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Záver leta sa v médiách niesol v znamení možnej finančnej 
krízy, ktorá údajne čoskoro dorazí. Samotný minister finan-
cií vyzval svojich rezortných kolegov na šetrenie. Problém 

má už teraz Nemecko, najväčší obchodný partner Slovenska. Spo-
maľovať začala aj naša ekonomika. S nadhľadom možno povedať, 
že počas horúcich letných dní sme spomalili všetci, a tak sa niet 
čomu čudovať. Samozrejme, že nechceme situáciu bagatelizovať 
a možný nástup krízy budeme podrobne sledovať a analyzovať 
v našich ďalších číslach magazínu inDELUVIS. V tom aktuálnom, 
ktorý momentálne držíte v rukách, sme sa zamerali na ďalšie ak-
tuálne témy. Napríklad na súčasnú situáciu na trhu s hypotekár-
nymi úvermi. Zmena, ktorá priniesla sprísnené podmienky, je to-
tiž v praxi už niekoľko mesiacov. S príchodom nového školského 
roka si rozanalyzujeme aj umiestnenie detí do materských škôl. 
V  tých štátnych je miesta žalostne málo, a  tak sa rodičia musia 
spoliehať na tie súkromné. Lacné však nie sú. Spoločnosť DELU-
VIS je moderná a pokroková inštitúcia, a preto sa aj u nás môžete 
čoskoro stretnúť s elektronickým podpisom. Aj o ňom si môžete 
prečítať viac. Rozhovor nám poskytla i stálica slovenskej módnej 
scény, návrhár Fero Mikloško a opäť urobíme aj niečo dobré pre 
zdravie. Nordic walking pomôže viacerým. Pobyt v prírode pohla-
dí dušu, poteší obehovú sústavu i pohybový aparát, no vedeli ste 
o tom, že kus z nej si môžete priniesť aj domov? Vo forme zele-
ných machových stien? Prečítajte si viac... A vlastne nielen nielen 
o nich... Tešíme sa, že vám opäť spríjemníme chvíle pohody s na-
ším magazínom. Nezabúdajte, že si ho kedykoľvek môžete stiah-
nuť aj v elektronickej podobe, a to na našej internetovej stránke.

Toto vydanie magazínu inDELUVIS nájdete aj na našom  
webe www.deluvis.sk

inDELUVIS, občasník. Názov vydavateľa: DELUVIS s.r.o., Bratislava  
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Číslo vydania 02, dátum vydania: september 2019, ročník štvrtý.  
Evidenčné číslo: EV 5427/16, ISSN 2454-1036.
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PETER JANUŠEK:
AK TUÁLNE K TRHOM

Peňažné trhy očakávajú prvé zvýše-
nie sadzieb ECB v  nasledujúcich 
12 mesiacoch. Rozdiel medzi sadz-

bami „overnight“ Eonia a „forward“ 
Eonia k septembru 2019 vzrástol na 10 
bázických bodov. Prezident ECB Ma-
rio Draghi poukazuje na akceleráciu 
inflácie a  pripravuje investorov na 
normalizovanie monetárnej politiky. 
Dlhopisové trhy v  Eurozóne po tom-
to komentáre vypredávajú a  posúvajú 
výnos nemeckého desaťročného dl-
hopisu na 0,55%. Niektoré banky pred-
pokladajú dokonca skoršie sprísnenie 
menovej politiky, než naznačuje prezi-
dent centrálnej banky. Stratég nemeckej 
Commerzbank očakáva dve zvýšenia 
sadzieb v  nasledujúcom roku. Až treti-
na svetových centrálnych bánk je v pro-
cese zvyšovania sadzieb. Americký FED, 
ktorý je v  sprísňovaní politiky, naďalej 
pokračuje v  cykle už tretím zvýšením 
sadzieb v tomto roku a po silných mak-
ro údajoch volá po pokračovaní rastu 
úrokových mier aj v budúcom roku. 
 
