 
k slovám a myšlienkam, ktoré v danej životnej 
situácii potrebujete počuť. Nezávisí od toho, 
kedy ju vezmete do rúk. Či ráno pred odchodom 
do práce alebo večer pred spaním. Citáty z nej vo 
vás budú ešte dlho rezonovať.

FITNESS DIÁR 2018

Predsavzatia týkajúce sa zdravého životného 
štýlu sú snáď tými najčastejšími. Podľa štatistík 
len jeden človek z desiatich dokáže svoje pred-
savzatia skutočne dodržať. S nasledujúcou po-

môckou však môžete štatistiky z lepšiť. Tento 
diár totiž poskytuje nielen priestor pre pracovné 
poznámky a termíny, ale poskytuje niekoľko uži-
točných tipov a rád, ako sa k vysnívanej postave 
dopracovať čo najrýchlejšie. Okrem cvikov sú to 
aj zdravé recepty a tabuľky na značenie si aktu-
álnej hmotnosti a proporcií.

MÄSO. VTEDY NA VÝCHODE 
– ARPÁD SOLTÉSZ

Záver minulého tisícročia bol skutočne divoký. 
V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku 
Slovenskej republiky. Deväťdesiate roky však 
modernej demokracii veľmi nepriali. Nejde pri-
tom len o únos Michala Kováča mladšieho. Bý-
valý televízny redaktor Arpád Soltész nás pre-
vedie záverom tejto dekády na východnom konci 
vtedajšieho Slovenska. Obchod s bielym mäsom, 
korupcia a mafia. Nekalé podnikanie a ešte ne-
kalejšie praktiky. Pripomenutie toho ako nežiť 
a nepodnikať. 

MENGELEHO DIEVČA. 
Skutočný príbeh Slovenky, ktorá 
prežila štyri koncentračné tábory 
– Viola Stern Fischerová, Veronika 

Homolová Tóthová

Príbeh Anny Frankovej je známy mnohým z nás. 
Smutné je, že podobných je nespočetne veľa. 
Zverstvá nacistov na vlastnej koži prežila aj Vio-
la Fischerová. Nezlomili ju Mengeleho pokusy 
ani pobyt v štyroch koncentračných táboroch. 
V krutých časoch sa jej podarilo nacistom dokon-
ca ujsť. V dobe rastúceho extrémizmu a ne zná-
šanlivosti by sme si tieto zverstvá mali pripo-
mínať o čosi viac. Veď slová Violy Fischerovej 
hovoria za všetko: „Každý večer, keď myslím na 
svojich drahých, ktorí už nežijú, si hovorím – Ako 
si to mohla prežiť? – Sama neviem. Bolo to na- 
ozaj iba o šťastí a náhode.“ 

SEVERSKÁ MYTOLÓGIA 
– NEIL GAIMAN

Rozumieť vlkom, stáť tvárou v tvár obrom a jesť 
jablká nesmrteľnosti, pričom medovina tečie 
prúdom. Aj o tom je magická severská mytoló-
gia. Neil Gaiman čitateľa oboznamuje nielen s jej 
typickými prvkami a postavami, ale poskytuje 
tiež odpoveď na otázku, odkiaľ získal Thor svoje 
preslávené kladivo Mjölnir a čo bude nasledovať 
po konci sveta zvanom Ragnarök. 

Tieto knihy by na vašom 
nočnom stole chýbať nemali

Ivana Ruttkayová
Manager, DELUVIS
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Slávni, bohatí 
a ešte bohatší
Takmer päť a pol miliardy amerických dolárov. Presne o toľko si prilepšila stovka 
najlepšie zarábajúcich celebrít sveta za minulý rok. Ako uviedol magazín Forbes, tieto 
peniaze by pokryli kombinované HDP Belize, Libérie a Gambie dohromady. Rebríčku 
už tradične vládnu speváci a speváčky, ale v zozname nájdete aj moderátorku, 
spisovateľku či osobu bez konkrétneho zamerania.

Je vtipná
Čerstvú šesťdesiatničku Ellen Degeneres netreba zvlášť predstavovať. Začala ako stand 
up komička, písala, produkovala a v súčasnosti moderuje svoju vlastnú televíznu šou na 
televíznej stanici NBC. Američania ju milujú, na krku nosí vyznamenanie od bývalého pre-
zidenta. Svoje podnikateľské úmysly úspešne realizuje pri predaji produktov pre domácich 
miláčikov a oblečenia pre dámy pod značkou ED by Ellen. S partnerkou Portiou de Rossi 
tento rok oslávi desať rokov manželstva.
    Profit za rok 2017 – 77 miliónov USD

