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ijeme v zaujímavej dobe. Vzťahy sa dnes budujú úplne iným
spôsobom, ako tomu bolo v minulosti. Vďaka sociálnym sieťam sa dnes môžete spriateliť s kýmkoľvek. Nie je dokonca ničím výnimočným nájsť si vďaka rôznym aplikáciám nového
partnera. Sledujeme sa navzájom, hodnotíme si fotografie, videá,
komentujeme, četujeme a myslíme si, že osobu na druhej strane
skutočne dobre poznáme. Ale až do momentu, kým sa s daným
človekom nestretneme zoči-voči. Tvárime sa zatajene, vyhýbame
sa očnému kontaktu. Len málokedy sa prihovoríme. Anonymita
dostala novú podobu. Istú paralelu možno nájsť aj v oblasti financií. Svoje peniaze zveríme osobe, ktorú by sme možno na ulici
nespoznali. Sme spokojní s jej prácou, s výsledkami, s úrokmi, výnosmi a zhodnoteniami. Poznáme meno, no tvár si priradiť nevieme. A to sme sa rozhodli zmeniť. Ako? To zistíte na nasledujúcich
stranách ďalšieho čísla magazínu inDELUVIS. Verím, že vás zaujmú aj ostatné témy. Spoznáme príbeh ďalšieho úspešného Slováka našej minulosti. Zistíme, ako nám jarná očista môže pomôcť,
ako vytrvať vo cvičení. Vycestujeme za hranice, ale zároveň spoz
náme aj jedinečné miesto učupené v objatí Nízkych Tatier. Poodhalíme, ako investujú ženy a ako muži, priblížime si pripoistenie
v rizikovom poistení a posvietime si aj na leasing. Tiež ponúkame
rozhovor s Rastislavom Veličom o pôsobení skupiny Arca Capital
na Slovensku a v Čechách. Jednoducho dúfame, že budeme pre
vás opäť príjemným spoločníkom.
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S

vetová ekonomika je rovnako ako
počas minulého roka ovplyvňovaná
viacerými, nie čisto ekonomickými,
nepriaznivými faktormi. Jedným z naj
významnejších je stále neuzavretá kapitola obchodnej roztržky medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou
republikou, ktorá vyeskalovala až do
viacnásobného uvalenia colných bariér
vo vzájomnom obchode. Americká strana následne, v záujme upokojenia situácie pod vplyvom pozitívneho prístupu
čínskej strany ako aj pod tlakom nepria
znivého vývoja akciového trhu koncom roku 2019, pozastavila navýšenie
už skôr prijatých ciel. Pôvodný zámer
USA, tzv. rýchleho vyriešenia vzájomných sporov, nie je jednoducho uskutočniteľný. Z toho titulu sa predpokladá
uzavretie negociačného procesu až na
prelome mesiacov máj a jún 2019, keď
jednou z najdôležitejších tém americkej
administratívy bude prenos technolo
gického know-how. V zmysle toho zákopová vojna medzi mocnosťami prebieha
aj na poli aplikácie mobilného štandardu
5G, keď technológie produkované čínskymi spoločnosťami sú technologicky
vyspelejšie a taktiež lacnejšie. Vláda USA
sa snaží vyvíjať tlak na svojich spojencov,
aby nepristúpili k budovaniu sieťovej
infraštruktúry prostredníctvom čínskych spoločnosti HUAWEI a ZTE z bezpečnostných dôvodov a deklarovanej
potenciálnej hrozby využitia dátových
údajov v prospech čínskej štátnej moci.
Krajiny ako Veľká Británia, Austrália
a Nový Zéland už ohlásili svoj odmie
tavý postoj voči aplikácií čínskych technológií. Krajiny kontinentálnej Európy sa
k problematike zatiaľ stavajú zdržanlivo,
vzhľadom na chýbajúce dôkazy ako aj
z titulu nákladovosti implementácie pot
rebnej technológie.
Ďalším významným faktorom ovplyv
ňujúcim dianie vo svetovej ekonomike
a na finančných trhoch je téma odchodu Veľkej Británie z klubu Európskej
únie. Pravdepodobne nikto si pôvodne
nepredstavoval, že samotný proces
odchodu bude taký zdĺhavý a kom
plikovaný. Britský parlament nebol niekoľkokrát schopný schváliť odsúhlasenie
znenia rozvodovej zmluvy, prípadne
nájsť iný spôsob riešenia. Prakticky
jediné, na čom sa britskí poslanci boli
schopní dohodnúť, je odloženie tvrdého
Brexitu a neochota odísť bez zmluvy.
Britská premiérka Theresa Mayová sa
momentálne nachádza v nezávideniahodnej pozícii. Prakticky nemá s kým
rokovať o zmene znenia odchodovej
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zmluvy, zároveň nie je čas a ani ochota
na vyhlásenie opätovného referenda
o Brexite.
Zásadným faktorom ovplyvňujúcim
ceny aktív je aj zmena slovníku Federálnej rezervnej banky USA (FED). Z titulu
postupne sa zhoršujúcich makroekonomických výsledkov jednotlivých štátov
svetovej ekonomiky, a to USA nevynímajúc, FED razantne zmenil svoju rétoriku
ohľadne predpokladaného ďalšieho
navýšenia základných úrokových mier.
Z pôvodne plánovaného štvornásobného zvýšenia o 0,25% p.a. v roku 2019,
je predpoklad na ďalšie navýšenia až
v roku 2020. Dokonca zo strany ame
rickej administratívy sa už objavili hlasy
požadujúce zníženie úrokových sadzieb
o pol percentuálneho bodu a to z titulu
slabnúceho rastu ekonomiky, ktorý sa
ale významnejšie prejavuje skôr v Európe.

prichádzajúcej recesie. V tomto smere
sa, ale za zásadne významnejší považuje
vzťah výnosov medzi dvoj a 10-ročnými
dlhopismi, kde zatiaľ k inverzii nedošlo. Avšak je potrebné vziať do úvahy,
že svetová ekonomika sa nachádza
prakticky v nepoznanej situácii oproti
minulosti, keď rozvinuté krajiny operujú
prakticky s nulovými, resp. veľmi nízkymi úrokovými mierami. Kombinácia uspokojivých, aj keď klesajúcich makrodát
s robustným trhom práce, umiernenou
infláciou a obozretnosťou centrálnych
bánk, sú dôvodom byť optimistom
k budúcemu vývoju...

Koncom marca 2019 prišlo ku krátkodobému prekríženiu výnosových kriviek
desaťročného amerického dlhopisu
a trojmesačných poukážok, čo sa štandardne považuje za významný signál

TRADIČNÁ KOMBINÁCIA TRVÁCNEJ
HODNOTY A OCHRANY PRED INFLÁCIOU
PRINÁŠA ZLATÉ VYHLIADKY PRE VÁŠ
MAJETOK.
DRAHÉ KOVY SÚ SÚČASŤOU OPTIMÁLNEJ
INVESTIČNEJ STRATÉGIE

Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej
investičnej stratégie, ktorá sa zameriava na trvalo
udržateľné zabezpečenie a znásobenie majetku. Drahé
kovy sú trieda aktív, ktorá je vhodná na diverzifikáciu
rizika, resp. optimalizáciu portfólia.

Americké akciové trhy po silnom výpredaji koncom roku 2019, vyvolanom
postupným zvyšovaním amerických
úrokových sadzieb, opätovne obnovili
svoj rast. V dôsledku pozitívneho vývoja
americko-čínskych obchodných rokovaní a kombinácií so zmenou rétoriky
Federálnej rezervnej banky ohľadne
úrokových sadzieb, celý decembrový
pokles postupne vymazali. Dokonca
počas prvého kvartálu roku 2019 zaznamenali najväčší prírastok za posledných 28 rokov a v dôsledku priaznivých
hospodárskych výsledkov amerických
firiem v apríli prekonali burzové indexy
historické maximá.
Pozitívny vývoj burzových indexov bol
zaznamenaný aj na európskych akciových trhoch. Avšak lídrom pozitívneho
vývoja boli akcie čínskych spoločností,
keď nárast burzového indexu Shangai
Composite v roku 2019 presiahol 20%.
Cena zlata skorigovala rastúci trend
k hladine 1 275 EUR za trójsku uncu
z titulu postupného preklápania pozícií
späť k akciovým zložkám v portfóliách
investorov. Ropa pokračuje vo vzostupnom trende, keď hodnota severomorskej ropy Brent atakuje 75 USD za
barel, s predpokladom ďalšieho rastu
aj z titulu amerického tlaku na úplne
zastavenie vývozu iránskej ropy.
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ZDENKO ŠIPOŠ:
A K TUÁ LNE K TR HOM

Už po celé tisícročia je po drahých kovoch neustále
dopyt a okrem využitia pri výrobe šperkov a mincí sú
nenahraditeľné predovšetkým v priemysle a v
medicíne. Drahé kovy presvedčia ako alternatívne
investície do nepeňažných aktív vďaka tomu, že si
dlhodobo zachovávajú hodnotu.

VAŠE VÝHODY


ZLATO NAJVYŠŠEJ RÝDZOSTI



UŽ OD 25 EUR MESAČNE



ISTOTA VĎAKA PRIEBEŽNÝM
NOTÁRSKYM KONTROLÁM



VRÁTENIE ÁŽIA PRI NÁKUPE NA
SPLÁTKY



TRANSPARENTNOSŤ VĎAKA
PRÍSTUPU ONLINE



DODANIE: POISTENÝ PREVOZ
CENÍN ALEBO OSOBNÉ
VYZDVIHNUTIE

ZLATO ZNAMENÁ ISTOTU, STABILITU A
ODOLNOSŤ VOČI KRÍZAM

Najmä zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako
stabilizačný prvok. So strategický podielom zlata v
depozite sa dali dobre prekonať neočakávané prepady
akciových kurzov a politické krízy. Cena zlata sa za
posledných 30 rokov vyvíjala nezávisle od akciových
trhov.

Zdenko Šipoš

V časoch kríz sa zlato osvedčilo ako „krízová mena“ a
pri prepadoch na svetových burzách sa mu dokonca
darilo dosahovať nárast ceny. Zlato sa osvedčilo aj ako
ochrana pred infláciou. V 70. a 80. rokoch minulého
storočia napríklad cena zlata stúpala už pred rastúcou
infláciou a aj počas nej.

WIENER PRIVATBANK VÁŠ
NEZÁVISLÝ PARTNER PRE
INVESTOVANIE A ÚSCHOVU VAŠICH
DRAHÝCH KOVOV.

Arca Capital Finance Group

Tento marketingový materiál slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku, žiadne odporúčanie a žiadnu výzvu na kúpu alebo predaj finančných nástrojov alebo drahých
kovov. Informácie uvedené v tomto marketingovom materiáli sú len všeobecného charakteru a nezohľadňujú individuálnu finančnú a daňovú situáciu daného investora. Zdôrazňujeme, že
rámcové daňové podmienky, a to aj pri kúpe drahých kovov, sa môžu kedykoľvek meniť v dôsledku zmien zákonov alebo daňovej praxe. Pre detailné informácie je preto potrebné kontaktovať
daňového poradcu. Na základe vývoja hodnoty drahých kovov v minulosti nemožno vyvodzovať závery alebo predpovede o budúcom vývoji. Tento informačný materiál neposkytuje úplný prehľad o obchode, jeho potenciálnych rizikách a dôsledkoch, ale slúži len na informačné účely a poskytuje iba čiastočné a skrátené informácie o podmienkach. Na kúpu tohto finančného nástroja
alebo drahých kovov sa vzťahujú výlučne všeobecné obchodné podmienky na zadnej strane objednávkového formulára, ktoré nastupujú namiesto tohto informačného materiálu a úplne ho
nahradia. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená.
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A K TUÁ LNE DI A NIE N A
S V E TOV ÝCH TR HOCH ,
DIGITA LIZ ÁCI A
V POI S ŤOV NÍC T V E
A BA NKOV NÍC T V E
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DELUVIS
FÓRUM

č í s l o 01/ 2 019

T É M Y:

Poistenie je jedným zo sektorov na slovenskom finančnom trhu,
ktorý najrýchlejšie zareagoval na trendy dnešných dní, a síce na
digitalizáciu procesov. V praxi je to najmä prechod od papierov
k online službám. Zjednodušený spôsob uzatvárania poistných
zmlúv rovnako preferujú všetci zástupcovia poisťovní zúčastnení
na marcovom DELUVIS Fóre. NN poisťovňa ide formou vektoro
vého podpisu, AXA primárne cez signpady a v Allianz môže
rizikové poistenie vzniknúť zaplatením poistenia (klient fyzicky
podpíše len súhlas s elektronickou komunikáciou).
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Z DELUVIS FÓR A

z hľadiska poistného plnenia, evidovali poisťovne minulý rok onkologické
ochorenia, pričom až 23% podiel má
rakovina prsníka. U mužov ide najmä
o rakovinu hrubého čreva a prostaty,
zvyšuje sa výskyt leukémie. Paradoxne
a žiaľ u detí. Rovnako rastie výskyt skle
rózy multiplex.
Štvrťročník pre klientov DELUVIS

V začiatkoch, keď Allianz-Slovenská
poisťovňa začala ponúkať kritické choroby, predalo sa cca tritisíc kusov ročne.
V roku 2018 sa ich predalo až 35-tisíc
kusov. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce diagnózy, za ktoré v minulom roku
poisťovňa vyplácala poistné plnenie,
patrili rakovina kože (cca 25% všetkých
rakovinových diagnóz). Poisťovňa NN
zaznamenala rovnako až 11% medzi
ročný nárast v počte poistených na
kritické ochorenia a rovnako potvrdila
rastúci trend.

DIGITA LIZ ÁCI A
V POI S ŤOV NÍC T V E
A K R ITICK É OCHOR ENI A

O

aktuálnych trendoch sme diskutovali so zástupcami poisťovní:
NN životná poisťovňa, Miroslava Nováková, AXA životní pojišťovna,
Katarína Sadloňová a Allianz-Slovenská
poisťovňa, Patrik Klimko. Elektronizácia
priniesla nielen uľahčenie predaja, ale
pre poisťovne znížila najmä chybovosť,
prácnosť a urýchlila celý proces úpisu.
Rovnaké to je aj pri likvidácii poistných
udalostí. Vďaka automatizácii procesov
sú poisťovne schopné zlikvidovať pois
tnú udalosť už do niekoľkých hodín.
Elektronický systém rovnako vedie
k zníženiu chybovosti tým, že navádza
užívateľa k nahratiu všetkých potrebných dokladov. Nemalo by sa preto
stať, že poisťovňa dostane nekompletnú zložku, čo odďaľuje likvidáciu pois
tnej udalosti.
Ďalšia elektronizácia systémov je momentálne prioritou v poisťovniach
AXA a NN. Svoje systémy plánujú v naj
bližšom roku zdokonaľovať a pridávať
do nich nové funkcionality s cieľom
zrýchliť a zjednodušiť proces. S vývojom online služieb súvisia aj rôzne
online „porovnávače“ s možnosťou
uzavrieť poistnú zmluvu. Tu je na
mieste otázka, či nahradia časom
tieto systémy na uzatváranie poiste
nia osobný kontakt klienta so spros
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Z DELUVIS FÓR A

tredkovateľom. V prípade rizikového
poistenia to nemusí predstavovať
najlepší spôsob. Klient totiž sám nevie
správne posúdiť, ktoré poistenie potrebuje, nastaviť si výšku poistnej
sumy a pod. Zástupcovia poisťovní sa
však zhodli, že ak je porovnávač kval-

itne urobený, môže byť pomôckou
pre sprostredkovateľov, najmä na
orientáciu vo výlukách. Úloha sprostredkovateľa bude v tejto oblasti však
naďalej nezastupiteľná.
Stále viac a viac sa rozpráva aj o dôleži-

tosti prevencie pre zdravie človeka.
Na DELUVIS Fóre sme preto hľadali odpoveď na otázku, či sa chysta
jú v budúcnosti poisťovne istým
spôsobom „odmeňovať“ klientov za
zdravý životný štýl alebo dbanie na
prevenciu.
Niektoré poisťovne odmeňujú klientov za zdravý životný štýl už dnes. NN
poisťovňa v súčasnosti zvažuje viacero
spôsobov, ako to vykonať. Ide o tému,
ktorou sa poisťovňa bude zaoberať,
napríklad aj v prípade darcov krvi alebo klientov, ktorí sa zúčastňujú športových súťaží. Poisťovňa AXA už v decembri 2015 zaviedla kampaň, ktorá
trvá dodnes a týka sa preventívnych
prehliadok. V rámci nej má klient za
účasť na preventívnych prehliadkach
možnosť získať bonus vo výške od 10 do
50% poistnej sumy v prípade poistnej
udalosti.

Kritické ochorenia sú momentálne veľmi vážnou
témou so stúpajúcim výskytom. Zvýšil sa za posledné
roky záujem o toto poistné
krytie?
Trh v oblasti kritických ochorení sa za
posledné roky neuveriteľne posunul
vpred. S ich predajom sa začalo niekedy
okolo rokov 2008-2009 a majú stále
rastúci trend. Aj v poisťovni AXA má
čoraz viac klientov poistené tieto riziká.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká,

Veľmi dôležité je poznať skutočný obsah pripoistenia. Je vhodné zaujímať sa
o rozsah zahrnutých chorôb, nakoľko
aktuálne balíky kritických chorôb obsahujú niekoľko desiatok kritických
ochorení. Dôležité je však uvedomiť
si, či zahŕňajú aj tie, ktorých výskyt sa
v poslednom období výrazne zvýšil
a nie sú len štatistickým naplnením
vyššieho čísla pripoistení v balíku. Niektoré poisťovne poskytujú aj benefity
formou navýšeného poistného plnenia
v prípade terminálneho štádia ochorenia.
Podľa zástupcov poisťovní by poistenie kritických chorôb malo byť nevyhnutnosťou v prípade, ak má klient hypotéku. Väčšinou má kryté iba riziko
smrti. Málokto si však uvedomí, že kritické ochorenie môže klienta na dlho
odstaviť od príjmu a rovnako si vyžiadať
vysoké náklady na liečbu.

Allianz – Slovenská poisťovňa zasa
odmeňuje klientov, ktorí majú novší
balíček pripoistenia kritických chorôb
tým, že po prvom roku platenia pois
tného dostane klient, ktorý
splnil
minimálnu výšku poistného, darček.
V rámci neho dostane sadu, súčasťou
ktorej je skúmavka na sliny klienta. Tie
následne smerujú na genetickú analýzu.
Zo slín klienta je možné určiť približne
50 markerov, ktoré napovedia o jeho
zdravotnej kondícii – čo jeho gény obsahujú. Klient tak vie zistiť, či má nábeh
na kardiovaskulárne choroby, či je pre
neho lepší silový alebo vytrvalostný
tréning, ako by sa mal stravovať, keď
chce schudnúť a pod. Ide o personali
zovanú analýzu, ktorá príde len klientovi. Poisťovňa o výsledku nevie, robí
ju externá spoločnosť. Poisťovňa takto
motivuje klienta starať sa o seba, aby si
svoje zdravie vážil.
9

Trh ponúka v súčasnosti niekoľko druhov. Do centra nášho
záujmu sa z nich dostal tzv. finančný leasing. Ten je dostupný najmä bežným spotrebiteľom, kým operatívny lea
sing si volia primárne podnikateľské subjekty.