Ak sa vám zdajú úvodné riadky neak-
tuálne, je to preto, lebo neaktuálne naozaj 
sú. Písal sa rok 2018 približne o takomto 
čase (august). Nemýlili sa len čelní pred-
stavitelia centrálnych bank, ale situáciu 
nesprávne odhadoval celý trh. Aktuálne 
sa rétorika centrálnych bank otočila 
k  uvoľňovaniu monetárnych politík. 
FED znížil na svojom poslednom zasad-
nutí sadzbu o 25 bodov na 2,25%. Kým 
centrálni bankári častokrát reagujú na 
aktuálny vývoj s oneskorením, trh tvorí 
svoje vlastné očakávania. Ich výsledkom 
je prekonanie ďalšieho historického 
míľnika na trhu so štátnymi obligáciami 
- posun celej nemeckej výnosovej krivky 
do  záporného teritória. Postarala sa 
o to rastúca cena 30–ročného dlhopisu, 
ktorá stlačila v auguste výnos pod nulu.  
Nemecký desaťročný bund sa obcho-
duje so záporným výnosom od mája 
a aktuálne klesol na -0,631%, čo je naj-
nižšia hodnota v histórii. Záporné výno-
sy nie sú obmedzené len nemeckým 
geografickým priestorom. Celosvetovo 
je trhová hodnota vládnych dlhopisov 
obchodovaných v  negatívnom pásme 
12,9 trilióna USD. Slovenské dlhopisy 
sa tiež nevynímajú tomuto trendu. 
Pri splatnostiach kratších ako v  roku 
2029 tak bude štát vracať menej, ako si 
požičal. Belgicko, Írsko a  Rakúsko boli 
schopné umiestniť dlhopisy so splat-
nosťou 100 rokov s  výnosom 1,171%. 
Spoločným menovateľom tohto vývoja 
sú obavy z  ekonomického vývoja. Pre-
biehajúce ekonomické ochladenie spo-

jené s nízkou mierou inflácie. Rast v eu-
rozóne dosiahol v  druhom kvartáli len 
1,1% a  inflácia očistená o  vplyv energií 
a potravín sa s úrovňou 0,9%  bezpečne 
vzďaľuje inflačnému cieľu ECB. Tretia 
najväčšia ekonomika Európy, Taliansko, 
sa nachádza v  recesii. Jej medziročný 
rast v prvom kvartáli -0,1% bol nasledo-
vaný stagnáciou v  nasledujúcom troj-
mesačnom období. Nemecká ekono-
mika v rovnakom období klesla o -0,1%. 
„Break even“ európske inflačné očakáva-
nia stanovené z  rozdielu nominálnych 
a  reálnych výnosových mier dlhopisov 
anticipujú priemernú mieru inflácie 
v  najbližších piatich rokoch 0,74%. To 
je v  rozpore s  očakávaním získaného 
formou ankiet, kde sa konsenzus stále 
drží nad 1%. Uvedené sa dá interpre-
tovať ako  formovanie „flexibilných“  
očakávaní finančných trhov k  návratu 
k  recesii a  dezinflácii, kým „rigidné“ 
štatisticko-ekonomické prognózy sa 
držia konzervatívnych očakávaní ov-
plyvnených údajmi z nedávnej histórie.
 
Stav globálnej ekonomiky je naviac 
podkopávaný pretrvávajúcou obchod-
nou vojnou. Neistota z  nej vyplývajúca 
sa odráža v  odložených kapitálových 
výdajoch firiem, čo znižuje agregátny 
dopyt. Na začiatku augusta prilial opäť 
olej do ohňa americký prezident Trump 
uvalením dovozných 10%  taríf na čín-
sky tovar. Číňania nenechali na seba 
dlho čakať a  ako protiopatrenie deval-
vovali svoju menu na 7 CNY/USD. Tieto 
protekčné opatrenia spustili masívne 
výpredaje na globálnych akciových 
trhoch. V  momente oznámenia tarifov 
sa americký index S&P 500 prepadol 
o 2%, nasledovaný kumulovaným pokle-
som o viac ako 4% v nasledujúcich troch 
dňoch. Eurostoxx 50 v rovnakom období 
odovzdal 7,8% a  výpredaje neobišli ani 
rozvíjajúce sa trhy, ktoré v  sumárnom 
vyjadrení indexom MSCI Emerging mar-
kets klesli až o  9,5%. Volatility index 
Vix vplyvom týchto pohybov raketovo 
vystrelil z 12 na 25 bodov.
 