Kope do lopty
Sen mladých chlapcov hrať futbal za svoj obľúbený tím sa podaril snáď najslávnejšiemu 
hráčovi sveta Cristianovi Ronaldovi. Podpis novej zmluvy s Realom Madrid mu zabezpečil 
ročný príjem, ktorý si mnohí Slováci nevedia ani len predstaviť. Najlepšie platený športovec 
sveta si však do konca života dopraje aj vďaka celoživotnej rente vo výške jednej miliardy 
od značky Nike, ktorá si ho poistila rovnako zmluvou.
                       Profit za rok 2017 – 98 miliónov USD

Vedie rebríčky už viac, ako 30 rokov
Sama by sa dámou nenazvala, no na jej vek by sa už patrilo. Tento rok oslávi Madonna šesť-
desiat rokov a na konte má miliardy. Po ukončení posledného turné v roku 2016 zarobila 580 
miliónov dolárov. Okrem iného dlhodobo skupuje nehnuteľnosti po celom svete a v zbierke 
vlastní aj maľby slávneho Picassa. Za minulý rok si pripísala na konto menej, ako obvykle, dô-
vod – oddychovala s deťmi v portugalskom Lisabone, kde aktuálne žije vo svojej novej vile za 
dvanásť miliónov. Kuloárnou informáciou je aj fakt, že pri poslednej kúpe domu v Lisabone 
žiadala od portugalskej maklérky možnosť vyskúšať si tri domy, ktoré boli na predaj na mesiac 
zadarmo.
     Profit za rok 2017 – 80 miliónov USD

Píše jej to
Svet kúziel a čarov by bez 52-ročnej spisovateľky J.K.Rowlingovej nemal takú podobu, akú má 
dnes. Aj dvadsať rokov po predstavení prvej série Harryho Pottera zarába milióny. V minulom 
roku predstavila ďalšiu knihu a jej námet na divadelné predstavenie slávneho čarodejníka v 
Londýne žne úspech v podobe vypredaných lístkov na niekoľko rokov dopredu.
                             Profit za rok 2017 – 95 miliónov USD

Pekne spieva
Beyoncé vlastní podiel v streamingovej službe Tidal a tiež v producentskej spoločnosti, spolu 
so svojím manželom. Toľkokrát ocenená speváčka sa v rebríčku najlepšie zarábajúcich celeb-
rít objavuje na popredných priečkach pravidelne. K minuloročnému zárobku jej dopomohlo aj 
ostatné turné. Mimochodom, ak by ste si Beyoncé chceli objednať na súkromný večierok, pri-
pravte si pre ňu honorár vo výške 1,5 milióna dolárov. 
                             Profit za rok 2017 – 105 miliónov USD

Nemá povolanie, ale má veľký zadok
Fenomén zvaný Kim Kardashian nemá konca. Američanky sa idú zblázniť za svojím vzo-
rom. Kim sa vlastne nenadrie. Jej úlohou je vždy sa dobre odfotiť a prísť dobre oblečená 
tam, kde ju pozvú. Za jednu komerčnú fotku uverejnenú na jej instagramovom profile si 
pýta milióny.                  
                      Profit za rok 2017 – 46 miliónov USD 

zdroj fotografií: instagram
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O financovaní kúpy nehnuteľnosti sa už napísalo veľa novinových článkov. 
Väčšina pohľadov však vychádza len z explicitných nákladov a tie alternatívne 
ostávajú nepovšimnuté. Vo svojom modeli uvažujem o ekonomických 
nákladoch, teda nie len explicitných, ale aj implicitných.

Ako z bývania 
maximalizovať 
osobné bohatstvo?

P
ri tvorbe modelu vychádzam z určitých predpokladov, ktoré odzr-
kadľujú historický vývoj. Slabou stránkou modelu je preto vysoká 
citlivosť na zvolené vstupné premenné. V rozličných scenároch tak 

môže dávať inú odpoveď na optimálne riešenie. Cieľom je preto skôr po-
ukázať na alternatívny pohľad a logiku modelu a nie polemizovať nad 
vstupnými veličinami. Nevyhnutným predpokladom je, že rozhodovanie 
prebieha na úrovni racionálneho človeka. To znamená, že netrpí beha-
viorálnymi zaujatiami a má neutrálny postoj k riziku.

Model sa snaží nájsť odpoveď na otázku: Ako financovať potrebu bý-
vania tak, aby sa po tridsiatich rokoch maximalizovalo osobné bohat-
stvo?

Alternatívy:

• KÚPA NEHNUTEĽNOSTI ZA HOTOVOSŤ (A1).

• HOTOVOSŤ SA INVESTUJE A NEHNUTEĽNOSŤ NA BÝVANIE              
SA PRENAJME (A2).

• HOTOVOSŤ SA INVESTUJE A NEHNUTEĽNOSŤ NA BÝVANIE SA 
FINANCUJE ÚVEROM - HYPOTÉKOU (A3).