Úver
Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Prvou možnosťou financovania automobilu je úver. Z bankovej alebo nebankovej inštitúcie. Väčšina bánk poskytuje
účelový spotrebný úver zameraný na kúpu vozidla, avšak
klient môže využiť aj bezúčelový spotrebný úver alebo
bezúčelovú hypotéku. Pri výbere konkrétneho úveru je
rozdiel v úrokoch, ktoré pri bežnom spotrebnom úvere
môžu byť až o 10% vyššie. Rovnako je potrebné overiť si
fixáciu úroku. Pri tejto možnosti nevzniká žiaden vzťah
s leasingovou spoločnosťou a automobil sa stáva majetkom klienta. Vzniká však záväzok splatiť prijatú pôžičku.

Najdôležitejší rozdiel spočíva v spôsobe vlastníctva. Pri
finančnom leasingu si automobil prakticky klient prenajíma. Po zaplatení poslednej splátky dáva klientovi leasingová spoločnosť možnosť automobil odkúpiť, čo je však
proces zaťažený poplatkom za prechod vlastníctva automobilu. Okrem toho je prechod administratívne aj časovo
náročný, čo ho radí medzi negatíva tejto formy financovania. Dôležité je pozerať sa aj na ostatné poplatky. Napríklad
pri uzatvorení zmluvy klient platí spracovateľský poplatok.
Počas celej doby trvania zmluvy automobil nie je v majetku
klienta, avšak ručí za jeho starostlivosť.

+ Výhody:

+ Výhody:
››

automobil je okamžite a výhradne vo vlastníctve
klienta, je na klientovi, ako s ním naloží

››

požičané finančné prostriedky môže klient využiť
na nákup akéhokoľvek automobilu; leasingová
spoločnosť zväčša poskytuje iba nové automobily

››

klient nepotrebuje disponovať vlastnými finančnými
prostriedkami, nakoľko sa nevyžaduje zaplatiť
akontáciu

››

automobil je možné kedykoľvek predať

››

v niektorých prípadoch lacnejšie riešenie

››

financovanie formou leasingu je jednoduchšie
a časovo úspornejšie ako získavanie úveru

››

klient zväčša nepotrebuje na zmluve ručiteľa ani
dokladovanie príjmov

››

leasingová spoločnosť nehodnotí celkovú finančnú
situáciu ani záväzky klienta

››

pri kúpe automobilu na firemné účely získanie 		
daňových výhod

– Nevýhody:

Z VA ŽUJE T E K ÚPU NOV ÉHO
AU TA? JE LEP ŠÍ LE A SING
A LEBO Ú V ER?
Kým v minulosti pripadalo jedno auto na dve rodiny, dnes je situácia
opačná. Nie je ničím výnimočným, že v jednej domácnosti sú autá aj
dve. Zadovážiť si nový dopravný prostriedok je v súčasnosti možné
viacerými spôsobmi. Využiť môže človek vlastné zdroje, úver na auto
alebo leasing. My sa zameriame na ostatné dve možnosti. A najmä na
to, ktorá z nich je pre klienta výhodnejšia.
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Leasing

V úvode je potrebné zdôrazniť, že úver
aj leasing má svoje plusy i mínusy.
Poďme si ich rozmeniť na drobnejšie.

– Nevýhody:

››

banka zväčša overuje príjem klienta a vyžaduje určitú
formu ručenia

››

banka klientovi úver nemusí poskytnúť, kritéria
prideľovania úverov sú prísne

››

poplatky a úroky pri dlhších dobách splácania pôžičku
výrazne predražujú

››

vozidlo nie je majetkom klienta

››

na začiatku leasingu je potrebné zaplatiť akontáciu
(spravidla 30 – 40% z ceny vozidla)

››

automobil nie je možné predať

››

nutnosť uzatvoriť havarijné poistenie

A čo poistenie?

Zamerajte sa hlavne na:

Automobil od leasingovej spoločnosti musí byť vždy
poistený. To však môže niekedy znamenať, že klient je
nútený uzatvoriť poistenie aj v poisťovni, v ktorej mu
neposkytnú tie najvýhodnejšie podmienky, ale skrátka s inými poisťovňami leasingová spoločnosť nespolupracuje. V prípade kúpy vozidla prostredníctvom
úveru nemá klient povinnosť uzatvoriť ďalšie poistenia, okrem PZP. Vzniká tu priestor ušetriť, avšak výmenou za iné riziká, spôsobené nepoistením automobilu.

1.

výšku úrokov a ročnú percentuálna miera nákladov

2.

dobu splácania

3.

akontáciu pri leasingu

4.

nárok na odpočet DPH, v prípade, že ste platiteľ

5.

presné podmienky poskytnutia oboch alternatív

Záverečné zhrnutie

6.

presné poplatky spojené s poskytnutím
oboch alternatív

Či už zvažujete úver alebo leasing aj v tomto prípade,
ako pri všetkých produktoch na finančnom trhu, je
najdôležitejšia kalkulácia celkových nákladov, ktoré
vám z toho plynú.

Nakoľko obe možnosti majú značné rozdiely vo vlastníckych
vzťahoch, cenách za poistenia, a iných podmienkach, nie je
možné jednoznačne určiť, ktorá z nich je výhodnejšia. Porovnajte si však, aké výhody a nevýhody sú kľúčové práve pre vás,
aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Pri oboch variantoch však
odporúčame disponovať aj vlastnými finančnými prostriedkami.
11
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V čom spočíva jedinečnosť Go
thalu?
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››

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Je to unikátny multifunkčný areál,
ktorý poskytuje komfort pohodlného
ubytovania a množstvo športových
a relaxačných aktivít v priľahlom komplexe Vodného sveta. Nachádza sa
v nádhernom prostredí Liptova, na
rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Ta
tier, a tak sú pre jeho ideálnu polohu na dosah tie najväčšie prírodné
krásy Slovenska. Za zmienku stojí
245 kilometrov dlhá sieť značených
cyk lotrás v okolí a divoká prírodná
krása slov enských ferrat. Súčasne leží
iba kúsok od známych zjazdoviek –
od lyžiarskeho strediska Donovaly je
vzdialený len 12 kilometrov. Neďaleko sú tiež strediská Chopok a Malinô
Brdo. Z Bratislavy sa sem pohodlne
dostanete autom za dve a pol hodiny.
››

ZUNOVA LI S A VÁ M
NEOSOBNÉ HOT ELY ?
JE Č A S N AV Š TÍ V IŤ
GOTH A L

Názov Gothal znie mierne
tajomne. Aká je história tohto
miesta?

Korene celej oblasti siahajú do ďalekej
minulosti. Ako Gothal sa pôvodne
označovala Liptovská Osada, ktorú
tak nazývali benediktínski mnísi už
v roku 1288. Vo voľnom preklade je
tento výraz veľmi poetický, znamená
totiž „božie domčeky“. Mnísi tu našli čistý vzduch z hôr, krištáľovo čistú
vodu, úrodnú pôdu a dobrých ľudí.
To všetko tu zostalo dodnes. Zatiaľ čo
predtým sa vďaka benediktínom rozvíjalo poľnohospodárstvo, kultúra,
náboženstvo a nové technológie,
dnes je toto miesto vďaka Gothalu symbolom aktívneho odpočinku.
Prvá myšlienka na súčasné stredisko sa objavila pred rokom 2008,
plány ale vtedy spomalil nástup

hospodárskej krízy. Stavať sa začalo
v roku 2008 a od roku 2016 projekt
funguje v skúšobnej prevádzke.
››

Čo všetko môžu návštevníci
okrem nádhernej prírody pri
návšteve Gothalu zažiť?

Výnimočné je naše centrum relaxu
a športu - Vodný svet. Nachádza sa tu
25 metrový bazén, ktorý je otvorený
celoročne. V druhom bazéne teplota
vody dosahuje 35°C a je určený najmä

pre relax. Pre deti je pripravený detský
bazén s atrakciou. K dispozícií sú teni
sové aj badmintonové kurty, bow
ling či fitness centrum s výhľadom na
vrcholy Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.
Súčasťou centra je i lezecká stena
a golfový trenažér. Za pekného počasia je možné využívať vonkajšie workoutové ihrisko a dve detské ihriská.
Ponuka relaxačných a športových
aktivít priamo v Gothale je obrovská.
Tí, ktorí obľubujú pasívnu formu relaxu, si môžu vybrať z troch druhov

Neďaleko Nízkych Tatier, medzi dedinkami Liptovská Osada
a Liptovská Lúžna, leží výnimočné miesto známe ako Gothal.
Spoločnosť Arca Capital vybudovala na konci obce moderný
rezort. Ten sa stal veľmi rýchlo obľúbenou destináciou turistov
i ľudí z okolia. Vyhľadajú ho milovníci prírody, športu, turis
tiky, lyžovania, ale aj relaxačných aktivít a zábavy. Viac o tejto
čarovnej lokalite v rozhovore pre inDELUVIS prezradil výkonný
riaditeľ Gothalu, Michal Galica.
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››

Štvrťročník pre klientov DELUVIS
storočia. Zaujímavosťou je, že chalupy
sú situované do „hniezd“. V centrálnej
časti sa nachádza altánok pre prípadné spoločenské vyžitie či večerné posedenie.

››

Milovníci tradičnej kuchyne si prídu
na svoje rovnako ako tí, ktorí obľubujú rôzne medzinárodné špeciality.
V reštaurácii Smrek sa podávajú raňaj
ky, obedy i večere pre ubytovaných
v apartmánoch a chalupách. Jedlo si
tu užijete s výhľadom na hory. Tí, ktorí
sa do Gothalu pravidelne vracajú, tu
obľubujú posedenie pri krbe so šál
kou vynikajúcej organickej brazílskej
kávy. Vo Vodnom svete si hostia môžu
vychutnať taliansku kuchyňu a našu
výbornú pizzu, ktorá je svojou chuťou
preslávená v širokom okolí. Na skok
od bazéna sa nachádza Aqua bar
s pestrou ponukou ovocných nápojov,
smoothies a mliečnych kokteilov. Vo

Aké sú možnosti ubytovania
v rezorte Gothal?

Návštevníci si môžu vybrať medzi
priestrannými a útulnými apartmánmi alebo štýlovými chalupami. Pre
rodiny s deťmi by som odporúčal
napríklad elegantné izby v apartmánovom dome Smrek s nádherným
výhľadom na Nízke Tatry. Ak hostia ale
túžia po väčšom súkromí, volil by som
chalupy vytvorené v duchu tradičnej
miestnej architektúry liptovskej de
dinky. Prevládajú v nich najmä kameň
a drevo, pôsobia teda ako zo slovenskej rozprávky. Vnútorné vybavenie
však spĺňa všetky nároky človeka 21.
14

Reštaurácia Liptov pravde
podobne nebude jedinou výstav
bou v celej lokalite. Čo všetko sa
v Gothale ešte plánuje?

V súčasnosti ponúkame viac ako tristo lôžok, ale toto číslo chceme v blízkej budúcnosti navýšiť. Ďalšia stovka
by mala pribudnúť ešte v tomto roku
a budúci rok by sme mohli ponúkať
miesta pre viac ako 550 hostí. Plánuje sa tiež výstavba futbalového štadióna alebo športovej haly. Aktuálne
sa pracuje aj na vybudovaní novej
ferraty. Rozkvetu oblasti a zvýšenej
ponuke pracovných miest sa navyše
prispôsobujú aj neďaleké Donovaly.
Developerský boom má pozitívny
dopad na celú oblasť a už teraz tu našli prácu desiatky ľudí. Ďalšie stovky
z moderného areálu profitujú nepria
mo, napríklad tým, že do Gothalu
dodávajú svoje lokálne potraviny.

sáun. Jedinečný je tzv. floating alebo
nadnášanie. Máme unikátny bazén so
slanou vodou z Mŕtveho mora, ktorá
má liečivé účinky a pomáha hĺbkovo
odpočívať. O zaslúžený odpočinok
sa tiež postará oddychová miestnosť
s relaxačnou hudbou a prívalová sprcha kambala. Po wellnesse odporúčam
odovzdať sa do rúk skúseným masérom alebo si užiť vo vírivke.

››

A čo gastronómia? Držíte sa aj
tu tradícií a môžu návštevníci
očakávať typické slovenské
jedlá?

č í s l o 01/ 2 019

výstavbe je tiež štýlová reštaurácia
Liptov, ktorá má charakter koliby a poteší všetkých obdivovateľov slovenskej
architektúry a milovníkov domácej
kuchyne.

25-metrový plavecký bazén

Relaxačný bazén a Aqua bar

Detský bazén

Relax s infrasaunou a vírivkou

Fínska sauna, parná sauna a sanárium

Masáže a Beauty

Ubytovanie v chalupách

Detský hrad

Apartmánový dom Smrek***

Relaxačný bazén a Aqua bar

tel: 00421 945 44 55 44
www.gothal.sk
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Rôzni finanční odborníci si môžu
nárokovať na titul „správca majetku,“ vrátane poradcov, maklérov,
privátnych
bankárov.
Neexistuje
však žiadna akceptovaná certifikácia.
Wealth Management je viac než len
investičným poradenstvom, pretože
môže zahŕňať všetky časti finančného
života klienta. Myšlienkou je nahradiť
rady a rôzne produkty od skupiny profesionálov jediným manažérom koordinujúcim všetky služby potrebné na
spravovanie klientovych peňazí. Tiež
reflektuje na ich vlastné alebo rodinné
súčasné a budúce potreby.
Zatiaľ čo používanie pojmu správca
majetku je založené na teórii, že môže
poskytovať služby v akomkoľvek aspekte finančnej oblasti, niektorí sa rozhodnú špecializovať sa na konkrétne oblasti. Môže to byť založené na odborných
znalostiach príslušného manažéra alebo na hlavnom zameraní podnikania, v
ktorom pôsobí.

W E A LTH M A N AGEMENT.
LUX US ? NIE, BUDÚCNOS Ť
Vo svete je táto profesionálna služba čoraz populárnejšia. Ref
lektuje totiž na potrebu súčasnosti. Mať viac času pre seba,
svojich blízkych a užívať si výsledky tvrdej práce. Zaujímavá
je i tým, že na vysokej úrovni spája finančné a investičné pora
denstvo,účtovníctvo a daňové služby, plánovanie dôchodkov
i právne alebo majetkové plánovanie. Spoznajte Wealth Mana
gement aj vy. Budúcnosť prichádza už dnes.

V

ďaka Wealth Managementu,
ktorý sa označuje ako správa
majetku, klient spolupracuje s
jediným správcom svojho portfólia.
Jeho úlohou je celý proces koordinovať. Niektorí takíto správcovia tiež
poskytujú bankové služby alebo poradenstvo v oblasti filantropických
aktivít. Presne definovať pojem správa majetku však nemusí byť na prvý
pohľad jednoduché, nakoľko profesionálny správca si poradí so všetkým.
Aj s požiadavkou zohnať klientovi vstupenky na vypredaný koncert či futba-

16

č í s l o 01/ 2 019

administratívnych záležitostí. Prípadne
sa pridávajú do mixu služieb aj bankové a úverové služby ako aj právne
poradenstvo.

lový zápas. V niektorých prípadoch
i zaobstará závet či novú nehnuteľnosť.
Správa majetku je prax, ktorá vo svojom najširšom zmysle opisuje kombináciu riadenia osobných investícií,
finančného poradenstva a plánovania
disciplíny priamo v prospech bonitných klientov. Stáva sa však aj obľúbenou referenciou, ktorú poradcovia a
finanční zástupcovia často prijímajú
na opísanie širokej škály možných fun
kcií a obchodných modelov. V užšom
kontexte, správca majetku pomáha

klientovi vybudovať celé investičné
portfólio a radí mu, ako sa pripraviť na
súčasné a budúce finančné potreby.
Investičná časť správy majetku zvyčaj
ne znamená rozdelenie aktív celého
portfólia, ako aj výber jednotlivých investícií. Funkcia plánovania správy majetku často zahŕňa daňové plánovanie,
ako aj plánovanie reálií.
Rozsiahlejšie definície pojmu dopĺňajú
ďalšie úlohy vo vzťahu k správe ma
jetku, ako je filantropické poradenstvo
alebo koordinácia riadenia rutinných

Manažéri môžu pritom vykonávať
správu či už ako súčasť malej, alebo
väčšej spoločnosti, ktorá je všeobecne spojená s finančným sektorom. V
závislosti od podniku manažéri vystupujú pod rôznymi titulmi, vrátane finančného poradcu alebo finančného
sprostredkovateľa. Klient môže prijímať služby od jedného určeného
manažéra alebo od určeného Wealth
Management tímu.

Stratégie Wealth
Management
Manažér zväčša začína vypracovaním
plánu, ktorý bude dodržiavať a súčasne
zvyšovať úroveň bohatstva klienta na
základe jeho finančnej situácie, cieľov
a úrovne vzťahu k riziku. Po vytvorení
plánu sa manažér pravidelne stretáva s klientmi, aby aktualizovali ciele,
preskúmali a znovu vyvážili finančné
portfólio a analyzovali, či sú potrebné ďalšie služby, pričom primárnym
cieľom je poskytovať servis klientovi
počas celého života.
Wealth Management je veľmi priamočiary. Z pohľadu bohatého jednotlivca ide o vedu zlepšovania jeho finančnej
situácie. Z pohľadu finančného poradcu je správa majetku schopnosťou poradcu alebo tímu poradcov poskytovať
klientovi celý rad finančných služieb a
produktov. Teoreticky môže manažér
poskytnúť každý existujúci finančný
produkt. V skutočnosti sa však špecia
lizujú iba na služby a produkty, v oblasti
ktorých sa oni cítia pohodlne.

Ďalšou definíciou kvality je, že sa vykonáva poradným spôsobom. Byť poradcom znamená byť skutočne klientsky
zameraný. Prvotriedny manažér sa
stretáva s klientom bez akéhokoľvek
predpokladu, ktoré finančné produkty
alebo služby sú pre tohto bonitného
klienta vhodné. Aj keď je pre lepšie situovaného klienta bežné, že konzultuje iba konkrétne potreby (napr. správu
investícií), hlavným cieľom poradcu je
porozumieť klientovi a zistiť, čo je pre
neho dôležité a prečo. Až po plnom
pochopení klienta je manažér schopný
osloviť vhodných expertov a poskytnúť
vhodné finančné produkty.

mentom alebo preferenciou prechodu
na správcov majetku. Zároveň je veľmi
dôležité uvedomiť si, že správa majetku
nie je pre všetkých bohatých jednotlivcov. Zvyčajne je Wealth Management
vhodnejší pre bohatých klientov, ktorí
majú rôzne potreby a želania.

Wealth
Management
v skratke
Je to konzultačný proces zisťovania a
uspokojovania potrieb a žiadostí bonitných klientov poskytovaním vhodných
finančných produktov a služieb. Wealth
Management si vyžaduje koordináciu
tímu expertov na riešenie potrieb a
žiadostí klientov.
Existujú výskumy, ktoré dokazujú výhodu príjmu správcov majetku oproti finančným poradcom. Všeobecne platí,
že finančný poradca, ktorý prechádza
na správcu majetku, dosiahne v priebehu roka nárast zisku o 35% a viac.
To však neznamená, že všetci finanční
poradcovia sú dobrými kandidátmi na
to, aby sa stali vhodnými správcami
majetku. Mnohí finanční poradcovia sú
úspešní, ale nie sú naklonení tempera17
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››

Kariéru ste začínal ako auditor.
Čo vám táto skúsenosť dala?

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Určite som vďaka tomu získal všeobecný prehľad o zaujímavých sku
pinách a podnikoch na Slovensku. Aj
keď vo finále išlo iba o účtovníctvo, aby
som tú prácu mohol vykonávať kva
litne, musel som pochopiť, aký podnik
je a ako funguje. Iba tak som bol schop
ný identifikovať potenciálne hrozby.
››

Čo sa vám na súčasnej práci
v Arca Capital páči najviac?