Najsledovanejšia energická komodita, 
ropa, rovnako stráca v  letných mesia-
coch pôdu pod nohami. Jej cenu tlačí 
nadol obava z poklesu dopytu vplyvom 
spomaľujúceho sa svetového rastu. Na 
druhej strane rovnice je pokles americ-
kých zásob, ktoré sa znížili v  priebehu 
letnej motoristickej sezóny o  50 milió-
nov barelov na 436,5 miliónov, avšak 
nedokázal stabilizovať cenu na vyššej 
úrovni. Zadržanie tankerov v  Hormuz-
skom prielive nemalo na rast cien dl-

hodobejší vplyv, avšak postačilo na to, 
aby prémia za poistenie ropného tan-
kera vzrástla desaťnásobne. 
 
„Safe Haven“ aktívum, ktorému sa 
spravidla darí dobre v  časoch neistoty, 
je zlato. Vývoj jeho ceny nesklamal his-
torické schémy a jeho cena sa od začia-
tku augusta zvýšila o  5,5% na 1 492 
USD za trojskú uncu. Od začiatku roka 
je táto komodita drahšia už o  16%. 
Z  rovnakého dôvodu prebieha aj apre-
ciácia amerického doláru. Jeho kurz voči 
euru atakuje hranicu 1,10 dolára za jed-
no euro. Zníženie sadzieb tento trend 
nezastavilo, práve naopak, pretože sa 
predseda FED-u J. Powell vyjadril, že 
nejde o začatie nového trendu poklesu 
úrokových mier, ale len o  strednodobé 
nastavenie cyklu. 

Peter Janušek,  
Portfolio Manager, 
Arca Brokerage House

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.

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

Už žiadne výhovorky.
Investovanie v GOLDSIDE je vhodné pre všetkých, 

ktorí chcú zhodnotiť svoje peniaze.

JEDNODUCHO

VÝHODNE

SPOLOČNE

inzercia A4_goldSide.indd   1 18/03/2019   15:25
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9Garančný fond investícií začal 
vykonávať svoju činnosť v no-
vembri 2002. Sústreďuje peňažné 

príspevky od obchodníkov s cennými 
papiermi, pobočiek zahraničných ob-
chodníkov s cennými papiermi, správ-
covských spoločností a pobočiek za-
hraničných správcovských spoločností 
na poskytovanie náhrad za nedos-
tupný klientsky majetok prijatý oso-
bami zúčastnenými na ochrane klien-
tov na vykonanie investičnej služby. 
 
V  rámci jednotlivých členských štá-
tov EÚ je legislatíva takmer jednotná 
a žiaden obchodník s cennými papiermi 
poskytujúci investičné služby nemôže 
pôsobiť na trhu bez toho, aby nebol 
zúčastnený v niektorom z členských štá-
tov EÚ v  garančnej schéme. Medzi ga-
rančnými schémami samozrejme môžu 
byť rozdiely. Najmä vo výške maximál-
nej náhrady za nedostupný klientsky 
majetok.
 
Fond sústreďuje peňažné príspevky ob-
chodníkov s cennými papiermi a správ-
covských spoločností na poskytovanie 
náhrad za nedostupný klientsky ma-
jetok prijatý na vykonanie investičnej 
služby. Každý obchodník s cennými pa-
piermi, ktorému udelila Národná banka 
Slovenska povolenie na poskytovanie 
investičných služieb, je povinný pris-
pievať do Garančného fondu investícií 
formou pravidelných príspevkov ako 
časť z poplatkov, ktoré platia klienti.

 

Pred čím vás 
teda ochráni?

 
Garančný fond investícií poskytuje 
náhradu v prípade, ak by nejaký obchod-
ník alebo jeho zamestnanec zdefraudo-
val klientsky majetok. Klient tak má is-
totu, že ak by došlo k  sprenevere jeho 
peňazí, garančný fond ho odškodní.
 