Predpoklady:

V modeli predpokladám, že voľná hotovosť sa investuje do trhu – 
investovateľné aktíva, ktorých proxy je globálny akciový index a pri-

nesie nominálnu ročnú výkonnosť sedem percent. Efektívna úroková 
miera úveru je za celé obdobie 4% p.a. a mesačná splátka 477,42 
EUR. Fond údržby na úrovni 104,17 EUR mesačne. (Vychádza z ceny 
nehnuteľnosti a predpokladanej životnosti väčšiny panelových domov 
80. rokov). Nominálny rast ceny nehnuteľnosti 0,25% + miera inflá-
cie. Nájomné v prvom mesiaci 550 EUR (vrátane energií). Mesačné 
náklady na energie, vodu,... 180 EUR mesačne. Nominálny ročný rast 
nájomného a energií je 2,25%. Miera inflácie 2% p.a. Pri mesačných in-
vestíciách predpokladám, z dôvodu transakčných nákladov, výnos trhu 
mínus 50 bps.

Vo všetkých alternatívach je potreba bývania splnená. Aby sme však 
zabezpečili aj rovnaký životný štandard, treba pre všetky možnosti 
zabezpečiť rovnaký disponibilný príjem. To dosiahneme presunutím 
rozdielu medzi A3 (najvyšší cash outflow) a A1, respektíve A2 do po-
myselného investičného účtu. V prípade A1 tak môžeme mesačne 
sporiť (investovať) o 477,42 EUR viac a A2 o 211,58 EUR viac oproti 
alternatíve A3. Mesačný peňažný výdaj je tak vo všetkých prípadoch 
761,59 EUR (477,42 EUR + 180 EUR + 104,17 EUR).

Bohatstvo po 30 rokoch:

A1:

V prvom prípade sa za hotovosť 100-tisíc EUR kúpi vlastná 
nehnuteľnosť v hodnote 100-tisíc EUR. S prihliadnutím na ročný 
rast hodnoty nehnuteľnosti bude hodnota nehnuteľnosti v čase T30 
194 939,34 EUR. Investoval sa ušetrený rozdiel medzi cash flow 
v A3 (pri zachovaní mesačného výdaju 761,58 EUR), t.j. 477,42 EUR. 
Berieme do úvahy, že mesačná investícia sa zvyšovaním mesačných 
nákladov na údržbu a energie postupne znižuje. Investícia má v čase 
T30 hodnotu 528 106,34 EUR. Osobné bohatstvo v tomto prípade je 
723 045,68 EUR (hodnota nehnuteľnosti a investície).

Ing. Peter Janušek, Portfolio manager, Arca Brokerage House

cena nehnuteľnosti v čase T0 €    100 000,00

vlastná hotovosť €    100 000,00

čas (v rokoch) 30

zhodnotenie investície (p.a.) 7,0%

úroková sadzba - HÚ (p.a.) 4 %

fond údržby vlastnej nehnuteľnosti € 104,17

rast ceny nehnuteľnosti (p.a.) 0,25% + inflácia

mesačná splátka - HÚ € 477,42

mesačné nájomné – podnájom (komplet) € 550,00

rast ceny podnájmu (p.a.) 2,25%

mesačne náklady energie, voda,… € 180,00 

Hotovosť

kúpa bytu v hotovosti v čase T0: 100 000 €

hodnota nehnuteľnosti v čase T30 194 939,34 €

hodnota pravidelnej investície v čase T30 528 106,34 €

Bohatstvo 723 045,68 €
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Efektívna miera HÚ 
p.a.

Výnos z investície 
p.a.

Bohatstvo
Mesačný 
outflow

Hotovosť (A1) Podnájom (A2) HÚ (A3)

3%

3%     420 652 €     279 353 €     440 623 € 
705,77 €6%     580 122 €     675 017 €     797 197 € 

9%     890 883 €  1 628 143 €  1 667 997 € 

4%
3%     450 532 €     309 233 €     440 623 € 

761,58 €6%     631 111 €     726 006 €     797 197 € 
9%     983 011 €  1 720 271 €  1 667 997 € 

5%
3%     482 336 €     341 037 €     440 623 € 

820,99 €6%     685 386 €     780 281 €     797 197 € 
9%  1 081 074 €  1 818 334 €  1 667 997 € 

A2:

V druhom príklade investujeme jednorazovo vlastnú hotovosť 100-ti-
síc EUR v čase T0  a pravidelne čiastku odpovedajúcu rozdielu medzi 
cash flow v A3 a mesačným podnájmom 550 EUR, t.j. 211,58 EUR, 
ktorá sa ale postupom času a zvyšovaním podnájmu postupne znižuje. 
Po 30. rokoch jednorazová investícia dosiahne hodnotu 811 649,75 
EUR a pravidelné mesačné investície kumulovane hodnotu 155 438,34 
EUR. Osobné bohatstvo bude spolu 967 088,09 EUR.