Na tejto práci je dobré, že si v podstate
plníte svoje sny. Nápady na realizáciu
rôznych biznisových aktivít a tvorbu
niektorých spoločností som dlho nosil
v hlave. S postupom času sme ich mohli
zapojiť pod krídla Arca Capit al. Samozrejme to ale muselo mať aj nejaký
ekonomický efekt. S ideami na nové
projekty naviac chodia ľudia väčšinou
za mnou. V súčasnosti vediem už viac
ako 40 projektov, z ktorých niektoré
zahŕňajú ďalšie, niekedy ešte väčšie
podprojekty.
››

Ako si o tom udržujete pre
hľad? Nie je to veľa na jedného
človeka?

Musím priznať, že nie som ten typ,
čo má komplexný systém, v ktorom
si všetko poctivo zaznamenáva. Skôr
všetko držím v hlave. Teraz už síce nie,
ale ešte pred piatimi rokmi som bol
schopný si zapamätať každú transakciu nad sto tisíc korún, ktorá sa udiala
od roku 1998.

PRE A RC A C A PI TA L
JE JEDN A K R A JIN A
PRÍLIŠ M A L Á
Partner a člen predstavenstva Arca Capital Rastislav
Velič chce so skupinou realizovať ďalšie veľké veci.
V budúcnosti plánuje vstup do školstva a spustenie
programu benefitov pre agentúrnych zamestnancov.

Rastislav Velič

Partner a člen predstavenstva
Arca Capital
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ako Arca Capital Bohemia. Až v roku
2004 vznikla zastrešujúca firma Arca
Investments.
››

Hrá v tom svoju úlohu i národná
hrdosť? Ste pyšný na to, že firma
sa uplatnila a vzišla zo Sloven
ska?

Nehovorím, že ma krajina, z ktorej
pochádzam, nezaujíma. Ale na druhej
strane nie je to také puto, kedy sa
pyšne búcham do hrude za svoju vlasť. Slovensko je pre existenciu
toho, čo sme vybudovali, príliš malé.
A prirodzene prvé kroky von vedú do
Česka. Česi takú možnosť nemajú, pretože Nemecko je príliš veľké a je medzi
nimi jazyková bariéra. Väčšinou teda
zostávajú v Prahe.
››

Je pre vás národnosť členov
v užšom tíme dôležitá?

Vyberám si takých ľudí, ktorí vôbec
nevnímajú rozdiel medzi tým, či je
niekto Čech, Slovák alebo Maďar. Som
rád, že postupne dostávame na zásadné miesta ľudí z Rakúska. Dôležité sú
pre nás aj vzťahy vo Švajčiarsku alebo Lichtenštajnsku. Momentálne je
náš záber de facto na území bývalého
Rakúsko-Uhorska. A myslím, že naši
ľudia sa cítia skôr ako Európania alebo
Stredoeurópania.
››

Ako vás zo začiatku vnímali na
západe?

Ak sa človek dostane do pozície,
kedy skupina alebo firma nakupuje na medzinárodnej úrovni, musí sa
cez niektoré veci preniesť. Keď sme
vstupovali do krajín ako Švajčiarsko
a Rakúsko, počúvali sme, že všetko na
severovýchod od Zürichu je orient ale-

bo že svet skončil vo Viedni a ďalej už
nič nie je (smiech). Paradoxom ale je,
že približne 80% Švajčiarov je pôvodne
odinakiaľ. Česi, Slováci a Poliaci sú navyše šikovní obchodníci a na vysokých
pozíciách tam taktiež sedí pomerne
dosť Východoeurópanov. V niektorých
bankách majú dokonca celé tímy, ktoré
tvoria naši krajania.
››
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Ako sa vám teda podarilo to, aby
vás začali brať vážne?

Musíte za nimi jazdiť častejšie, nejakým spôsobom sa odlíšiť a ľudsky
sa otvoriť. Keď sme prvýkrát prišli do
jednej z najväčších privátnych bánk
vo Švajčiarsku, ktorá má pod správou
okolo dvoch biliónov eur, kolega mal
naše materiály v igelitke Billa. Chudáci
bankári nevedeli, či to naozaj myslíme
vážne (smiech). Potom sme na tému
igelitky Billa začali debatovať. O chvíľu
sme sa začali smiať všetci, a to práve
vďaka vtipom o igelitke Billa.
››

Máte pocit, že práve toto je vaša
výrazná konkurenčná výhoda?
Že váš management jedná ľud
sky a vy osobne tiež?

Áno, dosť to pomáha pri budovaní vzťahov. Na druhej strane nám čiastočne
pomáha aj to, že sme vnímaní ako
„nájazdníci“. Pri každej akvizícii cítim
rešpekt hraničiaci niekedy až so strachom, že im ublížime. Pritom neviem
o žiadnom prípade, kedy by sme robili
neférový biznis. Ale chceme sa vyhnúť
rizikám v rámci prevzatia spoločností,
čo je niekedy beh na dlhú trať. Nie je
to len zábava. Ale aby ste mohli behať
s igelitkou v Zürichu, musíte mať za sebou reálnu skúsenosť s obchodovaním
v tuzemsku a s tým spojenú vážnosť
a rešpekt.

Momentálne je náš
záber de facto na území
bývalého Rakúska-Uhorska.
Myslím, že naši ľudia sa
cítia skôr ako Európania.

››

Kam neskôr viedla vaša kariérna
dráha v Arca Capital?

Z pozície finančného manažéra som
sa dostal na miesto člena predstavenstva a partnera. Do roku 2002 sme
ani nevedeli, ako sa budeme presne
nazývať. Ako prvá entita vznikla Arca
Capital v Anglicku. Nebolo to ideálne.
Sťažovalo nám to možnosti financovania a zároveň nevytváralo pocit
transparentnosti. Vo finále sme prijali
moje rozhodnutie a prešli sme aj sem,
domov. Vieme a chceme ukazovať, kto
sme a z čoho sme vznikli. Postupne
sme sa dostali na Slovensku pod názvom Arca Capital Slovakia a do Česka
19

››

Oportunizmus je bežnou
súčasťou biznisu. V médiách
je pritom spájaný prevažne
s Arcou. Je to niečo, čo sa snažíte
reflektovať alebo odstrániť?

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Podľa mňa novinári potrebujú niektoré veci personifikovať a spájať si ich.
Napríklad problémy v Maďarsku sa automaticky rovnajú Georgovi Sorosovi.
Oportunistický biznis? To bude určite
Pavol Krúpa. Aj keď sa oportunis
tickému biznisu venuje mnoho ľudí,
Krúpa sa stal vďačnou nálepkou.
››

Nechcete byť skôr vnímaní ako
niekto, kto vytvára pracovné
miesta a kultivuje biznis?

Áno, chceme. Našou hlavnou ambíciou je posunúť sa do roviny, kedy
si nás ľudia spájajú v prvom rade
s odbornosťou a nie strachom. Keď
sme pri výstavbe Top Peletu vytvorili
57 pracovných miest pre nízkokvalifikovaných uchádzačov, napísali o nás:
„Krúpa má novú elektráreň, cez dotácie sa mu na ňu poskladáme všetci.“
››

Ako by ste popísali fungovanie
vašej firmy?

Kľúčové slovo je integrácia, horizontálna i vertikálna. V minulosti Baťa robil
to isté. Mal podchytený celý systém,
od chovu kráv až po predaj topánok.
V medzičase sa staral o svojich zames
tnancov. Zaistil pre nich škôlky, školy,
nemocnice, banky a ďalšie veci. Prakticky ste sa mohli vedľa Baťu narodiť aj
zomrieť. Jeho veľkým obdivovateľom je
jeden z našich akcionárov, Peter Krištofovič. Ale dnes sa svet zmenšil a vy potrebujete mať širšie pole pôsobnosti.
Vybudovať niečo podobné nie je v jednej krajine možné. Možno ale budeme
mať polikliniku alebo naviažeme par
tnerstvo so školami.
››

Môžete byť ohľadom školstva
viac konkrétnejší?

Vzdelanie sa úplne odtrhlo od reality
a hospodárskych potrieb. Na Slovensku ročne vyštuduje 2 500 právnikov,
nechcú robiť nekvalifikovanú prácu
a nakoniec zarábajú menej ako niektoré recepčné. Keď sa cez ARCA AUTOMOTIVE HOLDING budeme chcieť
vrátiť do výroby, budeme sa musieť
angažovať v školstve, pretože budeme
hľadať možnosti, ako si vychovať vlas
tných absolventov.
››

Myslíte, že tento problém
vnímajú aj politici?

Podľa mňa vidia, že niečo nie je v poriadku a malo by sa s tým niečo robiť.
To, čo sa deje v našich končinách posledných 20 rokov, je číre zúfalstvo. Nie
je pravda, že sme skvelá výkonná sila,
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a preto sa sem budú investori sami
hrnúť. Na vrcholu krízového obdobia
na Slovensku v rokoch 2009 – 2010
ste absolventa nezamestnali, pokiaľ
ste nutne nemuseli. Nemal vám čo
ponúknuť. A to bola chyba vzdelávacieho systému. To, že je teraz nedostatok
ľudí, možno súvisí s tým, že zames
tnanosť u nás rastie na úkor štátov ako
Portugalsko, Španielsko a Taliansko.
››

Narážate konkrétne na ich so
ciálny systém?

››

Ako veľmi je pre vás dôležité
vytvoriť najväčšiu pracovnú
agentúru v Československu?

Áno, možno sú na vine niekedy aj ich
nezmyselne vysoké platy alebo nízka produktivita. Keď idem do Grécka, neviem, kedy ma postihne nejaký
š trajk. V našich podmienkach sú náklady na platy polovičné. Máme tu investície s nižšou pridanou hodnotou a nedostatkom pracovných síl.

Teraz sme v Československu s 15 000
jednoznačnou jednotkou, za nami je
medzinárodná Manpower s deviatimi
tisíckami. Optimálna veľkosť by bola
25 000, to by sme boli stredoeurópska
trojka.

››

Zdroj: Arca Magazín

Máte nejaký dlhodobý cieľ,
akým spôsobom rozširujete svoj
biznis alebo je to prirodzený pro
ces? Napríklad nákupom lisovne
plastov zistíte, že je nedostatok
pracovníkov, tak si k tomu o
tvoríte personálnu spoločnosť?

Väčšinu strategického nastavenia firmy
riadim ja. To, že sme sa dostali k odboru personálnych agentúr, je čiastočne
náhoda. Prišiel za mnou kolega, ktorý
chcel požičať peniaze na agentúru.
Nakoniec sme sa do toho rozhodli ísť
spolu, pretože mi niekde vzadu blikla
kontrola, že by to mohol byť dobrý biz
nis. Vedľa toho prišiel koncept skupovania ubytovacích kapacít. Keď máte
silnú personálnu agentúru, ste navyše
najväčší odborár. Dokážete v podniku
presadiť svoje záujmy, obzvlášť, keď je
pracovná sila nedostatkový tovar.
››

Aký vplyv vám to teda vo všeo
becnosti poskytuje?

Keď som odborár, viem pritlačiť na
mzdy alebo sa dohodnúť na nejakej
forme spolupráce. Nejde mi o to za
každú cenu násilím vytrieskať z firiem
čo najviac, ale môžem im ponúknuť
plyn, elektrinu alebo im predať krabice. Skrátka umožním im získať služby naviac. Keď dodávam ľudí a firma
nemá jedáleň, môžem sa spýtať, či
nechce našu Gusto kartu.
››

Sú agentúrni zamestnanci
zároveň aj vašimi zákazníkmi?

To bude vyžadovať ešte úsilie. Agentúrni zamestnanci sa zatiaľ nepýšia tým,
že pre nás pracujú. To sa musí zmeniť.
››

Čo konkrétne pre to chcete
urobiť?

Doteraz
boli
niektorí
agentúrni
zamestnanci zanedbávaní, a tak pre

MUŽ I V ER ZUS
ŽEN Y
V IN V ES TOVA NÍ

nich chceme pripraviť nejaké benefity.
Spustíme cash back systém a budeme
s nimi viac komunikovať. Sprevádzkujeme intranet, možno začneme vydávať interný časopis. Súvisí to s tým,
že mi dá mesačne výpoveď asi sedem
percent ľudí. Peniaze, o ktoré prichá
dzam fluktuáciou zamestnancov, by
som radšej vložil do programu benefitov a odchody zamestnancov tak znížil.

Rastislav
Velič
Je absolventom Ekonomic
kej univerzity v Bratislave,
kde vyštudoval účtovníctvo a audit. V skupine Arca
Capital pôsobí od roku
1999. Dlhodobo má na starosti rozvoj sektoru finančníctva, realít, akvizičných
aktivít a riadenia rady in
vestičných fondov. V roku
2014 sa stal partnerom
investičnej skupiny s 20%
podielom. V súčasnosti je
majoritným akcionárom
skupiny Arca Capital.
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Muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Toto
známe klišé iste neplatí vo všetkom, no
existujú isté rozdiely medzi ženským
a mužským vnímaním sveta a odrážajú
sa napríklad v investovaní.

D

ôvodov, ktoré môžu ovplyvniť
ženy správať sa v oblasti financií
odlišne ako muži, je hneď niekoľko. Časť žien vzhľadom na materské povinnosti pracuje o niečo kratšie.
Navyše majú stále vo všeobecnosti
nižšie príjmy ako muži. Na Slovensku
predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien
a mužov 19,0%. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ predstavuje
priemerne 16,2%. Vo vyspelých krajinách sa tiež ženy dožívajú v priemere
o päť a viac rokov ako muži. Očakávaná
dĺžka života žien pri narodení je u nás
necelých 81 rokov. Muži žijú v priemere
o sedem rokov kratšie ako ženy, a to
neplatí len na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách. Okrem
toho, ženy odchádzajú do dôchodku o
niečo skôr ako muži. Spravidla v ňom
teda strávia viac času. Diferencia v štátnom dôchodku je podstatne väčšia
ako rozdiel v mzde, pretože dôchodok odráža aj dĺžku prispievania. Muži
dostávali výšku starobného dôchodku
v roku 2018 v priemere 505,67 eur mesačne, kým výška starobného dôchodku pre ženy bola takmer o stovku nižšia,
a to priemerne 406,98 eur mesačne.

Ženy viac zvažujú, muži
sa preceňujú
V súčasnosti sa ale rozširuje skupina vzdelaných, dobre zarábajúcich a
nezávislých žien, ktoré si svoje peniaze
spravujú samy. Pre finančné inštitúcie a
poradcov tak vzniká osobitný segment
trhu. Mnohokrát však nežné pohlavie
trpí menšou sebadôverou v svoje finančné vedomosti, a tak uprednostňuje aktíva so stabilným, ale zato nižším
výnosom. Táto stratégia je však veľmi
riziková vzhľadom na to, že ženy žijú
v priemere dlhšie ako muži a musia
preto nakumulovať väčšie množstvo
zdrojov na dôchodok. Ženám, ktoré

majú v priemere nižší príjem, sa často
odporúča, aby sa rozhodovali aj pre
aktíva s vyšším výnosom. To si však
vyžaduje, aby mali o týchto aktívach
dostatočné informácie a vedeli ich
správne vyhodnotiť. Možno skonštatovať, že ženy prijímajú investičné
rozhodnutia vo vyššom stupni neistoty ako muži, nechávajú si dlhší čas na
rozmyslenie, viac zvažujú výšku poplatkov a dajú si častejšie pri investovaní
poradiť, či už od finančnej inštitúcie alebo od známych. Na druhej strane, muži
síce vo všeobecnosti vedia o finančných
otázkach viac ako ženy, rozsah svojich
vedomostí zvyknú preceňovať. Nepríjemným dôsledkom nadmernej sebadôvery mužov býva investovanie do
rizikových produktov.

Mužské ego sa prejaví
na burze
Štúdia od Warwick Business School
sa zaoberala návykmi mužov a žien,
ktorí obchodujú s akciami a finančnými
prostriedkami prostredníctvom služby
Barclays Smart Investor. Vedci zistili,
že ročný výnos v prípade mužov, ktorí
investovali cez túto stránku, bol len o
0,14%vyšší ako výkon FTSE 100. Výsledky žien však boli výrazne odlišné. Ženy
- investorky dosiahli v priemere ročný
zisk o 1,94 % lepší ako FTSE. Za dlhšie obdobie to predstavuje značný rozdiel. Ak
by FTSE rástol o 5 % ročne, pri investovaní 100 libier za mesiac si muži za 20
rokov pripíšu zisk vo výške 18 000 libier,
zatiaľ čo ženy dosiahnu 28 000 libier.
Najväčší rozdiel bol v type akcií, ktoré
si vybrali. Príliš veľa mužov priťahuje
potenciálny vyšší výnos v štýle lotérie.
Ide o potenciálne vysoký zisk z vysoko
špekulatívnych akcií alebo nástrojov,
ktoré sa zdajú byť lacné, ale môžu rásť
na hodnote. Druhá vec je, že muži majú
problém vyrovnať sa s niečím, čo nedo-

zdroj: www.derivat.sk, www.openiazoch.zoznam.sk, www.investujeme.sk

padlo dobre. Jednou z najhorších chýb
pri investovaní je držať sa akcií aj po
tom, čo padajú, s nádejou, že sa zotavia a straty zmažú. Ženy s väčšou prav
depodobnosťou dokážu znížiť svoje
straty, no muži sa pozície držia až kým
nevidia, že akcie úplne stratili hodnotu.
Ďalším dôležitým aspektom sú emócie. Muži zvyknú reagovať citlivejšie na
medializované správy než ženy, a preto s väčšou pravdepodobnosťou budú
častejšie kupovať aj predávať.

Čo sa teda oplatí pri rozho
vore so ženským klientom?
››

stráviť určitý čas nezáväzným
rozhovorom (o rodine, zames
tnaní, investičných vedomostiach)

››

oplatí sa počúvať, keďže ženy viac
myslia na rodinu ako na seba

››

pri diskutovaní zvýrazniť fakty o
investíciách, ktoré majú dopad aj
na členov rodiny

››

formulovať ciele a potenciálne
výnosy z investovania jasne, zrozumiteľne a realisticky

Čo sa neoplatí pri rozhovo
re so ženským klientom?
››

používať výrazy a vyjadrovacie
prostriedky, ktorým klientka
nerozumie

››

chovať sa blahosklonne a prikazovať, čo má alebo čo nemá robiť

››

nereagovať včas na telefonáty
a emaily

››

tváriť sa chladne a neosobne
21
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H

lad, chudoba, zlé sociálne
pomery a ešte horšia vízia
budúcnosti. Tak vyzerali niektoré regióny súčasného Slovenska na
konci 19. storočia. Bolo len otázkou
času, kedy sa aj naši rodáci pridajú k masívnej vlne vysťahovalectva
z východnej časti starého kontinentu.
Ako 16-ročný sa za Veľkú mláku rozho
dol vycestovať aj Michal Bosák. S jedným dolárom od svojho strýka, ktorý
mu hneď po príchode do USA ukradli.

Na svoje rodisko však
nezanevrel ani po tom,
ako jeho bankárska
hviezda a sláva začali
žiariť čoraz silnejšie.

S N A JLEPŠÍMI SLOVÁ K MI
Z HIS TÓRIE. MICH A L BOS Á K
Z malého Okrúhleho k okrúhlemu stolu a bankovému
kontu. Rodák zo Šariša vybudoval v USA finančné
impérium a pomáhal zlepšovať finančnú gramotnosť
aj vo svojej rodnej krajine. Spoznajte ďalší príbeh naj
väčších Slovákov histórie.