Klient by mal vždy dobre zvážiť, komu 
zverí svoje finančné prostriedky. Ga-
rančný fond investícií preto na svojich 
stránkach zverejňuje aktuálny zoznam 
subjektov, ktoré podliehajú ochrane.

 

Na koho  
sa ochrana  
vzťahuje?

 
Ochrana majetku sa týka fyzických 
osôb, nadácií, neinvestičných fondov,  
neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby, občian-
skych združení, spoločenstiev vlas-
tníkov bytov a nebytových priesto rov  
a právnických osôb, s výnimkou fi-
nančných inštitúcií a obchodných spo-
ločností, ktoré musia mať účtovnú 
závierku overenú audítorom.

Vyplácanie 
náhrad:

 
Za chránený klientsky majetok posky-
tuje fond náhradu maximálne do výšky 
50-tisíc EUR ku dňu, keď sa klientsky 
majetok u osoby zúčastnenej na 
ochrane klientov stal nedostupným. 

Čo to znamená? 

 › v prípade, ak NBS alebo súd 
vyhlási neschopnosť obchodníka 
plniť si svoje záväzky, klientsky 
majetok sa stáva tzv. nedos-
tupným 

 › ak dôjde k nedostupnosti 
klientskeho majetku, Garančný 
fond investícií musí oznámiť 
najneskôr do piatich pracovných 
dní obchodníkovi začatie, trvanie, 
miesto a postup vyplácania 
náhrad 

 › obchodník je následne povinný 
informácie o postupe vyplácania 
náhrad zverejniť v tlači s celoštát-
nou pôsobnosťou, aj vo svojich 
priestoroch 

 › vyplácanie náhrad musí pre-
behnúť do troch mesiacov a je 
ním poverená vybraná komerčná 
banka

 

Na Slovensku  
sa ešte krytie 

neuplatnilo
 
V prípade nedostupnosti klientske-
ho majetku, ktorú môže vyhlásiť 
buď Národná banka Slovenska, ale-
bo právoplatné rozhodnutie súdu, 
prichádza k spusteniu  mechanizmu 
výplaty náhrad z  Garančného fondu 
investícií. Na Slovensku sa to však ešte 
nestalo. Sme jednou z mála krajín v EÚ, 
kde od roku 2003 neprišlo k poškode-
niu klientov zo strany obchodníka s 
cennými papiermi.
 
Na záver teda možno skonštatovať, 
že Garančný fond investícií nekryje a 
nevracia stratu, ktorá klientovi vznikla 
z dôvodu nesprávneho investičného 
rozhodnutia. Odporúčame preto našim 
klientom dôsledne zvažovať, komu svo-
je finančné prostriedky zveria. 

Fond ochrany vkladov pozná snáď každý Slovák. Klientom dodáva 
pocit bezpečne uložených peňazí na vkladových účtoch a termi-
novaných vkladoch. Myslite ale na to, že Fond chráni vaše vložené 
úspory len do výšky 100-tisíc EUR na jedno rodné číslo v banke. 
Okrem vkladov má svoj ochranný fond aj svet investícií. Je ním  
Garančný fond investícií. Nedajte sa však pomýliť. Nechráni vás 
pred zlým investičným rozhodnutím a investičným rizikom!

GAR ANČNÝ 
FOND  
INVESTÍCIÍ
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9Poznáme ich všetci. Ľudovo 
nazývané stravenky či gastráče. 
Papierové lístky s  určitou hod-

notou, ktoré sa dajú použiť v  stravo-
vacích zariadeniach alebo v  pre-
dajniach potravín ako alternatíva 
k  hotovosti. Suma, ktorá je vyobra-
zená na stravnom lístku, je tvorená 
minimálne vo výške 55% z  príspevku 
zamestnávateľa a  zrážky zamestnan-
ca z  mesačnej mzdy. Pri minimálnej 
hodnote jedného lístka 3,83 eur to 
znamená príspevok zamestnávateľa 
vo výške 2,11 eur. Zamestnávateľ má 
možnosť prispievať zo sociálneho fon-
du a využívať tak oslobodenie od dane 
a odvodov. 
 