A3:

V treťom príklade investujeme vlastnú hotovosť 100-tisíc EUR a na 
kúpu nehnuteľnosti si vezmeme hypotekárny úver 100-tisíc EUR. In-
vestícia prinesie hodnotu 811 649,75 EUR. Mesačne budeme splácať 
poplatok za hypotekárny úver 477,42 EUR a poplatky za údržbu a e- 
nergie, takže nebudeme mať rezervu na pravidelné investovanie. O- 
sobné bohatstvo v alternatíve A3 je 1 006 589,09 EUR.

Príklady sú len ilustračné a pri zmenených predpokladoch môžu byť 
výsledky výrazne odlišné.  Z hľadiska optimálneho riešenia môže byť 
nápomocná citlivostná analýza. Nasledujúca tabuľka  prepočítava bo- 
hatstvo vzhľadom na zmenu ekonomických podmienok. Zjednodušene 
sa dá povedať, že pri extrémne nízkych úrokových sadzbách, avšak po 
celú dobu hypotekárneho úveru, je optimálna voľba vziať si úver na 
financovanie bývania. So vzrastajúcou výnosovou mierou z investí-
cie rastie hodnota majetku najviac v prípade financovania bývania 
prostredníctvom podnájmu. Preto, ak je nejaký jednotlivec schopný 
dosahovať relatívne vysokú mieru návratnosti, je pre neho voľba nájmu 

optimálna. V kombinácii vysokých úrokových mier a zároveň nízkych 
príjmov z investície sa javí byť optimálna voľba kúpa nehnuteľnosť 
v hotovosti. 

O
 šťastí a bohatstve rozhoduje postavenie 
planéty Jupiter. Do novembra je v zname-
ní Škorpióna. Ľudia v ňom narodení preto 

môžu počítať s priazňou nebeskej oblohy, a to 
nielen vo financiách. V decembri Jupiter prejde 
do znamenia Strelec. „Preto sa obe znamenia 
môžu na rok 2018 skutočne tešiť. Šťastena 
bude pri nich stáť aj v citovej oblasti. Jupiter 
ovplyvní tiež ľudí, ktorých ascendenty sú prá-
ve v týchto znameniach. Znamená to, že im po-
môže zmierniť možné negatíva, ktoré im rok 
prinesie,“ prezradil astrológ Miro, známy tiež 
ako Niro.

S peniazmi vie šikovne a rozumne hospodá-
riť aj Lev. Tomu vládne Slnko, životná energia. 
Pracovité Panny sa tiež môžu tešiť na najbližšie 
mesiace, keďže za svoju prácu dostanú adek-
vátnu plácu. „Zaujímavosťou tohto znamenia 
je, že v prípade financií a ich zhodnotenia sú 
Panny extrémne vytrvalé. Ostatné znamenia 
sa vzdajú, možno už pri prvej prekážke, avšak 
Panny idú ďalej,“ pokračuje astrológ.

Podobne sú na tom i ľudia narodení v znamení 

Baran. Tvrdohlavosť majú vo svojej povahe, a tá 
sa odzrkadlí aj v ich biznise. „Barani majú hlavu 
na skvelé nápady, stále so svojimi myšlien-
kami pracujú a tvrdo si idú za svojím cieľom,“ 
potešil Baranov Niro. Kreativitou prekypujú aj 
Vodnári. Do finančných investícií sa však môžu 
úplne bez obáv pustiť spomenutí Škorpióni 
a v závere kalendárneho roka Strelci. 

Z numerologického hľadiska je rok 2018 číslom 
dva. 2+0+1+8=11, 1+1=2. „Dvojka je o vzťa-
hoch, o citoch. Práve na tie je dôležité sú-
strediť sa, keďže schopnosť utužovania si 
vzťahov môže mať dopad aj na financie. Nezá-
leží na tom, či ide o partnerské alebo pracovné 
zväzky. Treba si vyčistiť stôl a vedieť pomeno-
vať problém,“ radí popredný astrológ. 

Ak chcete mať z roka 2018 aj finančný osoh na 
pôde biznisu, je dôležité dostať sa s partner-
mi do prostredia vyjasnených vzťahov. Dôve-
ra v partnerskom vzťahu je podľa astrológa 
v tomto roku na mieste aj v prípade štátnych 
záležitostí a bilaterálnych vzťahov. 

HVIEZDY: Rok 2018 
bude priať škorpiónom 
a strelcom
Stav financií rapídne ovplyvnia aj medziľudské vzťahy, a to v akejkoľvek 
podobe. Nezáleží na tom, či ste životnými partnermi, priateľmi, kolegami 
alebo máte s niekým spoločný biznis. Podľa hviezd si treba urobiť vo 
vzťahoch poriadok. Komu sa ešte bude dariť?

Máte viac otázok? Astrológa 
Mira môžete kontaktovať na 

čísle +421 904 325 105.