Začiatky nového života v cudzej krajine plnej nepredstaviteľných možností neboli pre budúceho úspešného
bankára jednoduché. Ťažkú a tvrdú
prácu v bani, za dennú plácu 75 centov, neskôr vymenil za rozvážanie
piva. Nadobúdanie nových kontaktov,
ctižiadostivosť,
húževnatosť
a vytrvalosť mladého Michala Bosáka prispeli k tomu, že si založil svoje
vlastné pohostinstvo a v USA začal
podnikať. Čo na chudobnom Šariši
nebolo možné ani len vo sne, sa tisíce
kilometrov od domova stalo realitou.
Netrvalo dlho a podnikateľské aktivity Michala Bosáka a jeho slovenskej
manželky sa rozrastali. Spoznával
nových a vplyvných ľudí, ktorí mu
pomáhali zorientovať sa v zákonoch.
Na oplátku pomáhal prisťahovalcom
a krajanom aj on.
Jeho pôsobiskom sa stalo malé mesto Olyphant v Pennsylvánii. Jedenásť
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rokov po príchode do USA si už založil
súkromnú banku Michael Bosak Privat Bank a o pár rokov neskôr sa
stal prezidentom First National Bank
v Olyphante. Vďaka tomu sa podpísal
na americkú desaťdolárovú bankovku z roku 1907. V obehu ich bolo
viac ako 52-tisíc. Vo svojom archíve
jednu z nich uložila aj naša národná
banka. Jeho citát o začiatkoch v bankovníctve dnes už doslova zľudovel.
„Čo som ja vedel o bankovom ob
chode? Na prvej schôdzi som takmer
ničom nerozumel. Myslel som si, že sa
to nikdy nenaučím. Aj moja angličtina
bola obmedzená. Ale chodieval som
na každú schôdzu, počúval som a za
pisoval som si, aby som si všetko lepšie zapamätal...“

v roku 1931 zatvorená. O šesť rokov
neskôr umrel Michal Bosák v čakárni
zubára.
Na niekoľko desaťročí následne upa
dol do zabudnutia, no dnes je jeho
meno opäť medializované a jeho potomkovia poukazujú na jeho úspechy,
vytrvalosť a filantropiu. V roku 1999
napríklad vznikla Spoločnosť Michala
Bosáka.

Rodák z Okrúhleho sa neustále
vzdelával a rozširoval svoj vplyv vo
finančných inštitúciách. Z Olyphantu Bosák odišiel a založil najväčšiu
slovenskú banku v Štátoch, Bosak
State Bank. Na svoje rodisko však
nezanevrel ani po tom, ako jeho
bankárska hviezda a sláva začali žiariť
čoraz silnejšie. Naopak, aktívne sa
podieľal na založení demokratického
Československa, bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Po
vzniku spoločného štátu Čechov
a Slovákov vznikla v Bratislave Ame
ricko-slovenská banka. Bosak State
Bank v nej vlastnila viac ako polovicu. Svoju pobočku mala aj v Prešove,
pričom pre jej potreby bola postavená
secesná budova, dnes známa ako
Bosákova banka.
Počas návštevy rodného Okrúhleho
dal na mieste krčmy dokonca postaviť
školu, ale s podmienkou, že pohostinstvo v obci viac neotvoria. Pomohol
tiež obnoviť vojnou zničený kostol
v Stropkove, sumou takmer 500-tisíc
korún. Žiaľ, veľká hospodárska kríza
neobišla ani impérium Michala Bosáka. Krach amerických bánk sa dotkol
aj jeho Bosak State Bank, ktorá bola

Zdroj: Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša a bosak.sk, foto: www.uszz.sk, www.presov.korzar.sme.sk
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››

PROF E SION Á LN Y T RÉNER MIL A N UHRÍN:
„ P OK I A Ľ NE N A S TÁVA PROGR E S , NIE JE
Z LÝ K LIE N T, V Ž DY JE LE N Z LÝ T R É NE R .“

Zdravý životný štýl prináša okrem pevného tela aj mnoho ďalších bene
fitov v podobe lepšieho spánku, správneho trávenia či dobrej nálady.
V dnešnej dobe neobmedzených možností je aj pre bežného človeka
možné začať trénovať pod dohľadom skúseného trénera a priblížiť sa tak
režimu vrcholového športovca. Presne takým trénerom je aj Milan Uhrín,
ktorému prešlo cez ruky mnoho športovcov na profesionálnej úrovni.

››

Aká bola vaša cesta k tréner
stvu?

Profesionálne som sa venoval 13 rokov
futbalu, ale kvôli zraneniu členka som
musel svoju profesionálnu kariéru
ukončiť. Aj napriek zraneniu som si
bol istý, že môj život musí byť naďalej
spojený so športom a hlavne s profesionálnymi športovcami. Z tohto
dôvodu som sa rozhodol pre kariéru
kondičného trénera. Popri trénerstve
sa profesionálne venujem triatlonu.
››

Mal by byť pohyb naozaj
nevyhnutnou súčasťou nášho
života?

Podľa môjho názoru je vždy potrebné sa pevne rozhodnúť urobiť
niečo pre seba, či už kvôli zdraviu,
dobrému pocitu alebo kvôli športovým cieľom. Z vlastnej skúsenosti a aj zo skúsenosti svojich klien24

tov viem, aký je to úžasný pocit, keď
človek cíti zlepšenie alebo keď prekoná svoj cieľ. Každý človek potrebuje pohyb pre svoje zdravie. Bez neho
chradneme na mysli, tele aj na duši.
››

Stretávate sa v praxi s tým,
že sa niektorí ľudia nevedia
k cvičeniu odhodlať? Čo by ste
im poradili?

Všímam si, že niekedy ľudia, ktorí
nešportujú, ťažko hľadajú motiváciu
hýbať sa alebo im chýba čas. Uznávam, v dnešnom svete je nesmierne
náročné nájsť si okrem iných povinností aj dostatok času na šport. Vte
dy je výhodou, keď je šport zároveň
koníčkom. Ak vás dané cvičenie bude
baviť a napĺňať, nebudete sa musieť
nútiť a chodiť na tréningy s odporom.
Je nesmierne dôležité nájsť si správny
druh športu a nemenej dôležité nájsť
si správneho trénera, ktorý vás na-

motivuje k dobrým výkonom a hlavne
k výsledkom - vysnívanej postave
a dobrému pocitu zo seba samého.
››

Čo je pre vás najdôležitejšie pri
práci s klientmi?

Jednoznačne kladiem dôraz na spev
nenie stredu tela, tzv. „core“. Pod týmto pojmom si treba predstaviť oblasť
svalstva bedier, panvy a brucha. Bez
spevnenia jadra sa nikto výrazne neposunie vpred. Stred tela je základ už
len pri samotnej chôdzi a správnom
držaní tela. Človek s pevným „core“
pôsobí vyššie a istejšie. Pri chôdzi
klienta sledujem taktiež os jeho tela,
ktorá má súvis napríklad s plochými
nohami alebo s kratšou nohou. Veľmi
veľa ľudí sa narodí s jednou nohou
kratšou a nemusia sa o tom celý život
dozvedieť. Aj keď nešportujú, počas
svojho života ich trápi bolesť členkov,
kolien a bedier, ktorá v najhorších

Aký je z vášho pohľadu najväčší
rozdiel medzi vrcholovým špor
tovcom a bežným klientom?

Vrcholový športovec má oveľa prísnejší režim ako bežný klient, čo je asi
samozrejmé. Ako kondičný tréner
pri kondičnom tréningu vrcholového
športovca spolupracujem s ostatnými členmi jeho realizačného tímu,
či už s jeho osobným trénerom, športovým lekárom, výživovým poradcom, masérom. Progres vrcholového
športovca teda závisí od výbornej
spolupráce týchto odborníkov. Pri
bežnom klientovi ale zastupujem všetky tieto činnosti sám. Poskytujem mu
kvalitný kondičný tréning aj výživové
poradenstvo, pretože bez správne
nastaveného jedálnička sa úspech
nedostaví. Ak spozorujem zdravotný problém, odporučím diagnostiku
fyzioterapeutom alebo športovým
lekárom. Toto všetko sa musí podieľať
na tom, aby sme s klientom dosiahli
nastavený a vysnívaný progres a cieľ.
››

Ako dokážete odhadnúť fyzické
limity klienta?

Vďaka
dlhoročným
skúsenostiam
kondičného trénera mi stačí vidieť,
koľko klient zvládne na úvodnom
tréningu. Hneď pri prvých pohyboch
viem zhodnotiť, či je napríklad hmotnosť záťaže pre klienta dostatočná.
Ak klient zvládne cvik s ľahkosťou
v správnom prevedení, je čas pridať
záťaž, prípadne nastaviť ťažšiu formu
cviku. Pri profesionálnych vrcholových
športovcov je tréning oveľa náročnej
ší, často sa ide na hranicu fyzických
a psychických možností. Fyzické limity
športovca sa aj z dôvodu bezpečnosti
určujú podľa pulzovej frekvencie srdca
snímačom – pásom zapojeným okolo
hrude v oblasti srdca. Na špeciálnych
hodinkách potom sledujem jeho
pulzovú frekvenciu a podľa nej
mu viem správne a bezpečne nastaviť
tréning.
››
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prípadoch vedia až k opotrebovaniu daného kĺbu. Každý dobrý tréner
by si mal svojho klienta na začiatku
spolupráce prezrieť. Ak zbadá takéto
nedostatky, mal by ho poslať na vyšetrenie k odbornému lekárovi. Ja už
dlhé roky spolupracujem s odborníkom na diagnostiku došľapu, ktorý
vie daný problém presne zadefinovať.
Používaním špeciálnych zdravotných
pomôcok tak vieme predísť bolestiam pri cvičení aj v bežnom živote.

Ak by ste si niekedy sám hľadali
osobného trénera, podľa čoho
by ste ho vyberali?

Dnes žijeme kult zdravého života a byť
fit je in, čo ma ako športovca telom
aj dušou nesmierne teší. Má to však
aj svoje odvrátené stránky. Fitness

centier pribúda ako húb po daždi a
v každom nájdeme množstvo osobných trénerov. Z vlastnej skúsenosti
a aj z rozprávania klientov viem, že často ide o mladých ľudí, ktorí síce cvičia
a majú veľké svaly, ale chýba im vzde
lanie a skúsenosti. Pokiaľ nenastáva
progres, nie je zlý klient, vždy je len zlý
tréner. Každý kvalitný a odborne zdatný tréner má svoj profil, kde môžete
sledovať prácu s jeho klientmi, ná
vrhy stravovania či príklady cvičení.
Rozhodujúce pri výbere osobného
trénera je jeho dlhoročná prax, pro
klientský prístup a schopnosť dosahovať s klientom zadefinované ciele.
››

V súčasnosti sú nesmierne po
pulárne rôzne doplnky výživy.
Ktoré z nich sú podľa vás naozaj
potrebné a ktoré nefungujú?

Nemôžem povedať, čo je účinné
a čo je len obchodný marketing. Trh
s výživovými doplnkami je obrovský
a žiadny osobný tréner nemôže mať
osobnú skúsenosť so všetkým doplnkami. V prvom rade je potrebné roz
lišovať či ide o vrcholového športovca
alebo bežného klienta. Pri druhej sku
pine majú výživové doplnky slúžiť ako
podpora pri zdokonaľovaní postavy,
pri udržiavaní dobrého zdravotného
stavu a pri regenerácii. Treba však mať
na pamäti, že každý organizmus je iný,
čo u jedného zaberie, u iného nemusí.
››

Aký vplyv má na naše telo
oddych? Ak pravidelne cvičíme,
je skutočne potrebné si občas
dopriať voľno?

Závisí to od našich schopností
a možností. Dôležitá je naša tréningová záťaž, ale aj pohlavie, vek,
zdravotný stav či psychické rozpoloženie. Pravdou je, že bez ohľadu na to,
či sme profesionálny alebo rekreačný
športovec, predpokladom dobrého
výkonu a kondície je kvalitná, dobrá
strava a regenerácia. Pod kvalitnou
regeneráciou rozumieme hlavne dos
tatočný a kvalitný spánok, masáže,
strečingy, saunu, kryo- komory a oddy
chový režim, teda čas bez cvičenia.
Bežným ľuďom odporúčam cvičiť tri až
štyrikrát do týždňa. Pri správnej životospráve sa očakávaný výsledok dos
taví aj pri cvičení dvakrát do týždňa.
››

Ako prebieha spolupráca medzi
klientom a trénerom? Môžete aj
odmietnuť svojho potenciálne
ho zverenca?

Tréningy vždy nastavujeme tak, aby
klientovi časovo vyhovovali. Každému
sa snažím venovať individuálne, aby
dosiahol svoj cieľ. Vyskytli sa však
už prípady, keď som sa s niektorými
klientmi v dobrom rozlúčil. V žiadnom
prípade nešlo o to, že by nedosahovali
výsledky alebo nevedeli vykonať určitý
cvik. Išlo o klientov, ktorí chodili cvičiť
s odporom, brali tréning ako nutné
zlo, nerešpektovali výživový plán a regeneráciu. Išlo o trápenie z klientovej
aj z mojej strany. Vtedy je potrebné
hľadať iné alternatívy športu. Stále
platí, že tréning má prinášať dobrý
pocit zo seba a odvedenej práce. Potom sa dostaví aj radosť zo skvelej
postavy a dobrej kondície.
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N A JBIZ A R NEJ Š IE POI S TENI A VÁ S
OCHR Á NI A PRED MIMOZEMŠ ŤA NMI
A J Ú T EKOM SPRED OLTÁ R A
Poisťovne na celom svete kráčajú s dobou a sú
ústretové voči svojim klientom a ich špeciálnym
požiadavkám. Prinášame vám zoznam toho naj
kurióznejšieho, čo si môžete dať poistiť.

ÚNOS
MIMOZEMŠŤANMI
Veríte v mimozemšťanov? Pre tých,
ktorí áno, máme dobrú správu. Existujú poisťovne, ktoré ponúkajú pois
tné krytie pre prípad únosu malými
zelenými mužíkmi z vesmíru. Poistiť
môžete nielen seba, ale aj svoj majetok
alebo úrodu. Poisťujú sa totiž aj poľnohospodári pre prípad zničenia úrody
v dôsledku nehody UFO. Ak teda nechcete opustiť Zem bez nejakej istoty,
využite služby UFO Abduction Insu
rance Company.

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE
Spoločnosť British Insurance mala
v roku 2006 problémy s katolíc
kou cirkvou, keď sa prevalilo, že
poistila tri sestry zo Škótska voči
nepoškvrnenému počatiu pre prípad
príchodu druhého Ježiša Krista. Nepomohlo ani to, že spoločnosť celé pois
tné venovala na charitu.

ČASTI TELA
Celebrity sú známe tým, že robia veci,
ktoré sú vo všeobecnosti divné. Nie
je preto prekvapením, že niektoré
26

z najväčších celebrít údajne uzavreli
poistné zmluvy na vlastné časti tela.
Bruce Springsteen vraj poistil svoj hlas
na sumu 6 miliónov USD. Austrálsky
kriketista Marv Hughes dokonca zašiel
tak ďaleko, že si poistil svoje fúzy na
370 000 USD.

SVADOBNÉ POISTENIE
Svadobné poistenie obsahuje širokú
škálu vecí, ktoré by sa v daný veľký deň
mohli pokaziť. Okrem rôznych nehôd
a zranení sa dá poistiť aj to, ak si to
budúca nevesta alebo ženích rozmyslí
a už sa nechce vydávať/ženiť.

POISTENIE VIACNÁSOB
NÉHO RODIČOVSTVA
Porodiť naraz dve a viac detí je síce
občas výhoda, zároveň je to pre
budúcich rodičov ale veľmi drahé. Vo
Veľkej Británii sa môžete poistiť pre
možnosť, že budete mať viac ako jedno
dieťa, a to aj v počiatočnom štádiu tehotenstva. V prípade pôrodu viacerých
detí vám poisťovňa vyplatí slušnú
poistnú sumu.

POISTENIE DÔLEŽITÉHO
ZAMESTNANCA

Predstavte si, že by si vás zames
tnávateľ tak cenil, že spoločnosť uzavrie poistnú zmluvu pre prípad, že sa
rozhodnete odísť alebo zomriete. Toto
poistenie sa často nazýva ako „key person insurance“ a poistným plnením sa
pokrýva škoda podniku alebo školenia
nástupcov. Toto poistenie je zvyčajne
určené na pokrytie straty niekoho, kto
hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní zisku
spoločnosti alebo pre jednotlivcov
s jedinečnými schopnosťami.

ÚNOS
Ak cestujete do zahraničia a obávate
sa o vašu bezpečnosť, zakúpte si pois
tenie únosov, výkupného a vydierania.
Ochránite sa tak pred finančnými škodami spojenými s týmito tragickými
udalosťami. Únosová poistka vám
uhradí výdavky spojené s mimoriadnou udalosťou a zaplatí výkupné.

VOJNA
A TERORIZMUS
Ak máte obavy z terorizmu a politického násilia, zvážte nákup poistenia
vojny a terorizmu od spoločnosti Lockton. Okrem iného vám pokryje náklady
spojené so sabotážou, teroristickými
útokmi, nepokojmi a zrušením udalostí
súvisiacich s terorizmom.
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ZORIEN T UJ T E S A
V R IZ IKOVOM
POI S TENÍ A JEHO
PR IPOI S TENI ACH

Katarína Karasová
Manager, DELUVIS

Rizikové poistenie už dnes nie je žiadnou novinkou. Každý z nás vie,
čo znamená poistiť sa na riziko smrti alebo trvalých následkov. Pri
poistenie kritických chorôb má taktiež posledné roky výrazne rastú
cu krivku. Existuje však oveľa viac pripoistení, ktoré dokážu ochrániť
váš rodinný rozpočet v prípade nepríjemného úrazu, či choroby.

Denná dávka za dobu
nevyhnutného liečenia

štandardne poskytne poistné plnenie
len za najdlhšiu dobu nevyhnutného
liečenia.

Pripoistenie kryje liečenie zranení
poisteného následkom úrazu. Pod
nevyhnutným liečením sa rozumie
liečenie pod dohľadom lekára. Tu je
však potrebné uvedomiť si, že každá
diagnóza je ohodnotená maximálnym
možným počtom dní, za ktoré bude
denné odškodnenie vyplatené. Výška
poistného plnenia sa určuje ako súčin
dojednanej dennej dávky a počtu dní
liečenia úrazu. Niektoré poisťovne
vyplácajú dennú dávku už od prvého
dňa liečenia, pokiaľ doba liečenia bola
dlhšia ako sedem alebo 22 dní. V niektorých prípadoch, pokiaľ si liečenie
úrazu vyžaduje pobyt v nemocnici dlhší ako 24 hodín, sa zvyšuje vyplácaná
denná dávka po dobu hospitalizácie na
dvojnásobok. Pokiaľ poistený utrpel
niekoľko úrazov súčasne, poisťovateľ

Denná dávka pre prípad
pracovnej neschopnosti
Poisteným pre účely tohto pripois
tenia môže byť len osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená v zmysle
príslušných všeobecne záväzných
predpisov o sociálnom poistení. Pois
tnou udalosťou sa rozumie pracovná
neschopnosť priznaná lekárom. Pois
tná udalosť končí dňom, ktorým je
pracovná neschopnosť
poisteného
ukončená podľa rozhodnutia lekára.
Výška bežného poistného za toto
pripoistenie sa rovná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného podľa sadzobníka poisťovne.
V prípade pracovnej neschopnosti
z dôvodu niektorých diagnóz je u vy-

braných poisťovateľov obmedzená
doba výplaty poistného plnenia. Vždy
je potrebné sa riadiť Všeobecnými
poistnými podmienkami a poradiť sa
so svojím finančným agentom.