Kým v  krajinách ako je Belgicko, 
Británia, Francúzsko alebo Maďarsko 
nahrádzajú klasické stravné lístky 
elektronické stravovacie karty už od 
roku 2008, na Slovensko prišli až v roku 
2015. Nábehová krivka bola zo začiat-
ku pomalšia, a to hlavne z dôvodu níz-
kej akceptácie v stravovacích zariade-
niach. V začiatkoch z celkového počtu 
750-tisíc zamestnancov využívajúcich 
stravné lístky prešlo iba 40-tisíc z nich 
na systém stravovacích kariet. Situácia 
sa však zlepšuje. Najmä pre bene fity 
stravovacej karty. S  bankomatovou 
kartou má nielen podobný vzhľad, ale 
aj niektoré funkcie. 

 
Výhody  

stravovacej karty 
oproti lístku:

Pohodlie.

Karta zaberá menej miesta v peňažen-
ke a  manipulácia s  ňou je pohodlnej-
šia. Výhodou je tiež možnosť bezkon-
taktných platieb, ktorých výšku určuje 
poskytovateľ. Štandardne od 10 do 50 
eur.

 

Nedoplácanie a nevy-
dávanie.

Karta nie je limitovaná nominálnou su-
mou, to znamená, že môžete platiť od 
0,01 eur ľubovoľnú sumu.

Online prehľad.
 
Každá stravovacia karta má vlastný 
online účet, cez ktorý si zamestnanec 
môže sledovať pohyby aj zostatok na 
karte.

 

Doplňovanie kreditu.
 
Každomesačná distribúcia finančných 
prostriedkov je jednoduchšia ako 
pri lístkoch, zamestnávateľ pripisuje 
zamestnancom prostriedky cez elek-
tronický portál. 

Bezpečnosť.
 
Karta je chránená PIN kódom, ktorý 
pri strate zabráni odcudzeniu pros-
triedkov. Pri strate alebo odcudzení 
karty je ju možné nechať zablokovať 
a požiadať o vystavenie novej.

 

Expirácia.
 
Prostriedky na karte nie sú ob-
medzené dobou platnosti ( jeden 
kalendárny rok) ako je tomu pri líst-
koch, ale automaticky sa presúvajú do 
ďalšieho roka.
 
Stravovacie karty poskytuje na Slo-
vensku viacero spoločností, jednou 
z  obľúbených je aj CES ePlatby, a.s. 
so svojou Gusto kartou. Tá okrem 
klasickej stravovacej funkcie ponúka 
možnosť využiť ju aj ako rekreačný 
poukaz. V  prípade, že máte záujem 
poskytnúť kartu svojim zamest-
nancom alebo odporučiť zamestná-
vateľovi, objednať ju je jednoduché. 
Cez e-shop. Vopred si však preverte 
pokrytie, v ktorých stravovacích zaria-
deniach je karta akceptovaná. 

Spokojný zamestnanec, dobrý zamestnanec. Každý však potre-
buje jesť. Aj tí nespokojnejší. Navyše, na teplé jedlo s vhodným 
nápojom majú podľa Zákonníka práce nárok všetci. Od júla 2019 
je stanovená výška stravného na obed 3,83 eur na deň. Kým 
suma je stanovená, zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či svo-
jim zamestnancom budú poskytovať klasické stravné lístky ale-
bo modernejší spôsob v podobe elektronickej stravovacej karty.

STR AVOVACIE K ART Y  
VER ZUS  

STR AVNÉ LÍSTK Y
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9 › Povedzte nám niečo bližšie 
o Matejka & Partner? Kedy 
spoločnosť vznikla a aký objem 
aktív aktuálne spravuje?

WIENER PRIVATBANK bola založená v 
roku 1981. V roku 2010 som sa pripo-
jil k tímu a založil „Matejka&Partner 
Asset Management,“ a  to ako súčasť  
skupiny WIENER PRIVATBANK. Aktu-
álne spravujeme aktíva v hodnote viac 
ako 1,4 miliardy eur.

 › Čo je vašou najsilnejšou strán-
kou na finančnom trhu? Prečo  
je váš tím taký úspešný?