Ing. Peter Janušek
Portfolio manager,
Arca Brokerage House

Investícia + HÚ

hodnota jednorazovej investície v čase T30 811 649,75 €

hodnota vlastnej nehnuteľnosti v čase T30 194 939,34 €

Bohatstvo 1 006 589,09 €

Investícia + podnájom

hodnota jednorazovej investície v čase T30 811 649,75 €

hodnota pravidelnej investície v čase T30 155 438,34 €

Bohatstvo 967 088,09 €

Vývoj bohatstva vplyvom zmeny efektívnej miery HÚ a výnosu z investície:
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O
d roku 1949 sa kreditné karty Diners 
Club, ktoré u nás a v Čechách zastupu-
je spoločnosť Diners Club CS, s veľkou 

obľubou a popularitou ocitli i v peňaženkách 
slovenských klientov. Navyše, dnes ponúkajú 
svojmu držiteľovi nielen pocit istoty, ale zá-
roveň aj niekoľko bezkonkurenčných bene-
fitov. Pri prí ležitosti oslavy dvadsaťročného 
pôsobenia na slovenskom trhu a piateho vý-
ročia vzniku spoločnosti DELUVIS, sa obaja 
partneri dohodli na vytvorení jedinečného 
darčeka. Tým je najpredávanejší produkt 
Diners Club CS - kreditná karta Diners Club 
PURE+. Určená je len pre partnerov a klientov 
spoločnosti DELUVIS. 
 
Kartu Diners Club PURE+ podopierajú tri zá-
kladné piliere. Cashflow, cestovné poistenie 
do zahraničia a benefitný systém. Každá 
z uvedených vlastností je jedinečná a klienti 
Diners Club si vážia ako komplexnosť, tak i 
férovosť karty. 

Cashflow zabezpečuje napríklad absolútne 
najdlhšiu bezúročnú splatnosť v Slovenskej 
republike, až 55 dní. Nehovoriac o tom, že Di-
ners Club ako jediný spätne nedoúčtuje úroky 
za transakcie realizované počas bezúroč-
ného obdobia. V prípade, ak si držiteľ karty 
potrebuje finančne prilepšiť, je tu možnosť 
Diners úveru, a to priamo prostredníctvom 
karty. Ročná percentuálna miera nákladov je 
v tomto prípade bezkonkurenčná, a to 8,66%. 
Pre porovnanie, podľa Národnej banky Slo-
venska je RPMN na podobných produktoch 
v Slovenskej republike 22,23%. 

Pre partnerov a klientov spoločnosti DELU-
VIS je táto RMPN dokonca znížená na jedi-
nečných 2,9%, a to počas prvého roka plat-
nosti karty. AKCIA platí len pre karty, o ktoré 
bude požiadané do konca apríla 2018. 

Ďalšou z mnohých výhod karty Diners Club je 
tiež bezkonkurenčné cestovné poistenie do 
zahraničia. Okrem vysokých poistných súm 
a veľkého rozsahu poistenia, je zaujímavým 
benefitom aj to, že s držiteľom karty môžu 
byť poistení všetci jeho spolucestujúci. Ne-
musia to byť rodinní príslušníci. Tento bene-
fit v Slovenskej republike nemá naozaj nik-
to. V prehľadnej tabuľke uvádzame poistné 
krytie. Cestovné poistenie do zahraničia na 
karte Diners Club kryje aj aktivity súvisiace 
s lyžovaním. 

Držitelia kariet Diners Club využívajú aj be- 
nefity, ktoré sú mimo platobnej funkciona- 
lity a cestovného poistenia. Každou trans- 
akciou zbierajú body, ktoré si vymieňajú za 
odmeny až do výšky piatich percent z trans- 
akcie. Zúčastňujú sa pravidelných súťaži 

o hodnotné ceny. V decembri 2018 Diners 
Club poskytol každému svojmu držiteľovi 
darčeky v hodnote 100 eur. Držitelia získa-
li  napríklad úplne zadarmo celodenný skipas 
v stredisku Donovaly, či občerstvenie v hoteli 
RESIDENCE na Donovaloch. 

Výhody karty Diners Club jej majitelia 
môžu využiť aj v prípade zliav v hoteloch, 
či autopožičovniach. Zľava môže v tomto prí-
pade predstavovať až 40%. Používanie kariet 
Diners Club je skutočne pohodlné. Rovnako 
ako cestovanie s ňou. Pre držiteľov je k dis-
pozícii až 660 salónikov na letiskách. 

Karta, ktorá je súčasťou portfólia spoločnosti 
DELUVIS, Diners Club Pure + má štandardný 
ročný poplatok 59 eur. Partneri a klienti DE-
LUVIS však majú uvedený poplatok znížený 
na 39 eur. Uhradiť sa dá aj prostredníctvom 
bodov v Club Rewards. Klienti spoločnosti 
DELUVIS tak môžu mať kartu s cestovným 
poistením úplne zdarma. 