Chirurgický zákrok
Poistnou udalosťou je úraz alebo
choroba poisteného s následkom
podstúpenia chirurgického zákroku
v priebehu trvania poistenia. Pois
tné plnenie je jednorazové vo výške
určitého percenta z dohodnutej pois
tnej sumy, ktoré zodpovedá povahe
a rozsahu náročnosti chirurgického
zákroku. Toto percento stanovuje poistiteľ v súlade so Všeobecnými pois
tnými podmienkami.

Denná dávka pri pobyte
v nemocnici
Poistnou udalosťou pri tomto pripois
tení je hospitalizácia, ktorá je nevyhnutná z lekárskeho hľadiska a trvá
minimálne 24 hodín nepretržite. Výška bežného poistného za pripoistenie
sa rovná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného podľa
sadzobníka. Výška bežného pois
tného sa pre prvý poistný rok uvádza
v poistnej zmluve a konkrétna výška
poistného pre každý ďalší rok bude
poistníkovi oznámená v dostatočnom
predstihu. Poisťovateľ má totiž právo
meniť výšku poistného každý rok, a to
z dôvodu zvýšeného rizika súvisiaceho
s vekom poisteného. Nárok na poistné
plnenie nevzniká, ak je doba hospitali
zácie kratšia ako 24 hodín.
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Banskobystrický Hámor
zdroj: novycas.sk

A KO S A
BA N SK Á BYS TR IC A
S TA L A CEN T ROM
S V E TOV ÉHO BIZNISU

Keď sa koncom pätnásteho storočia
mladý Jakob vrátil domov s drahocenným podnikateľským knowhow, obchody sa mohli rozbehnúť
naplno. Fuggerovci začali obchodovať
s Habsburgovcami aj pápežskou kú
riou a ponúkali prvé formy bankových
pôžičiek. Vďaka týmto kontaktom sa
v podstate stali najväčšími veriteľmi
cisárskeho domu, od ktorého ako
protislužbu často namiesto peňazí
dostávali rôzny majetok, podiely či tituly. Dlhoročné priateľské i obchodné
vzťahy udržiavali aj s cisárom Maximiliánom I. Habsburským. Práve ten sa
v čase voľby nového rímskeho panovníka spoliehal na ich silnú finančnú
podporu a lobbing pre svojho vnuka
Karola, oproti ktorému stáli neľahkí súperi – francúzsky kráľ František
I. a anglický kráľ Henrich VIII. Tudor.
Vďaka obrovskej sume a preplácaniu
siedmich voliteľov, ktoré sa vyšplhalo
na takmer milión zlatých, sa z Karola
Habsburského, španielskeho kráľa, stal
známy cisár rímskej ríše Karol V.

Náboženské
zárobky
Jakob Fugger, ktorý sa z druhého naj
mladšieho dieťaťa v poradí prepracoval na čelo rodiny, pestoval kontakty aj
s cirkvou. V Ríme organizoval a financoval prvý nábor vojakov pre pápežskú
švajčiarsku gardu. Keď sa na začiatku
šestnásteho storočia Vatikán pustil
do veľkolepej stavby Chrámu svätého
Petra či Sixtínskej kaplnky, Fuggerovci
boli jednými z významných poskytovateľov pôžičiek. Ich splácanie však
nebolo úplne jednoduché, a tak cirkev

Trump svojej doby. Aj tak by sa dal nazvať Nemec Jakob Fugger,
ktorý si v pätnástom storočí vyslúžil dokonca oficiálny prívlastok
„Bohatý“. Jeho životný príbeh a podnikateľský úspech pripomína
typický americký sen ako vystrihnutý z filmu, hoci sa odohrával
v Európe. Veľký podiel v ňom zohralo aj samotné Slovensko.

A

ugsburg, druhé najstaršie ríšske
mesto na území Nemecka,
dodnes organizuje sprevádzané
túry po stopách mocnej Fuggerovskej
rodiny, svojich najslávnejších rodákov.
Práve tu sa v štrnástom storočí začala písať ich história. Starý otec Jakoba,
Hans Fugger, do Augsburgu prišiel
v roku 1367 ako nádejný obchodník z
vidieka. O dva roky neskôr získal meštianske práva a úspešne začal obchodovať s látkami a plátnom. V dobre rozbehnutom biznise pokračoval aj jeho
syn Jakob starší, Jakobov otec, ktorý
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mal jedenásť detí. Jakob sa narodil
ako desiaty v poradí. Jeho starší bratia Ulrich a Georg položili základy
celoeurópskeho pôsobenia rodinnej
firmy, keď v roku 1470 založili fabriky
vo vtedajších mimoriadne dôležitých
obchodných mestách – v Benátkach
a Norimbergu.

Štrnásťročný
biznismen

Rodinný majetok v tomto čase tvorili
predovšetkým príjmy z obchodovania
s bavlnou v Taliansku. Samotný Jakob bol
už v štrnástich rokoch vyslaný na skusy
do sveta, kde nasledujúcich štrnásť
rokov žil v benátskom dome nemeckých
obchodníkov. Získal tu neoceniteľné
vzdelanie a skúsenosti z bankovníctva
a obchodovania s kovmi, ktoré využil
v neskoršom živote. Jeho dlhoročný
pobyt v Benátkach ho dokonca ovplyv
nil natoľko, že v rodnom Nemecku po
návrate staval jedny z prvých domov
v renesančnom slohu.

vymyslela spôsob, ako naplniť svoju
kasu – predávaním odpustkov. Fugger sa tak namiesto vrátených financií
dostal k manažovaniu a vyberaniu
odpustkov na území celej ríše. Tento nemecký obchodník bol zároveň
jedným z dôvodov, vďaka ktorému sa
odohrala cirkevná revolúcia. Kazateľovi
Martinovi Lutherovi sa toto kupčenie
nezdalo správne, a tak v roku 1517
na dvere kostola v nemeckom meste
Württemberg dnes už legendárnych 95
téz, ktoré okrem iného silno kritizovali
systém udeľovania odpustkov.

zdroj foto: VISIT BB
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Meď nad zlato
Vďaka rozširovaniu pôsobenia v podnikaní s financiami pokračoval nezastaviteľným tempom. V roku 1487
poskytol pôžičku vojvodovi Sigismundovi Habsburskému, ale ten ju splatiť
nevedel. Fuggerovcom tak ako zábezpeka pripadol strategický podiel v tirolských strieborných a medených
baniach. Za svoju značnú podporu ci
sárovi Karolovi V. získali právo na ťaženie medi v celom Nemecku, Španielsku
a neskôr aj v dnešnej Banskej Bystrici
a jej okolí. Tým si upevnili svoju dominantnú pozíciu v ťažbe drahých kovov
a spravili z nej absolútny monopol nie
len v Európe, ale aj vo svete. Spojili sa
s významnou uhorskou rodinou Thurzovcov a v roku 1495 založili Thurzovsko – Fuggerovskú spoločnosť, s ktorou
zo slovenských baní s pomocou portugalských moreplavcov vyvážali kovy
do Indie, Ameriky, Egypta či Číny. Vďaka viac ako dvetisíc zamestnancom
a vyspelým technológiám vo výrobe
patrili k najvyspelejším a najväčším
podnikom svojho druhu na svete.

V rokoch 1495 až 1604 spoločnosť
vyprodukovala 125-tisíc ton medi a 147
ton striebra. To bolo množstvo, ktoré
v tom období nedosiahol žiadny iný
podnik a priniesol im ročný zisk 15-tisíc
zlatých. Kuriozitou je, že keď 15. marca
1493 taliansky moreplavec Krištof Kolumbus „objavil“ Ameriku, významným
dielom k tomu prispela aj naša Banská
Bystrica. Práve meď z týchto baní bola
údajne použitá na obitých spodných
častiach jeho lodí Santa María, Nina
a Pinta. Banskobystrické bane vtedy
dodávali tony tohto drahého kovu i do
Talianska, kde boli v Janove vyrobené
tri Kolumbove lode.

Neslávny koniec

Jakob Fugger
s manželkou Sybillou
zdroj: picswe.com

Napriek tomu, že Jakob Fugger si vzal
podstatne mladšiu manželku Sibyllu,
ich zväzok zostal bezdetný. Všetok jeho
majetok zdedili synovci Anton a Raymond. V čase Jakobovej smrti v roku
1525 dedičstvo pozostávalo z viac ako
troch miliónov zlatých. Prepočet tejto
sumy do dnešnej hodnoty je takmer
nemožný. Anton, ktorý okrem peňazí
zdelil aj strýkovho podnikateľského ducha, neskôr tento majetok ešte zdvoj
násobil. Koncom šestnásteho storočia
ale kvôli štátnemu bankrotu v Španielsku rodinu postihli obrovské finančné
straty. Fuggerovci sa utiahli na svoje
panstvá a statky a prestali pôsobiť
v bankovníctve. Antonovou smrťou v
roku 1560 sa zároveň skončila slávna
éra jednej z najbohatších rodín Európy
aj sveta.
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PE T ER J A NUŠEK :
NIE JE BOND A KO BOND.
A V Ý NOS A KO V Ý NOS
Výraz, ktorý mnohým pripomína novelu Iana
Fleminga – James Bond, je jedným zo základ
ných pojmov na finančnom trhu. Zistite
o ňom všetko, čo potrebujete vedieť.

Peter Janušek

Portfolio manager, Arca
Brokerage House
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Do centra nášho záujmu sa dostali
momentálne dva typy podnikových
dlhopisov. Podnikové dlhopisy s pevným kupónom (plain vanilla) a dlhopisy, ktoré nevyplácajú žiadny
kupón (zerobond). Hlavným rozdielom
týchto dvoch typov je časovanie cash
flow. Kým kupónový dlhopis prináša
pravidelný tok v podobe výplaty
kupónu (spravidla jeden až dvakrát
ročne) a výplatu nominálnej hodnoty
pri splatnosti, zerobond má jediný tok
smerom k investorovi na konci životnosti cenného papiera. Z toho vyplýva,
že jediná možnosť ako môže majiteľ zerobondu dosiahnuť kladný výnos je, že
dlhopis nakúpi za nižšiu cenu, ako dostane pri splatnosti. Naopak, pri klasickom dlhopise môže investor realizovať
kladný výnos aj v prípade, že ho kúpi
za vyššiu ako nominálnu hodnotu.
Miera výnosu, ktorá vyrovná rovnicu
medzi cenou dlhopisu a budúcimi cash
flow, sa pri dlhopisoch nazýva výnos
do splatnosti (YTM). Matematicky
táto charakteristika nie je nič iné ako
vnútorné výnosové percento.
Pri dlhopisoch je charakteristický
inverzný vzťah medzi cenou a výno-
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oto anglické slovo môžeme do
slovenčiny preložiť ako dlhopis
(obligácia). V slovenskom zákone
je dlhopis definovaný ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy
v menovitej hodnote a vyplácanie
výnosov z nej k určitému dátumu a
povinnosť osoby oprávnenej vydávať
dlhopisy tieto záväzky splniť. Túto
skupinu cenných papierov môžeme
rozdeliť podľa rozličných kritérií. Naj
častejšie rozdeľujeme dlhopisy podľa
eminenta (štátne, firemné, bankové),
podľa spôsobu stanovenia kupónu
(fixné, premenlivé, bez kupónové),
typu zabudovanej opcie (callable,
putable, konvertibilné) alebo doby do
splatnosti.
som dlhopisu. Pokiaľ cena dlhopisu
v určitom momente vzrastie, nevyhnutne klesne výnos tohto cenného
papiera a naopak. Požadovaný YTM
by mal v sebe komponovať výnos
štátnych dlhopisov s príslušnou
duráciou (vážená doba splatnosti)
a keďže ide o korporátne dlhopisy aj
kreditnú prirážku. Výnos do splatnosti
môžeme považovať za najdôležitejšiu
charakteristiku z pohľadu výnosových
štatistík. Ďalšími vyjadreniami výnosu sú kupónový výnos (pomer
ročného kupónu a nominálnej hodnoty) a bežný výnos (pomer ročného
kupónu a trhovej ceny). Všetky tieto
druhy výnosu sú zhodné len v jedinom prípade, a to keď je trhová cena
dlhopisu 100% z nominálnej hodnoty.
Zdrojmi výnosu pri dlhopisoch sú
vo všeobecnosti tri faktory. Plynutie
času, pohyb výnosovej krivky a zmena kreditnej prirážky. Plynutie času sa
v podmienkach kupónových dlhopisov
prejavuje nabiehaním alikvotného
úrokového výnosu a v prípade, ak sa
cena dlhopisu líši od 100%, tak aj „pull
to par“ efektu. Pri zerobonde je to len
„pull to par“ efekt (viď. obrázok).

Výplata kupónu môže byť pre určitú
skupinu investorov žiadúca, avšak
pre určenie výnosu z pohľadu majiteľa dlhopisu je dôležité, ako s takto
získaným výťažkom naloží. Vyššie uvedený výnos do splatnosti implicitne
predpokladá, že kupón bude reinvestovaný za rovnakých podmienok.
Tento predpoklad však nemusí byť realizovateľný a skutočný výnos v rámci
viacročného obdobia sa môže výrazne
líšiť od YTM.
Ďalším faktorom zaťažujúcim zhodnotenie investovaného kapitálu je
daňové zaťaženie. Kupóny od sloven
ských emitentov podliehajú 19% zráž
kovej dani. Veľmi nešťastným riešením
v slovenských podmienkach je, že majiteľ zdaní celý kupón bez ohľadu, kedy
dlhopis kúpi. Dopad dane z príjmu sa
multiplikuje, a preto je ešte výraznejší
vo viacročnom horizonte. Tieto efekty nevznikajú pri zerobondoch, pretože nedochádza k výplate kupónov a
nevzniká reinvestičný problém.
V neposlednom rade je vhodné, pre
zistenie efektívneho zhodnotenia pre
investora, zakomponovať do výpočtu
poplatky, ktoré sú spojené s ná
kupom (predajom, ak inštrument nie
je držaný do splatnosti) a poplatkami
za depozitnú správu, ktoré si obchodníci s cennými papiermi často účtujú
za svoje služby.
Výsledkom týchto vplyvov je, že
výnos cenného papiera sa bude vždy
líšiť od efektívneho zhodnotenia,
ktoré dosiahne investor. Toto zhodnotenie bude v každom momente
výpočtu iné (aj keď rozdiely v krátkom
časovom okamihu nebudú veľké). Aby
sme teda získali exaktnú odpoveď
na to, aký je efektívny výnos dlhopisu (pre investora), je nevyhnutné ku
každému časovému okamihu spraviť
si individuálny prepočet s aktuálnymi
vstupnými parametrami.
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Tieto pochybnosti sa spájajú hlavne s tvorbou bublín na akciových trhoch a ich následným prasknutím a pádom, ktorý
spôsobil paniku a výrazný pokles cien akcií na svetových
trhoch. Túto skutočnosť dokumentuje aj nasledujúca tabuľka, ktorá uvádza maximálne hodnoty akciových indexov
dosiahnuté v predkrízovom období (rok 2007) a minimálne
hodnoty dosiahnuté počas vrcholu globálnej finančnej krízy
v roku 2009. V tabuľke uvádzame maximálne a minimálne
hodnoty známych akciových indexov vybraných krajín (USA
– DJIA a S&P 500, Veľká Británia – FTSE, Nemecko - DAX, Japonsko - NIKKEI), v období globálnej finančnej krízy.

IN V E S TOVA NIE N A
A KCIOV ÝCH TR HOCH .
BEH N A DLHÉ T R AT E ?

Obdobie

DJIA

S&P 500

FTSE

DAX

NIKKEI

2007
max.

14 015
11.10.2007

1 565
9.10.2007

6 724
11.10.2007

8 105
16.7.2007

18 238
18.7.2007

2009
min.

6 547
9.3.2009

683
6.3.2009

3 512
3.3.2009

3 695
5.3.2009

7 137
2.3.2009

Takýto, na prvý pohľad hrôzostrašný, prepad akciových
trhov, ktorý predstavoval viac ako 60% pokles, sa odohral
v pomerne krátkom čase (cca 15 mesiacov) a akciový trh
sa opäť naštartoval už v roku 2009. Tento rastúci trend s
menšími korekciami trval až do roku 2018. Nasledujúci graf
znázorňuje vývoj indexu DJIA a časový úsek, kedy došlo
k opätovnému dosiahnutiu predchádzajúcej maximálnej
úrovne z roku 2007.

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

Problematika dlhodobého investovania na ka
pitálových trhoch je aj dnes v centre pozornos
ti nielen v oblasti teórie, ale aj hospodárskej
praxe. V spojitosti s otrasmi na finančných
trhoch v predchádzajúcom desaťročí, ktoré
vyústili do globálnej finančnej krízy, sa vo
finančnej teórii začali objavovať názory
spochybňujúce efektívnosť dlhodobého in
vestovania, osobitne na akciových trhoch.
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áto problematika sa osobitne dotkla penzijných fondov vo svete, ktorých výnosnosť sa po prepade na akciových trhoch dostala do záporných hodnôt. Z toho
dôvodu museli čeliť pesimistickým záverom, ktoré sa týkali
hlavne dlhodobých portfóliových investícii. V súčasnosti, s
očakávaním nástupu novej hospodárskej krízy, opäť ožívajú
negatívne názory, ktoré varujú investorov pri investovaní na
akciových trhoch.

Zdroj: vlastné spracovanie

Ako možno sledovať na grafe, americký index DJIA dosiahol
úroveň maxima z roku 2007 už na začiatku roku 2013. Iný
mi slovami, po odrazení sa od dna v roku 2009 mu trvalo
viac ako tri roky, kým dosiahol predchádzajúcu maximálnu úroveň. Ak investor kúpil akcie na vrchole, v roku 2007,
musel čakať viac ako päť rokov, kým sa cena akcií vrátila na
úroveň, za ktorú ich kúpil. Ak však investoval v čase prepadu
v roku 2009, investícia sa mu už len zhodnocovala. Slovami
významného burzového špekulanta André Kostolányho:
„plávajte proti prúdu” alebo „Sledujte správanie sa davu a

nakupujte vtedy, keď dav spustil paniku a predáva a predávajte vtedy, keď dav nakupuje a je chamtivý.“
Každý portfóliový manažér má aj v súčasnosti možnosť
využiť pri konštrukcii investičného portfólia množstvo investičných stratégií, ktoré pri vzájomnej komparácii môžu
ukázať vyššiu, či nižšiu efektívnosť. Osobitne manažéri
dôchodkových fondov sú vo výhode aj v tom, že spravujú dlhodobý kapitál s malou potrebou likviditou, resp. s
možnosťou túto likviditu dlhodobo plánovať. Všeobecne
využívanou stratégiou v rámci investovania dôchodkových
fondov je stratégia priemerovania nákladov (cost averaging
effect), ktorá do značnej miery obmedzuje riziko pri prepadoch akciových trhov. Táto stratégia umožňuje postupné
investovanie na základe prísunu kapitálu do fondov v pravidelných intervaloch. Nespornou výhodou tejto stratégie je
aj to, že v prípade výrazného poklesu trhu môže fond nakúpiť podstatne lacnejšie a často podhodnotené akcie. Za
ten istý finančný obnos môže tak získať väčší počet akcií, čo
v nasledujúcich obdobiach pri raste trhu prispieva k vyšším
výnosom fondu.
Veľmi obľúbenou stratégiou pre dôchodkové fondy je aj
indexovanie, pri ktorom manažér môže zostaviť portfólio
kopírovaním skladby príslušného indexu, resp. dnes je
možné investovať aj priamo do akcií príslušného indexu pomocou ETF (Exchange Traded Fund). Takáto forma zostavenia a kopírovania trhového portfólia si nevyžaduje vysoké
náklady, nie je potrebné realizovať analýzy na trhu, jednoducho stačí kopírovať príslušný index.
V našej vedecko-výskumnej činnosti sme sa tiež zamerali na
kvantifikovanie efektov dlhodobého investovania na akcio33
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Časové obdobie

1970-1979

1970-1989

1970-1999

Kumulovaná investícia

12 000

24 000

36 000

Zhodnotenie kumulovanej investície na
akciovom trhu v USD

13 598

68 686,28

318 305,25

Zhodnotenie kumulovanej investície na
ročnom termínovom účte v USD

19 252,29

75 050,73

152 928,74

VÝHODNE
SPOLOČNE

Zdroj: vlastné spracovanie

Je logické, že po odpočítaní inflácie budú reálne výnosy
menšie, osobitne sa to týka konzervatívneho investovania,
kde sa môžu výnosy pohybovať v záporných hodnotách.
Ako vyplýva z tabuľky, za obdobie rokov 1970-1999 na akciovom trhu dosiahol investor viac ako 8-násobné zhodnotenie, kým pri konzervatívnej investícii len cca 4-násobné
zhodnotenie. Podobný trend mal aj nasledujúci 30-ročný,
omnoho viac turbulentný investičný horizont rokov 19802009.