Hlavným zameraním našej správy ak-
tív je aktívna úloha pri riadení rôznych  
účtov/portfólií s orientáciou na sta-
bilitu, ochranu kapitálu a likviditu. Pri 
tomto prístupe je veľmi užitočné, že 
robíme vlastný výskum spoločností 
na trhu. Jednak využívame výsledky 
výskumu WIENER PRIVATBANK a tiež 
máme vlastné programy. Zameria-
vame sa na európsku ekonomiku. Tu 
poznáme spoločnosti, ktoré analyticky 
dobre pokrývame, z  nich vyše 300 aj 
ako manageri navštevujeme a sledu-
jeme.

 › Čo je vaším najväčším profe-
sionálnym úspechom?

Súčasný portfólio manažment nás v 
posledných rokoch priviedol k veľkým 
úspechom. Tu je pár z nich: 5* Mor-
ningstar-Rating pre tri akciové fondy 
na báze 3/5 rokov, cena fondu fon-
dov udeľovaná každoročne dvom 
našim medzinárodným fondom, cena 
Thomson Reuters Lipper v Rakúsku a 
Nemecku za náš európsky property 
fund a pod.

 › Kde vidíte aktuálne najlepšiu 
investičnú príležitosť pre inves-
torov na finančnom trhu?

V súčasnej situácii na trhu už viac ne-
vidíme v žiadnej triede aktív bezpečný 
prístav tak, ako tomu bolo  kedysi u 
vládnych dlhopisoch. Každý investor 
musí hľadať na trhu najlepšie príleži-
tosti. My ich nachádzame vo veľkých 
a malých európskych korporáciách so 
zameraním na Rakúsko, vo vysoko kva-

litných podnikových a príležitostne aj 
v štátnych dlhopisoch kombinovaných 
s nehnuteľnosťami. Potrebuje to však 
aktívny manažment. Manažér musí 
byť na trhu každý deň a prehodnoco-
vať investičné rozhodnutie. Zameranie 
na alokáciu je dôležité, profesionálny 
manažér musí neustále vyhodnoco-
vať potenciálny výkon rôznych tried 
aktív, aby mohol alokovať efektívnym 
spôsobom. Okrem toho vidíme veľký 
potenciál v reálnych hodnotách, akými 
sú akcie, nehnuteľnosti a v osobitných 
situáciách aj v zlate.

 › Slovenský klient je veľmi kon-
zervatívny. Sú rakúski klienti 
ochotní podstúpiť pri investo-
vaní vyššie riziko?

Rakúsky klient je tiež veľmi konzer-
vatívnym investorom, preto vždy 
konáme s prístupom založeným na  
viacerých aktívach, ktorý dáva kaž-
dému portfóliu stabilizačný faktor. 
Napríklad v našom Wiener Privatbank 
Multi Asset Fund využívame podnikové 
a štátne dlhopisy ako bezpečnostný 
vankúš. Investujeme s oportunis-
tickým prístupom do európskych akcií 
a využívame európske nehnuteľnosti 
ako investičnú príležitosť. Fond je ak-
tívne spravované portfólio, do ktorého 
sa investuje široko diverzifikovaným 
spôsobom v niekoľkých triedach ak-
tív, ako sú dlhopisy, akcie a nástroje 
peňažného trhu. Naším cieľom je, aby 
boli naše aktíva „vodotesné“ pre každú 
situáciu na trhu.

 › Ako môže slovenský klient in-
vestovať do vašich fondov?

Máme povolenie pre šesť našich in-
vestičných fondov na ich distribúciu 
pre retailových klientov na Slovensku 
a  v  Českej republike. Naším hlavným 
obchodným partnerom je ARCA BRO-
KERAGE HOUSE. Ide o tri akciové fondy: 
Mozart One - európsky akciový fond so 
70% zameraním na rakúske akcie, Wie-
ner Privatbank European Equity Fund 
- fond s európskymi veľkými korporá-
ciami a so zameraním sa na vysoké  
di videndy a Wiener Privatbank Euro-
pean Property Fund - európsky akciový 
fond so zameraním na realitné spoloč-
nosti. Potom máme dva fondy fondov: 
Wiener Privatbank Premium Dynamic 
- fond fondov s globálnymi akciovými 
fondmi a Wiener Privatbank Premium 
Balanced - fond fondov s vyváženým 
rozdelením aktív medzi globálne akcio-
vé a dlhopisové fondy. Ako špeciálny 
produkt pre slovenského klienta sme 
spustili Wiener Privatbank Multi Asset 
Fund, ktorý kombinuje všetky triedy 
aktív flexibilným a aktívnym prístu-
pom. Vzhľadom na širokú kombináciu 
aktív (akcie, fixné príjmy a nástroje 
peňažného trhu) je možné riziko fondu 
fondov znížiť. Implementáciou hedžin-
gových derivátov sa tento efekt ešte 
zvyšuje. Hlavným zameraním fondu je 
stabilita, ochrana kapitálu a likvidita. 