Oslavovať s nami 
a Diners Club 
sa oplatí

Píše sa rok 1949 a newyorský podnikateľ Frank McNamara zisťuje, že pri sebe nemá dostatok 
hotovosti na zaplatenie večere pre svojich obchodných partnerov. Myšlienka, ktorá mu v ten večer 
napadla, zmenila svet peňazí. Frank McNamara zakladá spoločnosť Diners Club International, ktorá 
ako prvá na svete začína vydávať kreditné karty. Jednu jedinečnú môžete dnes vlastniť aj vy.

Súčasť karty – nadštandardné cestovné poistenie
Nielen pre držiteľa karty, ale po aktivácií aj pre všetkých spolucestujúcich 

Rozsah poistného krytia na osobu na kartu

Poistenie liečebných nákladov 
Poistenie asistenčných služieb
Poistenie úrazu
Poistenie cestovných výdavkov rodinného príslušníka
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
Poistenie právnej pomoci a kaucie pri dopravnej nehode
Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy
Poistenie zdržania cesty pri ceste lietadlom
Poistenie úrazu s následkom smrti 
Poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a na majetku 

150 000 €
80 000 €

150 000 €
1 500 €
1 500 €
5 000 €
600 €
600 €

150 000 €
1 500 000 €

600 000 €
320 000 €
600 000 €

6 000 €
6 000 €

20 000 €
2 400 €
2 400 €

600 000 €
6 000 000 €

Všetky dôležité informácie o karte Diners Club Pure + 
nájdete na dinersclub.sk 

Pokiaľ chcete získať zvýhodnený poplatok 39 eur a úrok 2,9% 
na prvý rok platnosti karty, kliknite na www.dinersclub.sk/
sukromni-klienti/diners-club-pure-plus a nezabudnite do 
kolónky promokód napísať DELUVIS. 

Ešte jedna dôležitá informácia. Ak ste živnostník alebo 
konateľ malej spoločnosti s ručením obmedzeným, mô-
žete požiadať o kartu PURE+ Small Business, ktorá bude 
naviazaná na vašu spoločnosť. Výhoda? Karta nie je vedená 
v úverových registroch.

Pocit výnimočnosti 
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Niekedy nie je na škodu prevetrať si hlavu. Aj vďaka tomu sa môže 
zrodiť jedinečný nápad, ktorý prispieva k vyššiemu štandardu 
poskytovaných služieb pre našich klientov. Takýto záujem vyvolal 
medzi nami snežný skúter a jazda na ňom naprieč zasneženými 
Donovalmi.

V týchto dňoch DELUVIS oslavuje piate narodeniny. Aj napriek tomu 
si mnohí z nás pamätajú legendárne 80.roky. Skvelú hudbu, bláznivé 
módne kreácie a bezstarostný život. K tomu najlepšiemu, čo táto 
dekáda so sebou priniesla, sme sa vrátili počas vianočného večierka. 
Niektoré outfity skutočne stáli za to.

Nerobíme to kvôli oceneniam, ale každé jedno poteší. :) Je totiž 
dôkazom toho, že na prvom mieste je u nás pokojnosť klienta. Vo 
Vysokých Tatrách sme si preto prevzali cenu od finančnej skupiny 
AXA, a to za spoluprácu v oblasti doplnkového dôchodkového 
sporenia. Ďakujeme. 

Malacky, Levice, Banská Bystrica, Trnava, Bratislava. Sme s vami 
v každom regióne a niektoré z pobočiek sa s ľuďmi z nich objavili 
aj v našom narodeninovom videu. S pribúdajúcimi klapkami 
opadala tréma, a tak sa tešíme z nádherného diela, ktoré vzniklo 
aj vďaka našej komunikačnej agentúre GETLIKE. Ďakujeme za 
odvahu a trpezlivosť! 

Novoročné predsavzatia sa podarí prekonať len jednému človeku 
z desiatich. Medzi tie najčastejšie patrí aj poriadok vo financiách. 
Ako na to sme prezradili divákom Televízie Markíza. S médiami 
komunikujeme často. A radi.

Na Hromnice sme sa rozlúčili s naším vianočným stromčekom. Sme 
radi, že s pomocou špecialistov DELUVIS si naši klienti mohli dovoliť 
štedrejšie sviatky. Nezabúdajte, že vďaka dostatočnej finančnej 
rezerve sa nemusíte kvôli Vianociam zbytočne zadlžovať. Ak ju ešte 
nemáte, radi vám s jej tvorbou pomôžeme.

Z
rak je pre mnohých z nás najdôležitejším 
zmyslom. Práve vďaka nemu prijímame pri-
bližne 80% informácií z okolitého sveta. Pre-

to je nevyhnutné venovať mu dostatočnú pozor-
nosť a akékoľvek zhoršenie videnia konzultovať 
so svojím očným lekárom. Napríklad počas Sve-
tového dňa zraku. 