Časové obdobie

1980-89

1980-99

1980-2009

Kumulovaná investícia

12 000

24 000

36 000

Zhodnotenie kumulovanej investície na
akciovom trhu v USD

24 164,26

133 206,28

112 715,29

Zhodnotenie kumulovanej investície na
ročnom termínovom účte v USD

20 867,82

54 636,91

95 062,27

V tomto období výsledky opäť potvrdili vyššie zhodnotenie v prípade akciového trhu, kde sa dosiahlo viac ako
trojnásobné zhodnotenie investovaného kapitálu, kým pri
konzervatívnej investícii je to cca 2,6-násobné zhodnotenie.
Obidva 30-ročné horizonty priniesli pre investorov podstatne vyššie zhodnotenie na akciovom trhu v porovnaní
s konzervatívnym investovaním. Druhý 30-ročný horizont
(1980-2009) dosiahol v porovnaní s predchádzajúcim intervalom síce nižšie zhodnotenie, ale súvisí to najmä s poslednou dekádou, ktorá priniesla na akciovom trhu dve veľké
bubliny, pričom prasknutie tej druhej sa spája práve s rokmi 2008 a 2009, keď došlo k výraznému poklesu akciového
trhu.
Zaujímali nás aj výsledky v iných vyspelých krajinách sveta.
Vybrali sme Nemecko a Japonsko a výsledky sme komparo
vali s USA. Vzhľadom na dostupnosť dát, ako aj neskorší
termín vzniku indexu DAX (rok 1986), sme pre uvedené krajiny zvolili 30-ročný horizont rokov 1985-2014. Na nasledujúcom grafe možno sledovať porovnanie konzervatívnej
investície a akciového trhu v USA, Nemecku a v Japonsku.
Hodnoty sú v USD.
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Z grafu jednoznačne vyplýva, že lepšie sa ako v USA tak aj
v Nemecku, darilo investorom na akciovom trhu. Tieto údaje sú už očistené od inflácie, ktorá ešte v 80.rokoch mala
až dvojcifernú úroveň. Paradoxom je aj tá skutočnosť, že
nemecký akciový trh dokonca priniesol podstatne vyššie
zhodnotenie pre investora ako americký akciový trh. Osobitnú pozornosť si zaslúži aj sledovanie japonského trhu, kde
akciový trh dosiahol slabšie výsledky a nižší stupeň zhodnotenia v porovnaní s konzervatívnou investíciou. Súvisí to aj
s dlhodobými problémami japonskej ekonomiky, ktorá sa po
prasknutí akciovej bubliny v roku 1989 dostala do hlbokej recesie a až v roku 2016 sa podarilo naštartovať hospodársky
rast spolu s rastom akciového trhu. Kým akciový index NIKKEI mal v roku 1989 hodnotu viac ako 38 000 bodov, v súčasnosti (február 2019) je tesne nad úrovňou 20 000 bodov.
Na záver možno konštatovať, že známy výrok autora Jeremyho Siegela „investovanie do akcií je beh na dlhé trate,“ sa plne
potvrdzuje aj v našich meraniach. Túto myšlienku podporuje
aj Warren Buffet, ktorý hovorí: „Ak kupujem akcie, tak ich kupujem navždy.“
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vom trhu v komparácii s konzervatívnym investovaním napr.
formou termínovaných vkladov. Vzhľadom na mechanizmus
fungovania penzijných fondov ako dlhodobého investora
a potreby ich klientov, sme zvolili dva 30-ročné horizonty
rokov 1970-1999 a tiež 1980-2009. Ako podkladové aktívum
sme zvolili akciový index S&P 500 a dlhodobé úrokové sadzby v USA. Výpočty predpokladajú, že klient bude mesačne
investovať 100 USD (ide teda os stratégiu priemerovania
nákladov). Dospeli sme k výsledkom uvedeným v tabuľke:

My v GOLDSIDE uplatňujeme

win-win

princíp;

ideme do rizika aj do výnosov spoločne
s investormi. Keď sa bude dariť našim
klientom, bude sa dariť aj nám.

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

Už žiadne výhovorky.
Investovanie v GOLDSIDE je vhodné pre všetkých,
ktorí chcú zhodnotiť svoje peniaze.

doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

GOLDSIDE Asset Management, a.s. | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
www.goldsidefunds.sk

35

Väčšina z nás si myslí, že vesmírne
aktivity a výskum sú predovšetkým
záležitosťou vládnych agentúr ako
NASA. To však nie je pravda. Súkrom
ný sektor a milionári v tejto oblas
ti investujú už takmer sto rokov.
V súčasnosti je najznámejším menom
Elon Musk, nazývaný aj vizionár 21.
storočia.

V

iaceré z prvých krokov v oblasti prieskumu vesmíru a vývoja
prvých rakiet boli financované
podnikateľmi. V roku 1920 bola pu
blikovaná metóda dosahovania extrémnych nadmorských výšok od profesora Clarkovej univerzity, Roberta
Goddarta. V nej zmieňuje, že rakety by
mohli byť používané na prenos rôznych
užitočných zariadení na Mesiac. O šesť
rokov od vydania metódy Goddart
úspešne spustil prvú raketu na kvapalné palivo. Týmto počinom si zaslúžil
toľko pozornosti, že sa ho podujal financovať známy banský magnát svojej
doby, Daniel Guggenheim. Ten mu na
jeho odvážne plány poskytol financie
v rozsahu miliónov dnešných dolárov.
Zaujímavosťou je, že dvadsiate roky
minulého storočia boli charakteristické
veľkým nadšením a vierou v potenciál
súkromných rakiet pri ich letoch do
vesmíru, a to rovno v ranom začiatku
týchto vesmírnych aktivít.
Znalosť rakiet a techniky s nimi súvisiacej sa stala absolútne kritickou pre
studenú vojnu. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch boli rakety takmer
výlučne vládnou záležitosťou. Súkromný sektor, pokiaľ ide o spoločnosti, pracoval v podstate iba ako dodávateľ pre
vládu USA. Zmena nastala až v roku
1982, kedy sa začalo vynakladať značné
úsilie na vybudovanie rakety financovanej zo súkromných zdrojov. Nápad
pochádzal od Davida Hannaha Jr., biz
nismena z Texasu. Na svet tak prišla
raketa Conestoga, avšak od zeme sa
odlepila celkovo iba trikrát.
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Významný posun nastal až na prelome
tisícročia, kedy sa o túto oblasť začínajú zaujímať čerství milionári. Jedným
z nich je aj Elon Musk, ktorý je známy
pre široké rozmedzie svojich aktivít.

Muska mnohí neskromne považujú
za génia. Prvý počítač dostal v desia
tich rokoch a sám sa na ňom naučil
programovať. Ako dvanásťročný si už
zarobil päťsto dolárov predajom svoj
ho prvého programu – vesmírnej hry
Blastar. V sedemnástich utiekol z rodnej juhoafrickej Pretórie, sčasti kvôli
povinnej vojenskej službe. Nechcel sa
vraj stať súčasťou armády, ktorá utláča
černochov. Útočisko našiel v Kanade,
kde získal vysokoškolský titul z ekonó
mie a fyziky. V štúdiu fyziky chcel
pokračovať aj na americkej Stanford
University, avšak po dvoch dňoch zo
školy odišiel. V tom čase s bratom Kimbalom založil prvú firmu Zip2, softvér
pre online publikovanie mediálnych organizácií, ktorú o štyri roky neskôr predali za 307 miliónov dolárov. Na konci
20. storočia založil firmu X.com na elektronický internetový platobný systém,
z ktorej sa neskôr stal dobre známy
PayPal. Táto fúzia mu taktiež vyniesla
takmer jeden a pol miliardy dolárov.

V čerstvej pamäti ešte mnohí z nás majú
megalomanský prvý let jeho najnovšej
rakety Falcon Heavy, ktorý sa konal 6.
februára 2018. Elon ako správny biznismen využil okrem iného túto udalosť aj
na zviditeľnenie svojej ďalšej spoločnos
ti, automobilky Tesla, keď na raketu
namiesto obvyklého závažia, ako betón
či oceľ, umiestnil auto z vlastného
vozového parku, elektromobil Tesla
Roadster. Ten teraz pravdepodobne vo
vesmíre na obežnej dráhe Slnka cestou
na Mars strávi milióny rokov.

Ako dvanásťročný si
zarobil päťsto dolárov
predajom svojho
prvého programu vesmírnej hry Blastar.

V poslednom období Elon vytvoril rozruch predovšetkým kvôli pripravovanej
rakete Starship, v preklade nazvanej
Hviezdna loď. Na konci minulého roka
totiž na Twitteri zdieľal fotografiu jej
trupu. Podľa plánov spoločnosti by
loď mala dosiahnuť orbitu Zeme už
v roku 2020, vyjadrenia inžinierov sa
však neustále menia. Raketa by mala
slúžiť na viacero účelov, jedným z nich
je aj kolonizácia Marsu. Uplatnenie by
ale mala nájsť ako súčasť medzipla
netárnej prepravy, odviezť by mala až
sto ľudí. Starship zároveň pripravujú
na prvý testovací let. Vo februári tohto
roka sa vo vývojom stredisku v Texase
uskutočnil prvý test motora, ktorým sa
samotný Musk pochválil na sociálnych
sieťach.

Elon Musk
zdroj: vanityfair.com

Len pred pár týždňami, na začiatku
marca, z Kennedyho vesmírneho centra úspešne vyštartovala ďalšia raketa
spoločnosti Falcon 9 s kapsulou pre
astronautov. Pripojila sa k ISS, Medzi
národnej vesmírnej stanici, a dala
Muskovi dôvod na oslavu. Toto pripojenie totiž naznačuje, že astronauti budú
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Kolonizácia Marsu podľa Muska
zdroj: spacehabs.com

môcť lietať na ISS aj pomocou rakiet
jeho firmy SpaceX. Na tlačovej konfe
rencii novodobý vizionár informoval
aj o tom, že chce na Mesiaci vybudovať základňu, z ktorej sa budú posielať
ľudia na červenú planétu. Ak chce všet
ko stihnúť v stanovených termínoch,
napríklad sľúbený let posádky okolo
Mesiaca do roku 2023, má čo robiť.
Elon Musk sa ako súkromný investor
na vesmírnom výskume v súčasnosti podieľa jednoznačne najaktívnejšie
a najvýraznejšie. Hoci vidíme, že veľké
množstvo miliardárov (okrem iného aj
Jeff Bezos či Richard Branson) má záujem o lety do vesmíru, ich investície sú
stále len kvapkou v mori v porovnaní
s vládou. V mnohých prípadoch však
v súčasnosti s vládnymi agentúrami
spolupracujú. Žiarivý príklad je práve
Muskova spoločnosť SpaceX, ktorej
dlhoročným a kľúčovým zákazníkom
je NASA. Ďalším významným míľnikom v tejto oblasti budú prví turisti
na komerčných letoch do vesmíru, na
to si však ešte budeme musieť nejaký
čas počkať. Rok 2019 má byť zatiaľ rokom, kedy sa SpaceX a Boeing pripravujú, aby konečne vzali astronautov do
Medzinárodnej vesmírnej stanice. Do
„vesmírneho závodu“ sa v posledných
rokoch pridáva aj Čína - ďalší prominen
tný hráč, ktorého neradno podceňovať.
Kým žije globálny sen o rozširovaní
našich vedomostí o vesmíre, potom žijú
aj ambície a sny jednotlivcov dosiahnuť
ho. A tie budú strategickou súčasťou
realizácie týchto cieľov.

Novodobý vizionár informoval aj o tom, že chce
na Mesiaci vybudovať
základňu.

zdroj: spacex.com

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

ELON MUSK NIE JE JEDIN Ý.
DOBY Ť V ESMÍR CHCELI
A J INÍ MILION Á RI

Sny si ale začal naplno plniť až v roku
2002, kedy založil firmu SpaceX s cieľom
vyvinúť rakety pre lety do vesmíru.
V tomto roku zároveň predstavil svoj
vizionársky projekt „Mars Oasis“, ktorý
predstavoval prvotný návrh kolonizácie Marsu, kde chcel vybudovať experimentálne skleníky. Tie by slúžili
na to, aby boli ľudia schopní pestovať
plodiny priamo na Marse a zabezpečili
si tak prostredie a podmienky vhodné
pre život aj bez dodávok zo Zeme. Na
tomto pláne postupnými krokmi v priebehu rokov pracuje, hoci jeho súčasné
zámery sa od tých počiatočných trochu
líšia.
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TENERIFE
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Tenerife je najväčší zo skupiny Kanárskych ostrovov. Ponúka hory, pláže,
rozmanitú flóru a slnečné podnebie po celý rok!

L ÁK AVÉ
DIELO
SOPK Y
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aktívna a jej posledná zaznamenaná
erupcia bola v roku 1909.
Vrchol Pico De Teide (3 718m), je naj
vyšším vrchom Španielska.

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Ak si chcete pripísať ďalšiu „vrcholovku,“ nemusíte sa veľmi nachodiť.
Až do výšky 3 550 metrov sa môžete
vyviezť lanovkou. Ak však chcete
vystúpiť až na vrchol, potrebujete si vopred vybaviť osobitné povolenie z úradu Národného parku v Santa Cruz.

Za návštevu stojí aj botanická záhra
da tesne nad Puerto de la Cruz.
Pôvodne slúžila na uchovávanie a reprodukciu vzoriek rastlín z Nového
sveta, z plavieb k pevninskej časti
Španielska.
Los Gigantes je obľúbené letovisko.
Miestne pobrežie ponúka impozantné
útesy. Skaly sa týčia nad morom do
výšky 500 - 800 metrov a jediná cesta, ako sa dostať do ich blízkosti, je ísť
loďou po mori.

Ak cestujete s deťmi, určite sa zastavte
v aquaparku Siam Park a v Loro
Parque ZOO, kde nájdete najväčšiu
„zbierku“ papagájov na svete, ale aj
mnohé iné exotické zvieratá ako gorily, pelikány, aligátory, plameniaky,
jaguáre, korytnačky obrovské, tigre,
exotické ryby, pirane, morské koníky,
niekoľko druhov žralokov a iné. Aj
Loro Parque, tak ako Siam Park, sa
môže pochváliť viacerými naj: najdlhší
bazén s delfínmi v Európe, najväčšia
vnútorná exhibícia pre tučniakov na
svete, najdlhší žraločí tunel v Európe.

P

ôvodom je Tenerife ostrovom
sopečného pôvodu. Jeho tvar
a povrch sú tiež úzko späté so
sopečnými
erupciami.
Najvyšším
bodom ostrova je vyhasnutá sopka Mount Teide, s výškou 3 718
metrov nad morom, čo z nej robí
tretiu najv yššiu sopku sveta. Tenerife je jednou z najpopulárnejších
dovolenkových destinácií na svete.
Spája skvelé pláže, výbornú klímu,
krásnu prírodu a množstvo prírodných zaujímavostí. Často je označovaný ako jeden z posledných európskych rajských ostrovov alebo
malý „mikrokontinent“. Na Tenerife
totiž nájdeme všetko - svieže zelené
lesy, hory, púšte, tropické rastliny,
sopky aj nádherné členité pobrežie.
Tenerife (v preklade Biela hora) má celoročne teplé podnebie s priemernými
teplotami 18 – 24 °C v zime a 24 – 28
°C v lete. Najchladnejším mesiacom
je január so svojimi priemernými 17
°C. Kvôli tomuto naozaj skvelému
počasiu chodia na Tenerife cez
zimu trénovať anglické cyklistické
reprezentácie.
Akýkoľvek
mesiac
je jednoducho dobrým mesiacom
na návštevu „Ostrova večnej jari“.

ristov množs tvo nákupných centier,
golfových ihrísk, zábavných parkov,
divadlo alebo kvalitné reštaurácie.
Severná časť Tenerife má vlhkejšiu
klímu (zrážky sú tu pravidelné), bujnú
vegetáciu a členitejšiu krajinu. Pobrežie
je skôr robustné, strmé a pláže majú
zvyčajne čierny piesok s kamienkami.
Rozdielna klíma na severe a juhu je
spôsobená obrovskou sopkou, ktorá
zrážky zachytáva. Úplne rozdielnu
vegetáciu možno vidieť hneď, keď
prejdete cez dedinku Santiago del
Teide. Z borovicového porastu sa
odrazu ocitnete medzi kaktusmi.
Masca je najkrajšia dedina celých
Kanárskych ostrovov, ktorá sa nachádza v nádhernej horskej oblasti na
severozápade Tenerife, na úpätí pohoria Teno.

Do dediny vedie trochu komplikovaná
cesta prechádzajúca cez hlboké rokliny
posiate sviežou zelenou flórou. Cesta veru nie je pre slabé žalúdky a naj
mä nie pre veľké autá! Výhľad z cesty
s ostrými zákrutami je však jedným
z najlepších, aký si viete predstaviť.
Neobvyklá atmosféra vás čaká aj v dedine, kde domy stoja na dramatických
skalných útesoch. Vyvezte sa až na
vyhliadku (reštauráciu) Mirador de La
Cruz de Hilda, odkiaľ získate najkrajší
výhľad na celú dedinku. Z vyhliadky
vedie aj turistický chodník priamo do
dediny.
Dominantou ostrova je Národný park
Teide. Uvidíte v ňom podivne vyzera
júce skalné útvary a rôznofarebné
pozostatky lávy. Najlepší spôsob, ako
všetko detailne preskúmať, je prechádzka. K dispozícii máte viac ako 20
turistických trás. Sopka Teide je stále

TOP
ZAUJÍMAVOSTI
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1. Ostrov má rovnakú
vlajku ako Škótsko a má
aj rovnakého patróna sv.
Andreja. Tým ale vzájomná
podobnosť končí.
2. Každý február sa tu koná
druhý najpopulárnejší kar
neval na svete.

Bedekre vám určite budú odporúčať
návštevu „najpopulárnejšej“ pláže ostrova Playa de las Teresitas pri hlavnom meste Santa Cruz. Pláž je známa
zlatým pieskom, ktorý bol dovezený
priamo zo Sahary. Aj keď pláž sama
o sebe pekná je, hneď vedľa nej je
rafinéria, z ktorej sa plavia tankery
s ropou. A to nie je práve kulisa, na
ktorú sa pri kúpaní chcete pozerať...
Tip na záver: Eco Aloe Vera farm
Ak sa chcete dozvedieť všetko o tejto
zázračnej rastlinke (Aloe Barbadensis
- pozor nejedná sa o kaktus! Aloe vera
je rastlina z čeľade cibuľovín), určite
sa zastavte na danej farme pri meste
Güimar. Ukážu vám tu, ako rozpoznať
pravú aloe a výrobky z nej, budete mať
možnosť aplikovať čerstvý gél z aloe
extrahovaný priamo z odrezaného listu na vašu pokožku, ochutnáte šťavu a
kvet z aloe a rovnako si budete môcť
zakúpiť 100% bio výrobky z tejto farmy.

3. Aquapark „Siam Park“ je
najväčší aquapark v Euró
pe a drží sedem svetových
rekordov. Mimo iné za
najväčšiu umelo vytvorenú
vlnu a najväčšiu thajskú
stavbu mimo Ázie.
4. Na Tenerife sa nachádza
jedna z najväčších lávových
jaskýň na svete. Komplex
tunelov dlhých takmer 17
km bol vytvorený pred
takmer 27 000 rokmi.
5. Tenerife je jedna z naj
lepších destinácií na svete
na pozorovanie hviezd.
Na svete sú len dve lepšie
miesta, na ktorých je
obloha jasnejšia – na Havaji
a v Čile. Pozorovanie hviezd
z národného parku Teide je
neopakovateľný zážitok.

Na južnej, záveternej strane ostrova, je
minimum zrážok a je tu o niečo teplej
šie. Priťahuje preto viac tur istov. Pre
tunajšie pláže je typický jemný svetlý
piesok, samozrejme dovezený. Maxi
málne vyvinutá turist ická infraštruktúra ponúka zábavu všetkého druhu.
Za krásnou plážou, nákupmi a nočným
životom sa oplatí zamieriť na Playa de
las Americas, ktoré ponúka pre tu
40
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ROZHOVOR

››

Spoločnosť DELUVIS, člen
finančnej skupiny Arca Capital,
pôsobiaca ako na Slovensku,
tak i v Čechách, v marci spusti
la v online prostredí aktuálnu
kampaň inšpirovanú najväčšími
Slovákmi histórie. O čom kon
krétne je?

Štvrťročník pre klientov DELUVIS

Každý z nás má niekoľko plánov,
ktoré chce realizovať. Vždy tak tomu
bolo. Nezáleží na tom, či žijeme v 21.
storočí alebo v devätnástom. Niektoré
z veľkých myšlienok, nápadov a snov
sa však nikdy nepodarilo realizovať,
nakoľko ich tvorcovia nemali po svojom boku partnera, ktorý im veril tak,
ako ich samotný tvorca. Naša história
je plná takýchto príkladov. Napríklad
príbeh Jána Bahýľa, otca helikoptéry,
ktorý nevedel zhodnotiť svoj kapitál
a aj napriek cisárskemu patentu je
vynájdenie
helikoptéry
pripísané
Francúzom. A na tom sme s našou komunikačnou agentúrou začali stavať.
››

Takže vaša kampaň je o plánoch
a nápadoch, ktoré stroskotali
kvôli nedostatku financií?

Naopak. Naša kampaň poukazuje na
výnimočných, nadaných a vytrvalých
Slovákov, ktorí mali a majú jedinečný
nápad. Niektorí z nich uspeli, iní nie.
Rozhodujúca bola prítomnosť alebo
neprítomnosť dostatočného množ
stva financií.
››

N Á ROD SME SÍCE M A LÝ, A LE
BOH AT Ý N A V EĽK É PRÍBEH Y.
A T IE N Á S INŠPIRUJÚ
Význam investícií v poslednom období narastá. Sú ideálnou možnosťou tvor
by finančnej rezervy ako pre jednotlivcov, tak i pre väčšie spoločnosti. Bežné
bankové produkty totiž neponúkajú relevantné zhodnotenie prostriedkov.
Zmeniť myslenie ľudí a poukázať na jedinečné investičné príležitosti sa roz
hodol jeden z atraktívnych hráčov na trhu zaujímavým spôsobom.

Michal Šimo

konateľ spoločnosti DELUVIS
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Ktorý úspešný príbeh by ste
napríklad spomenuli?

Málokto vie, že rodák zo Sloven
ska, Michal Bosák, bol podpísaný na
americkej bankovke. Z rodnej obce
vycestoval za Veľkú mláku s jedným

dolárom vo vrecku od svojho strýka.
Hneď po príchode do USA mu tento dolár niekto ukradol. O pár rokov
neskôr už vlastnil Bosák svoju banku
a vďaka filantropii a hrdosti na svoj
pôvod dal vybudovať finančné inštitúcie aj na území dnešného Slovenska.
V Prešove dodnes stojí secesná budova jeho banky, známa ako Bosákov
dom.

Sme špecialistami na
investície, ktoré sa rea
lizujú v našom regióne,
čo nás ešte viac spája
s tradíciami.

››

Ako však tieto príbehy súvisia
s osobnými a korporátnymi
financiami?

Veľmi. Ide totiž o maximálne prejavenú dôveru. O vzťah vybudovaný
na istotách a entuziazme. Ako som
spomínal, svoje sny a plány má každý
z nás. V ktorejkoľvek dobe. Dôležité
je poučiť sa z chýb našich predkov
a poukázať na to, že odhodlanie
niekedy nestačí. Že si to často, aj na
základe príkladov z minulosti, pýta
ešte niečo navyše. Podporu, zručnosti
a profesionálny prístup dôveryhodného partnera, ktorý mi pomôže moje
finančné prostriedky zhodnotiť tak,

aby moje plány neostali na papieri alebo ako zhmotnený stroskotaný sen.
Veď čím sa dnes odlišuje túžba lietať
od túžby mať svoje vlastné bývanie
alebo zabezpečenú budúcnosť pre
svoje deti?
››

Trúfate si tieto sny pomôcť
naplniť?
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ROZHOVOR

My ich pomáhame plniť už niekoľko rokov. A dovolím si povedať, že
úspešne. Na trhu pôsobíme od roku
2005. V súčasnosti sme členom silnej
finančnej skupiny Arca Capital, vďaka
ktorej ponúkame našim klientom jedi
nečné investičné príležitosti a ďalšie
produkty, ktoré im vedia zabezpečiť
finančné prostriedky na realizáciu ich
plánov. Máme tisíce spokojných klientov, ktorí dôverujú našej správe osob
ných a firemných financií. Navyše, sme
špecialistami na investície, ktoré sa
realizujú v našom regióne, na území
Čiech a Slovenska, čo nás ešte viac spája s tradíciami a lokalitami, ku ktorým
máme blízko.

Čím sa dnes odlišuje
túžba lietať od túžby mať
svoje vlastné bývanie
alebo zabezpečenú
budúcnosť pre svoje deti?

Baničov
prototyp
padáka.
Pre svoje protimaďarské názory
bol rodákz obce Neštich vyhodený
z práce, a tak odišiel za zárobkami,
ako mnohí ďalší Slováci, do USA.
V roku 1912 sa stal svedkom leteckého nešťastia. O rok neskôr zostrojil svoj prvý použiteľný padák. Písal
sa rok 1914, keď s použitím svojho
vynálezu zoskočil z 15 poschodovej
budovy. Americký patentový úrad vo
Washingtone mu udelil patent v tom
istom roku. Následne ho odkúpila
ame-rická armáda. Neskôr sa Banič
vrátil späť na Slovensko, do rodnej
obce. Spoznávajte s nami príbehy naj
väčších Slovákov histórie.
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To, čím sa medzi sebou investori líšia, sú najmä reakcie
na aktuálne dianie na trhu. Pri investovaní je dôležité
uvedomiť si skutočnosť, že ak pri poklese hodnoty
investície nedôjde k jej spätnému predaju, investor
neutrpí reálnu, ale len účtovnú stratu (tá môže byť
dočasná). Ku skutočnej finančnej strate dôjde vtedy,
ak sa investor rozhodne investíciu v danom momente
predať.

A

j úspešní profesionálni investori
občas podľahnú emóciám. Zväčša
ale dokážu prijať racionálne
rozhodnutia, ktoré zamedzia zbytočným stratám. Aby investor dokázal
správne odhadnúť mieru rizika, ktorú
je ochotný podstúpiť a nájsť finančný
nástroj, ktorý vyhovuje jeho potrebám
a požiadavkám, je potrebné zistiť jeho
rizikový profil.
Možnosťou ako zistiť svoj rizikový profil
a vybrať tak vhodnú investičnú stratégiu, je vyplnenie investičného dotazníka. Jeho dôležitosť sa veľmi dlho podceňovala, v súčasnej dobe zvýšenej
regulácie je však alfou a omegou pre
každého obchodníka. Len správnym
vypísaním investičného dotazníka
môže obchodník určiť rizikový profil
klienta a podľa toho mu ponúknuť produkty, ktoré sú pre neho vhodné.

Dôležité je sa
nepreceniť

Autor: Ing. Zuzana Zedníková
44

Pri stanovovaní rizikového profilu je
dôležité sa nepreceniť, ale odpovede
dôsledne zvažovať. Môže sa totiž stať,
že na základe odpovedí v dotazníku
obchodník stanoví klientovi dynami
cký rizikový profil, a ten pri najbližšom
prepade trhu spanikári a investíciu
opustí. Samozrejme pri tom realizuje
stratu a na vine je podľa klienta kto?
Predsa obchodník, ktorý mu investíciu
sprostredkoval.
Vždy je rozumnejšie (najmä ak klient
iba začína s investovaním) začať s konzervatívnejším rizikovým profilom,
ktorý sa podľa nadobudnutých skúseností neskôr prehodnotí a prejde k dy-
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Rizikový profil
Každá spoločnosť pôsobiaca na kapitálovom trhu má možnosť zvoliť si
rizikové profily, do ktorých bude klasi
fikovať svojich klientov. V spoločnosti
DELUVIS máme päť rizikových profilov:

KONZERVATÍVNY KLIENT
Konzervatívny klient má zväčša len
základné znalosti o finančných nástrojoch, je negatívne naladený voči
akémukoľvek riziku a stačí mu mini
málny výnos za cenu nízkeho rizika.
Nepripúšťa si stratu investície, nakoľko tá by mohla výrazne ovplyvniť
jeho finančný rozpočet a zabezpečenie základných potrieb domácnosti.
Investuje zväčša peniaze, ktoré sú
vopred určené na istý účel a uprednostňuje krátky investičný horizont.
Svoje úspory chce len ochrániť pred
infláciou a je ochotný akceptovať aj
minimálny výnos. Aj konzervatívny investor však pri dostatočne dlhom investičnom horizonte môže mať vo svojom portfóliu i menšiu časť investície
rozloženú do akcií.

VYVÁŽENÝ KLIENT
Vyvážený klient už väčšinou má isté
znalosti a skúsenosti s investičnými
nástrojmi, očakáva primerané riziko a
neočakáva nadpriemerné výnosy. Akceptuje len krátkodobé mierne výkyvy
hodnoty investície. Má finančné zázemie, vďaka ktorému dokáže pokryť
svoje životné potreby aj v prípade
krátkodobej straty pravidelného príj
mu alebo straty časti investície. Väčši-

nou investuje finančné prostriedky,
ktoré majú vopred daný účel.

DLHODOBÝ
VYVÁŽENÝ KLIENT
Osobitná
kategória
vyváženého
klienta, ktorý svojim vzťahom k
riziku, úrovňou znalostí a skúseností,
preferuje vyšší výnos a vyššiu mieru
rizika ako klient konzervatívny, pričom
uprednostňuje vyváženú mieru rizika
s predpokladom zaujímavého výnosu
a je ochotný investovať strednodobo
až dlhodobo. Aj tento klient môže mať
vo svojom portfóliu časť investície investovanú do rizikovejších aktív ako sú
akcie.

RASTOVÝ KLIENT
Rastový klient už väčšinou má skúsenosti s investičnými nástrojmi a má
dost atočné finančné zázemie, ktoré mu
umožňuje diverzifikovať majetok medzi
viaceré finančné nástroje. Ohrozenie

prípadnou stratou spôsobenou volatilitou alebo rizikovosťou finančného
nástroja nie je pre klienta zásadné a
nehrozí mu strata schopnosti pokrývať
základné potreby domácnosti. Klient
v plnej miere akceptuje väčšinu investičných rizík, je schopný investovať
aj na dlhšom investičnom horizonte a
je schopný zniesť prípadnú čiastočnú
alebo úplnú stratu investície. Finančné
prostriedky, ktoré investuje, väčšinou nemajú presne stanovený účel a
nepredpokladá, že by investíciu rušil v
prípade krátkodobých poklesov.

DYNAMICKÝ KLIENT
Dynamický klient predstavuje osobitnú kategóriu rastového klienta, ktorý
má veľmi pozitívny vzťah k riziku alebo
nadštandardne dlhý investičný horizont. Väčšinou má nadštandardné finančné zázemie, ktoré mu umožňuje
širokú diverzifikáciu majetku medzi
viaceré finančné nástroje. Nie je
ohrozený prípadnou stratou spôsobenou volatilitou alebo rizikovosťou
finančného nástroja. Klient si môže
dovoliť uzatvoriť aj špekulatívne obchody s cieľom nadpriemerného zhodnotenia majetku. Klient je ochotný
podstúpiť riziko súvisiace s investíciou
a je schopný znášať straty. Finančné
prostriedky, ktoré investuje, nemajú presne stanovený účel a nepredpokladá, že bude rušiť investíciu aj v
prípade dlhodobých poklesov. Klientov cieľ je maximalizovať svoj výnos
aj za cenu vyššieho rizika. Portfólio
rastového a dynamického investora
tvoria predovšetkým akciové fondy,
rizikovejšie dlhopisy alebo dlhopisové
fondy a časť aj alternatívne investície.

Autor: Ing. Zuzana Zedníková

K A ŽDÝ IN V ES TOR
JE UNIK ÁTN Y

namickejšiemu. Bohužiaľ, v praxi často
platí, že keď trhy rastú, ľudia majú tendenciu byť viac dynamickí, než v skutočnosti sú. Každý by však mal myslieť
na to, že ako rýchlo trhy vedia narásť,
ešte rýchlejšie vedia spadnúť. A práve
na páde trhov dokážu zarobiť dyna
mickí investori. Nakupujú aj v čase
poklesu, čo im umožní pri opätovnom
raste oveľa rýchlejšie pokryť straty
z prepadu.
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Graf: Tvary výnosovej krivky

ČO HOVORÍ V Ý NOSOVÁ
K RI V K A? BLÍŽ I S A R ECE SI A?
Na úvod štipka teórie. Inverzná výnosová krivka je jedným z najčastejších ukazovateľov blížiacej sa recesie. Slúži ako indikátor, vďa
ka ktorému možno zistiť, či nás kríza zasiahne v nasledujúcich 12
až 18 mesiacoch. V praxi znázorňuje rozdiely medzi výnosmi dlhopi
sov s rôznymi maturitami. Keď že investori typicky požadujú vyššiu
rizikovú prémiu za požičanie peňazí na dlhšiu dobu, štandardne má
krivka rastúci charakter. Ale čo reálna ekonomická aktivita?

T

rend výnosovej krivky sa vypočíta napríklad tak, že od výnosu na
10-ročných štátnych dlhopisoch
sa odráta výnos dvojročného dlhopisu tej istej kvality. Anomália na trhu
vzniká, ak má výsledok zápornú hodnotu. Teda krátka strana výnosovej
krivky má vyššiu hodnotu než dlhá.
Krivka sa stáva inverznou a tým pádom
sa zvyšuje riziko recesie v období naj
bližších 18 mesiacov.

Autor: Ing. Miloš Krššák
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Vzťah medzi úrokovými sadzbami s
rôznymi splatnosťami je vysvetľovaný
niekoľkými teóriami. Najpoužívanej
šou je teória racionálnych očakávaní,
ktorá sa dá opísať tvrdením, že
akákoľvek dlhodobá miera výnosnosti
je kombináciou očakávaných krátkodobých výnosností počas životnosti
dlhodobého nástroja (dlhopisu) a termínovej prémie. Inými slovami, výnos

Výnosová krivka a reálna
ekonomická aktivita

pokles tohto spreadu indikuje budúce
recesné tlaky. Tento vzťah je obvykle
zdôvodňovaný pôsobením interakcie
menovej politiky a trhových očakávaní.
Pri reštriktívnej menovej politike
dochádza obvykle k rastu úrokových
sadzieb. Tento rast sa týka predo
všetkým sadzieb na krátkom konci výnosovej krivky. Dlhý koniec je
omnoho viac ovplyvňovaný zmenami
v očakávanej inflácii a reálnej ex-ante
dlhodobej sadzby. Výnosová krivka sa
teda „narovnáva“. Ak vyššie sadzby
vedú k nižším investíciám a nižšiemu
rastu v budúcnosti, potom je tiež zrej
mé, že pokles spreadu môže indikovať
očakávania poklesu ekonomickej aktivity.

Rast rozdielu medzi dlhodobou a
krátkodobou sadzbou je spájaný s
budúcim rastom ekonomiky. Naopak,

Stav, keď dlhodobé výnosy budú
nižšie ako tie krátkodobé, privádza
niektorých investorov k obavám,

z držby dlhopisu do doby splatnosti je
zhodný s výnosom, ktorý by investor
realizoval pri opakovaných investíciách
do série krátkodobých dlhopisov v období do splatnosti dlhodobého dlhopisu.
Takto opísaný vzťah medzi výnosmi aktív s rôznou dobou splatnosti
je používaný na odvodzovanie tzv.
implicitných
budúcich
úrokových
sadzieb, t. j. úrokových sadzieb
očakávaných v súčasnosti účastníkmi
finančného trhu.