Sestry nahradili rodičia

Za minulého režimu bolo možné odhaliť nedo-
statky detského zraku jednoduchšie. Materské 
školy pravidelne navštevovali zdravotné ses-
try, ktoré deti podrobili prvotnému vyšetreniu. 
V prípade akéhokoľvek podozrenia putovali do 
ambulancie oftalmológa. Dnes je situácia iná 
a prevencia je na pleciach rodičov. „Najmladších 
obyvateľov našej krajiny v súčasnosti ohrozu-
je najmä tupozrakosť. Ide o stav, pri ktorom je 
síce oko správne anatomicky vyvinuté, avšak 
kontakt medzi okom a zrakovým centrom nie je 
stopercentne funkčný. Obraz do mozgu prichá-
dza, ale nie je ostrý. Tupozrakosť je teda vždy 
spojená s výskytom dioptrickej chyby,“ upozor-
ňuje očný lekár Pavol Veselý. Ide o stav, ktorý je 
možné liečiť, a to prostredníctvom rôznych cvi-
čení. Napríklad navliekaním korálok na silón, ob-
kresľovaním alebo prelepovaním lepšieho oka. 

Oči sa vďaka takýmto aktivitám cibria, no bez 
korekcie dioptrickej chyby nie je možné tupozra-
kosť odstrániť.

Mladí sa za okuliare hanbia

V prípade adolescentov je najčastejším prob-
lémom krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. 
Najmä v období puberty jedinci odmietajú nosiť 
dioptrické okuliare, považujú ich za neatraktívne, 
no v konečnom dôsledku škodia sami sebe. 

Produktívny vek, vek 
civilizačných ochorení

Za ostatné roky pribúdajú v čakárňach očných 
lekárov pracujúci ľudia, ktorí sú nútení vyhľa-
dať pomoc špecialistu aj v dôsledku súčasného 
životného štýlu a pracovných podmienok. Veľmi 
rozšíreným je napríklad syndróm suchého oka. 
K jeho rozvoju prispieva najmä práca s počíta-
čom a pohyb v klimatizovaných priestoroch so 
suchým vzduchom. Aj v tejto vekovej skupine je 
však častá krátkozrakosť s ďalekozrakosťou. 
„Výnimkou nie je ani zelený zákal (glaukóm) 
alebo sa môžu vyskytnúť rôzne patologické 
ochorenia, ktoré postihujú sietnicu. Glaukóm 
predstavuje súbor ochorení, ktoré zasahu-

jú zrakový nerv. Najčastejším symptómom je 
zvýšený vnútroočný tlak. V praxi sa prejavuje 
bolesťami oka alebo nadočnicových oblúkov či 
hlavy. Preto je vhodné pravidelne navštevovať 
lekára, ktorý tlak zmeria,“ upozorňuje Pavol 
Veselý. S týmito poruchami sa však častejšie 
stretávame medzi ľuďmi, ktorí majú 40, 50 ro-
kov a viac.

Kde mám okuliare?

Problémy s čítaním sú typické podľa renomova-
ného očného lekára Pavla Veselého najmä medzi 
ľuďmi po štyridsiatom roku života. „S pribúdajú-
cim vekom sa stráca prirodzená schopnosť kaž-
dého jedinca zaostrovať nablízko. Zaostrovací 
mechanizmus v oku slabne a jedinou rozumnou 
pomôckou v začiatočnom štádiu sú okuliare na 
čítanie.“

Starším vekovým kategóriám už často nestačia 
len okuliare na čítanie, ale siahajú aj po dioptric-
kej pomôcke, ktorá im uľahčí videnie do diaľky. 
„V tejto fáze života sa navyše začínajú veľmi 
jemne prejavovať príznaky sivého zákalu. Ten 
je  spôsobený zakalením šošovky. Častými sú aj 
poruchy žltej škvrny. Ochorenie síce dokážeme 
liečiť, ale nevieme ho vyliečiť. Ľudia trpiaci tou-
to chorobou sa často obávajú úplnej straty zra-
ku, avšak je potrebné uvedomiť si, že postihuje 
len žltú škvrnu, a teda miesto najostrejšieho 
videnia. Postihnuté je centrálne zrakové pole, 
čo spôsobuje vnímanie akéhosi tmavého fľa-
ku v centre pozornosti, no okolitý obraz je čis-
tý a zreteľný. Napriek tomu im tento problém  
značne komplikuje bežný život. Postihnutou 
skupinou sú však najmä ľudia nad 65 rokov,“ 
konštatuje Pavol Veselý z VESELY I Očná Klinika.