Výnosová krivka amerických dlhopisov
v ostatných dňoch zaznamenala inverzný tvar. Rozdiel medzi dvojročnými
a 10-ročnými americkými dlhopismi
je cca 0 bázických bodov. Podľa San
Francisco Federal Reserve bank, inverzia krivky meraná rozdielom medzi
ročnými a 10-ročnými dlhopismi
doteraz správne signalizovala každú
z deviatich amerických recesií od roku
1955, s jediným „falošným“ signálom.
Bližšia analýza dát naznačuje, že
súčasná hodnota výnosovej krivky ešte
nie je až tak desivá, aspoň nie z krátkodobého hľadiska, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať. Ak by aj výnosová
krivka pokračovala v poklese a dostala
sa do negatívnych čísiel, tak by recesia
pravdepodobne nenastala skôr ako po
viac než jednom roku. V priemere sa
pre predchádzajúce americké recesie
v posledných 50 rokoch krivky obrátili
negatívne 18 mesiacov pred začiatkom
recesie. Najkratšia doba bola 13 mesia
cov.
Vznik aktuálneho inverzného charakteru výnosovej krivky spočíva to v
tom, že FED postupne zvyšuje úrokové
sadzby, na čo reagujú výnosy na krátkodobejších dlhopisoch viac než na dlhodobých. Za normálneho stavu by to
malo byť opačne. Dlhý koniec výnosovej

Nie všade je vypove
dateľnosť relevantná
Analytici zistili, že vypovedateľnosť
výnosových kriviek bola vo vyspelých
ekonomikách (od Austrálie až po
Nemecko) buď neexistujúca, alebo
slabá. Medzinárodne, kvalita predpovedí pomocou výnosových kriviek
bola zmiešaná.
Napríklad v Austrálii sa výnosová krivka stala inverznou štyrikrát od roku
1990, ale iba raz sa ekonomika dostala do recesie. V ostatných troch prípadoch sa ekonomický rast iba spomalil.
Predvídavé
schopnosti
nemeckej
výnosovej krivky sa priblížili najviac k
tým v USA. Recesia nasledovala po tom,
ako sa nemecká výnosová krivka obrátila v polovici minulého desaťročia. Avšak
počas najhoršej európskej dlhovej krízy
v roku 2012, počas ktorej sa Nemecko
dostalo do recesie, sa výnosová krivka
neobrátila. Rozdiel medzi dvojročnými
a 10-ročnými výnosmi zostal kladný
od konca finančnej krízy. Môže to byť
kvôli tomu, že Nemecko nemá kontrolu
nad svojou vlastnou menovou politi

kou, nakoľko Európska centrálna banka kontroluje úrokové miery všetkých
ekonomík v Eurozóne.
Japonsko je taktiež príklad ekonomiky,
v ktorej výnosové krivky dlhopisov
neukázali predikčnú schopnosť ako
ekonomický indikátor. Analytici tvrdia, že skutočným dôvodom je politika nízkych úrokových sadzieb, ktorá
začala po stratenej dekáde v deväťdesiatych rokoch, počas ktorých Japon
sko zažilo dlhotrvajúci ekonomický po
kles. Odvtedy výnosová krivka stratila
vlastnosti, ktorými mohla merať „tesnosť“ menovej politiky. Avšak všetky
tieto príklady neuberajú na dôležitosti
obratu výnosovej krivky pre USA. Predsa len, keď ostatné veľké centrálne
banky mali problémy s odstránením
politiky lacných peňazí, menová politika FED-u bola najbližšie k tomu, čo by
účastníci trhu nazvali ako normálnou.
FED už totiž začal so znižovaním jej
krízovej súvahy a zvýšil úrokové sadzby
už šesťkrát od decembra 2015. Výsledkom čoho sú vyššie dlhopisové výnosy
oproti ostatným krajinám.
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Čo sa udialo na trhoch
v posledných dňoch

krivky je zvyčajne senzitívnejší. Ale v
súčasnosti je držaný pod tlakom, kvôli pokračujúcemu kvantitatívnemu
uvoľňovaniu vo svete. Aj keď FED normalizuje menovú politiku a znižuje
súvahu (objem nakúpených dlhopi
sov), celkový objem súvah hlavných
svetových bánk stále rastie, a to najmä
vďaka Japonsku a Európe. Zdá sa však,
že neomylná schopnosť výnosových
kriviek dlhopisov predpovedať recesie
je fenoménom exkluzívnym jedine pre
USA.

Medvedie trhy
Samozrejme, medvedie trhy často
predbehnú samotné recesie. Zoberme
si napr. medvedí trh, ktorý sprevádzal
finančnú krízu v rokoch 2008-2009.
Výnosová krivka sa negatívne obrátila
už 31. januára 2006, čo bolo až 20 mesiacov vopred oproti reakcii akciového
trhu a 22 mesiacov pred začiatkom recesie na začiatku decembra 2007.
Ešte dôležitejšie je, že viac ako polovici medvedích trhov za posledných
50 rokov nepredchádzala žiadna inverzia výnosovej krivky. Od polovice
sedemdesiatych rokov nastalo 11
medvedích trhov (podľa Ned Davis Research), pričom len pri piatich z nich
sa výnosová krivka negatívne obrátila.
Na začiatku týchto medvedích trhov
bol priemer výnosovej krivky 0,72%,
čo je viac ako dnes.

Sú tu teda dobré
aj zlé správy
Dobrá správa je, že ak by sa aj
výnosová krivka negatívne obrátila
v nasledujúcich mesiacoch, recesia
a medvedí trh by nastali o mnoho
mesiacov neskôr. Zlá správa ale je,
že medvedí trh môže nastať aj vtedy,
ak by sa výnosová krivka neobrátila
negatívne. Nastal teda čas, aby sme
si preventívne začali všímať výnosové
krivky amerických dlhopisov. Sú totiž
všeobecne uznávané ako indikátor
hroziacej ekonomickej recesie a začínajú sa pomaly hýbať na zaujímavých
hodnotách. Zrejme o nich budeme
čoskoro čítať viac a viac...

Autor: Ing. Miloš Krššák

že by to mohol byť signál, ktorý na
značuje koniec druhého najdlhšieho
ekonomického rastu od ukončenia II.
svetovej vojny. Avšak tento fenomén
nemusí byť nakoniec až tak významný.
Alebo?
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SPOZNALI
S TE NÁ S.
OSOBNE
48

Koncom marca sme sa rozhodli pre pozitívnu zmenu. Rozhodnutie prišlo
v čase, keď väčšina z vás pozná mená a tváre učiteľov svojich detí. Lekárov,
vrátnikov, záhradníkov a trénerov spoznáme bežne na ulici, no už menej
osobne poznáme ľudí, ktorým sme zverili svoje financie. Ľudí, ktorí nám
pomáhajú realizovať si svoje sny a plány. V priestoroch Grand Hotel River
Park na bratislavskom nábreží Dunaja sa to ale 28. marca večer zmenilo.

49

F OTO R EP O R TÁ Ž

Prípravy na náš veľký večer boli náročné a dôsledné. Veď
okrem našich tvárí sme vám totiž predstavili aj DELUVIS
Wealth Management. Mysleli sme na každý detail, aby
konečný výsledok stál za to. A stál.

Finančná skupina Arca Capital a spoločnosť DELUVIS ponúkajú jedinečné produkty a portfólia, ktoré sú mnohým
skutočne známe. Blízka budúcnosť sa však volá DELUVIS
Wealth Management. Vďaka nej si môžete radosť zo svojich
financií užívať ešte viac. Nové smerovanie má vo svojich
rukách Ivana Řeháková.

č í s l o 01/ 2 019
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Kým tváre našich ľudí nemuseli byť známe každému, počas
večera sa medzi prítomnými objavila jedna, ktorú poznal
každý. Módny návrhár Fero Mikloško, ktorý je na scéne už
viac než 20 rokov, prijal tiež naše pozvanie a jeho módna
show bola vrcholom večera.
Naším cieľom bolo sprostredkovať vám osobný kontakt
s ľuďmi, ktorým v oblasti financií dôverujete. Fungujúci
vzťah je totiž v tomto smere nenahraditeľný. A keď že
sa nehanbíme za svoju prácu, nemáme dôvod hanbiť sa
postaviť sa pred vás.

Počas prehliadky si na svoje prišli určite všetci. Vďaka
modelom a jednotlivým kúskom prítomné dámy. No i páni
sa mali na čo pozerať...

Celý večer sa niesol v znamení priateľských stretnutí,
rozhovorov, ale aj dobrého jedla. To priamo pred zrakmi
prítomných hostí pripravil šéfkuchár hotela, Jaroslav Žídek.
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Náš tím pre vás bude stretnutia tohto druhu organizovať
pravidelne. Chceme, aby ste sa mohli na nás kedykoľvek
obrátiť a aby sme už pre vás neboli len číslom v mobilnom
telefóne a adresou v mailovej schránke. Sme pripravení
naďalej ponúkať vám profesionálne služby, a to aj v správe
osobných financií či majetku. O wealth managemente si
môžete prečítať viac v aktuálnom čísle magazínu, prípadne
na www.dwm.sk
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Jarná očista nie je iba výmyslom
lifestylových
magazínov.
Našich
predkov sprevádzala od nepamäti
a bola spojená so štyridsaťdňovým
obdobím pôstu. Nekonala sa však
čisto iba z náboženských dôvodov,
ale tiež aj tých pragmatických. Bol to
čas, kedy ľudia už pojedli mäso z kon
coročných a januárových zabíjačiek
a ešte neprišiel čas mláďat kôz či ba
rančekov. Konzumovali preto väčši
nou kaše, strukoviny, kyslú kapustu
a pili bylinkové čaje. Nevedomky tak
prečistili organizmus, ktorý si od
dýchol pred blížiacim sa oteplením
a jarou, kedy sa príroda prebúdza do
nového cyklu. Hoci dnes už nie sme
odkázaní na mäso zo zabíjačiek a su
permarkety nám ponúkajú široký
výber potravín každý deň v roku,
jarný detox má stále svoj význam.

1. Vyčistite telo
Odborníci na výživu a lekári odporúčajú
vynechať zo svojho jedálnička údeniny
a mastné potraviny, vyprážané jedlá,
nezdravé tuky, cukor a výrobky z bielej
múky. Negatívne môžu na niekoho
pôsobiť aj mliečne výrobky, ktoré sa už
v súčasnosti dajú nahradiť viacerými
potravinami rastlinného pôvodu, ako je
sója či ryža. Samozrejmosťou by malo
byť vynechanie alkoholu a kofeínu. Hoci
je pre mnohých z nás začiatok dňa bez
rannej kávičky nepredstaviteľný, vedzte,
že v súčasnosti existujú aj bezkofeínové
kávy. Ak sme vás stále nepresvedčili, pokúste sa kofeín aspoň obmedziť
a z troch káv denne prejsť na dve či
jednu. O vylúčení sladených nápojov
z vášho menu ani nemusíme hovoriť.
Čo by sa teda pri jarnej očiste malo stať
súčasťou každodenného jedálneho lís
tka? Pochutnať si môžete napríklad na
obilninách – najmä výrobkoch z celo
zrnnej či špaldovej múky – strukovinách,
zelenine a ovocí. Odporúčané sú aj ryby,
nízkotučné mliečne výrobky a ak nevie
te odolať sladkému, prednosť dajte
kvalitnej horkej čokoláde. Ak sa neviete
donútiť zjesť dostatok ovocia a zeleniny,
skúste ho vypiť. Začnite s odšťavovaním.
Ak vám chýba inšpirácia, na internete
dnes nájdete stovky receptov na zdravé
a kvalitné smoothie.

2. Vyčistite hlavu
Zásadnou chybou, ktorá sa pravidelne
u mnohých opakuje, je násilné hladovanie a radikálne vyškrtnutie takmer
všetkých potravín z jedálnička. Tým si
však namiesto lepšieho pocitu zo seba
samého privodíme nervozitu, depre52

siu či negatívne emócie. Ak totiž zo dňa
na deň „sekneme“ so všetkým, čo nám
z časti prinášalo pôžitok alebo sme
si k tomu vybudovali dlhodobý zvyk,
výsledkom nebude psychická pohoda
a skvelá kondička, ale práve naopak.
Očakávajte mrzutosť a podráždenosť,
čo napokon vedie k rýchlemu vzdaniu
sa a ukončeniu očisty. Najdôležitejšie zo
všetkého je cítiť sa dobre a v psychickej
pohode. Oveľa vyšší účinok preto prinesie postupné odstraňovanie „zlých“
jedál, zmenšenie porcií a ich nahrádzanie zdravšími alternatívami. Urobte si
tiež viac času na seba a aktivity, ktoré
vás napĺňajú a dodávajú energiu. Ak
vám to čas dovolí, sadnite si a na papier
zapíšte všetko, čo by ste ešte radi počas
tohto roka dosiahli. Zamerať sa môžete
na pracovnú sféru, financie alebo rodinu. Naplánujte si aj postupné kroky na
dosiahnutie týchto cieľov. Uvidíte, akí
vďační budete, keď sa na budúci rok
spätne pozriete na tieto poznámky a budete schopní reflektovať, čo z toho sa
vám podarilo a odhaliť, kde ste urobili
prípadné chyby.

na posteli. Len vtedy uvidíte, koľko toho
vlastne máte a často zistíte, že nepotrebujete nakupovať ďalšie zbytočné veci.
Tu sa vám poďakuje aj vaša peňaženka.
Prejdite každý kúsok oblečenia a zamy
slite sa, či vám spôsobuje radosť alebo
nie. Ak je odpoveď negatívna, poďakujte
mu za to, že vám slúžil a zbavte sa ho.
Takto postupne pokračujte aj so všet
kými knihami, dokumentami, ktoré
máte a odkladáte a zistite, či je ich
vlastníctvo naozaj nevyhnutné. Ďalšou
v rade je kuchyňa a všetko kuchynské
náčinie a pomôcky a napokon garáž či
pivnica. Ak vás táto metóda zaujala, viac
sa môžete dozvedieť v jej knižke Kúzelné upratovanie alebo v odporúčanom
seriáli Tidying up with Marie Kondo na
Netflixe.

č í s l o 01/ 2 019

PRI J A RNOM UPR ATOVA NÍ
NE Z A BÚDA JTE N A S EB A
Oddych je pre zdravie veľmi dôležitý. Zamestnanci
našej centrály si ho za svoje výkony a vysoké pra
covné nasadenie zaslúžia tiež. A tak dostali darček,
výlet do slnečného Dubaja.

Prevencia je dôležitá pre všetkých. Každý by si mal nájsť
chvíľku pre seba. Aj naše vedenie si uvedomuje význam pre
ventívnych prehliadok a pravidelného merania tlaku. Nech je
príležitosť na to kdekoľvek. Napríklad aj počas kongresu.

3. Rozhýbte sa
Jarné slnko a oteplenie priam volá po
fyzickej aktivite a pohybe. Ak nie ste
fanúšikom cvičenia a športu, vyrazte
aspoň na túru alebo prechádzku. Spojiť
príjemné s užitočným môžete pri práci
v záhradke, ktorá býva nazývaná aj vonkajšou posilňovňou. Tí, ktorí sa záhradníckym činnostiam venujú, určite vedia
prečo. Pri takejto práci môžete spáliť od
300 do 700 kalórií za hodinu! To sa rovná
niekoľkým desiatkam minút behu. Tí,
ktorí záhradu nemajú, by si športové
aktivity mali vyberať hlavne podľa toho,
čo im prináša radosť. Vyvetrajte korčule,
bicykel alebo tenisové rakety. Podstatné
je, aby ste sa cítili šťastní a nemuseli sa
do pohybu nútiť. Oplatí vám to nielen
vaša myseľ, ale aj telo.

Podporujeme talenty a pekné myšlienky. Šport je na
Slovensku značne poddimenzovaný, na čo doplácajú
najmä mladé talenty. Vyjadriť im sympatie sme sa
rozhodli na turnaji mládeže This is my sen 2019 v
Trenčíne. Ako generálny partner s DELUVIS Wealth
Management.

4. Vyčistite dom
Upratovanie sa takisto radí medzi
namáhavé fyzické aktivity. Ak si navyše
urobíte poriadok vo svojich veciach,
spálite tým nielen kalórie, ale potešíte
aj hlavu. Neverili by ste, ako veľa dokáže
očista príbytku a pretriedenie vášho
majetku napomôcť k tomu, aby ste sa
cítili lepšie. Svet sa momentálne ide
zblázniť z japonskej metódy KonMari,
ktorú v posledných mesiacoch preslávila konzultantka Marie Kondo natoľko,
že si vyslúžila vlastný seriál na Netflixe.
Začnite oblečením – všetko, čo vlastníte,
vyberte zo skríň na jednu obrovskú kopu

Naša práca prináša ovocie. Nielen v podobe spokojnosti klien
tov, ale aj vo forme prestížnych ocenení za naše obchodné
výsledky. Spoločnosť AXA nám udelila jedno z nich v kategórii
Doplnkového dôchodkového sporenia. Vážime si to a sme zaň
vďační!
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Doručenie ešte dnes

A J V ĎA K A DELU V IS S A
ROZDA LO V EĽ A L Á SK Y

Poctivo vyberané

Na východe Slovenska sa opäť spojilo niekoľko skvelých umelcov a de
siatky úžasných osobností, aby ľuďom so zdravotným znevýhodnením
priniesli nezabudnuteľný deň plný zábavy a radosti. Obzrime sa za os
tatným ročníkom charitatívneho podujatia Charitánia Veľa lásky, ktorý
sa konal v stredu 28. novembra 2018 v obci Štós. Podujatie už pravi
delne finančne podporuje aj DELUVIS.

C

haritánia Veľa lásky – to je nielen
názov udalosti, ale aj slovné spojenie vyjadrujúce atmosféru celej
benefície. Za krásneho slnečného
dňa hneď na úvod roztopila novembrový mráz v sále i vonku tanečnica
Tatiana so svojimi dievčatami z Košíc.
Rytmickými tónmi latina a tancom
zumba postupne rozhýbala celé pu
blikum a zaplnila parket. Po tomto
zahrievacom kole podujatie oficiálne
otvorila moderátorka Vera Wisterová.
Deti ju v sále privítali nápisom: „Vera
Wisterová si STAR!“ Ako sama priznala, bola to pre ňu premiéra: „V živote
som nemala transparent s mojím
menom. Toto je možno prvý aj poslednýkrát. Veľmi si to cením.“

Po vydarenom úvode prítomných
hostí potešila nádielka hudobných
vystúpení. V rámci nej sa predstavila
speváčka Veronika Rabada, ktorá upú
tala svojimi folkovo ladenými piesňami. Program sa niesol na folklórnej
vlne aj neskôr, keď vystúpila folklo
ristka a rodáčka z Horehronia, Martina Ťasková Kanošová. Tú môžu viacerí poznať aj z televíznej obrazovky,
bola totižto úspešnou finalistkou
šou Zem spieva. K „inak obdareným“
má zároveň blízko, pretože jej mama
pracuje v zariadení pre deti s postihnutím. Po talentovanej speváčke
zmenu štýlu priniesla skupina Tásler
Pufo band. Partia hudobníkov, do
ktorej patrí aj otec bratov Táslerovcov,
Miroslav, svoje účinkovanie zhrnula
stručne, ale výstižne: „Veľa lásky sme
sa snažili dať a veľa lásky sme aj dostali. Kto nezažil takýto koncert, nech
sa snaží aspoň raz v živote prísť, aby
videl, ako to vnímajú tieto deti, lebo
ony to naozaj vnímajú.“
Po koncerte sa pred veľkým finále
akcie rozdali darčeky pre všetkých
zúčastnených. Vďaka sponzorom sa
každému, kto si pripravil plagát alebo transparent, ušli úžasné odmeny.
Niektoré darčeky boli tiež vyro-
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bené priamo na podujatí v tvorivých
dielňach. Deti si tam mohli vyskúšať
maľovanie na plátno, výrobu via
nočných ozdôb či predmetov z hliny
alebo si vyrobiť darčeky za pomoci
servítkovej techniky a maľovania na
textil. Pre všetkých bolo pripravené
i občerstvenie v podobe chutných
koláčikov a nápojov.

Vždy 100% kvalita

www.edelia.sk
Po posilnení a kreatívnom vybláznení
sa prítomní tešili na veľkolepé zakončenie tejto vydarenej benefície,
o ktoré sa postarala kapela Gladiátor.
Ich notoricky známe hity s nimi spievalo celé publikum. Bola to tak pomyselná čerešnička na torte za celým dňom,
ktorý vďaka dobrovoľníkom z občianskeho združenia Paplónik, obce Štós
a sponzorom rozdal veľa lásky. Presne
tak, ako sľuboval vo svojom názve.

NECHAJTE SA PREKVAPIŤ RÝCHLOSŤOU
A ČERSTVOSŤOU NAŠEJ DONÁŠKY POTRAVÍN

DELIA online potraviny

@edelia_online_potraviny
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www.galvanihome.sk