Nebezpečné sú aj ďalšie ochorenia sietnice. Na-
príklad jej odlúpenie, diabetická retinopatia, či 
iné metabolicko-cievne ochorenia. Mnohokrát 
sú tieto stavy dôsledkami ochorenia, na ktoré 
pacient trpel predtým. „V každom veku je teda 
vhodné pravidelne vyhľadávať očného lekára 
a nehazardovať so svojím pohľadom na svet,“ 
dodáva na záver Pavol Veselý. 

Aby sa zrkadlo do 
duše nerozbilo
Hovorí sa, že oči dokážu veľa prezradiť o našej duši, o našich 
vlastnostiach. V súčasnej uponáhľanej dobe zabúdame na 
prevenciu a lekársku pomoc vyhľadávame až vtedy, keď je zle. 
Pravidelnú návštevu oftalmológa by sme podceňovať nemali. A to 
v ktoromkoľvek veku.

MUDr. Pavol Veselý

MOZAIKA
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Postup prípravy:

Opláchnutý ľadový šalát natrháme na menšie 
kúsky, poľný šalát, baby špenát a rukolu iba 
opláchneme. Vo väčšej mise dobre premiešame. 
Vytvoríme si tak vlastný mix, v ktorom nebudú 
horké kúsky ako v kupovaných. Pridáme 
olivový olej, balzamikový ocot a soľ podľa 
chuti. Rozdelíme do tanierov. Vrch posypeme 
vlašskými orieškami a pridáme na kocky 
nakrájanú hrušku alebo jadierka granátového 
jablka. V prípade, že máte radšej mäkší kozí 
syr, chutí lepšie jemne opražený na panvici. 
Ak použijeme tvrdý syr, pokrájame ho na 
kocky a rovnomerne rozmiestnime. Ak by 
ste mali chuť experimentovať, odporúčam 
šalát pokvapkať omáčkou z marakuje. Svojou 
príkro-sladkou chuťou výborne dopĺňa slaný 
syr. Jedlo je vhodné pre ľudí s intoleranciou 
na kravské mlieko, lepok a rovnako aj pre ľudí 
vyznávajúcich ketogénnu diétu. 

Tak, ako s prichádzajúcou jarou osviežujeme svoje šatníky, tak by 
sme mali osviežiť aj svoj jedálny lístok. Hruška a kozí syr? Jasné. 
Granátové jablko a vlašské oriešky s fetou? Prečo nie. Krásne 
kontrasty medzi krvavým granátovým jablkom a bielou fetou 
ulahodia nielen očiam. Štúdie zamerané na vplyv pocitov pri jedle 
preukázali, že chrumkanie pozitívne podporuje náš apetít. Zameňme 
však čipsy za chrumkavý jarný šalát.

DELUVIS v kuchyni
Ingrediencie 
pre DVE
porcie:
400 g listový mix šalát 
(vlastná kombinácia ľadového 
šalátu, poľného šalátu, baby 
špenátu, prípadne rukoly)

1 granátové jablko alebo 
1 hruška

hrsť vlašských orechov

2 dcl olivového oleja

0,5 dcl balzamikového octu

300 g kozieho syra alebo 
300 g ovčej fety

František Prokop
Assistant, DELUVIS

Doba prípravy: 15 minút

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

CHRUMKAVÝ JARNÝ ŠALÁT



Záväzky z Dlhopisu NREF 2023 I. 
sú zabezpečené ručiteľským 
vyhlásením ručiteľa, ktorým je 
spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. 

Sme vaším ideálnym partnerom, 
pretože za nás hovorí:

STABILITA
Prvú emisiu korporátnych dlhopisov 
spoločnosť realizovala už v roku 2005.

SKÚSENOSTI
V súčasnosti finančné nástroje od 
spoločnosti Arca Capital Slovakia využíva 
viac ako 25 000 klientov.

PROFESIONALITA
Arca Capital Slovakia sa významným 
spôsobom pričinila o rozvoj kapitálového 
trhu na Slovensku.

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

ZHODNOŤTE SVOJE PENIAZE 
ROZUMNE A VÝHODNE. 
DLHOPIS NREF 2023 I. 

5% 
p.a.

FIXNÝ 
VÝNOS 

Poučenie: Toto marketingové propagačné oznámenie vytvoril DELUVIS s.r.o. 
v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Oznámenie nie je návrhom k uzatvoreniu zmluvy. 
Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže 
byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie 
alebo investičné poradenstvo a pri tvorbe tohto oznámenia neboli vzaté 
do úvahy zákonom predpísané špecifické postupy a pravidlá pre ich tvorbu 
a distribúciu. Propagačné oznámenie obsahuje Informácie o výkonnosti v 

minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. S investičnými 
nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky 
a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiast-
ky. Výnosy sú uvedené v hrubých hodnotách. Pre získanie čistých hodnôt 
výnosov musia investori zohľadniť poplatky účtované podľa platného cenní-
ka. DELUVIS výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí 
na osobných pomeroch investora a môže sa meniť. Oznámenie má iba infor-
mačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie.