WOLFGANG MATEJK A:
K A ŽDÝ INVESTOR MUSÍ 

HĽ ADAŤ NA TRHU 
NAJLEPŠIE PRÍLEŽITOSTI.

Aktu álne spravujeme 
aktíva v hodnote viac  
ako 1,4 miliardy eur.

Má viac ako tridsaťročné skúseností v oblasti investícií. Dnes je Wolfgang 
Matejka akcionárom správcovskej spoločnosti Matejka & Partner Asset 

Management a zároveň CIO (Chief Of Investment Operations) skupiny WIE-
NER PRIVATBANK. V rámci asset managementu vedie tím šiestich portfólio 

manažérov, ktorí spravujú približne 20 retailových fondov a niekoľko ďalších 
špeciálnych fondov pre inštitucionálnych klientov. Jeho tím poskytuje po-
radenstvo klientom v oblasti správy portfólia aj v rámci privátneho ban-

kovníctva. V Rakúsku je známym finančným odborníkom, ktorý je pravidelne 
oslovovaný médiami. Prečítajte si rozhovor s jedným z najznámejších a naj-

úspešnejších manažérov podielových fondov v Rakúsku.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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9NAJSLÁVNEJŠIE LOGÁ  
SVETA A ICH HISTÓRIA

Často bývajú jednoduché a minimalis-
tické, no skrýva sa za nimi veľká myšlien-
ka či príbeh. Zamysleli ste sa niekedy 
nad tým, akú silu pre produkt či značku 
dokáže mať logo? Obrázok, ktorý môže 
povedať všetko alebo nič. Existujú ale 
logá, pri ktorých vám stačí vidieť iba ich 
časť, farby alebo tvar a okamžite viete, 
akú značku reprezentujú. Pozrite sa na 
ich históriu a skutočný význam. 

Apple 
Apple = jablko. Jednoduché ako facka, a  pritom geniálne! 
Viacerí hovoria, že logo technologického giganta bolo in-
špirované jablkom hriechu z biblického príbehu o Adamovi 
a Eve. Iní zastávajú názor, že je to pocta Isaacovi Newtonovi, 
ktorý údajne vďaka jablku prišiel na myšlienku o existencii 
gravitácie. Vtedajší grafický návrhár značky, Rob Janoff, má 
pre ikonické rozhryznuté jabĺčko ale oveľa menej kompliko-
vanejšie vysvetlenie. Keďže značka niesla názov „jablko“, 
dizajnér chcel použiť toto ovocie aj ako logo. Stále sa mu ale 
zdalo, že obrázok vyzerá skôr ako čerešňa, preto na bočnú 
stranu pridal odhryznutú, resp. chýbajúcu časť. 

Starbucks  
Celosvetová sieť kaviarní logom ani náhodou nepripomí-
na svoje služby či výrobky, napriek tomu je však známe 
asi každému. Keď zakladatelia Starbucksu pred otvorením 
v roku 1971 hľadali inšpiráciu pre svoje logo, čírou náhodou 
narazili na nórsku drevorezbu zo 16. storočia. Na nej sa 
nachádzala nahá morská panna s dvojitým chvostom. Pod-
nikateľom sa natoľko páčila, že sa táto siréna s  korunkou 
na hlave stala symbolom značky. V roku 1987 dizajnér Ter-
ry Heckler pôvodné logo mierne zjednodušil. Depresívnu 
a  smutnú morskú vílu premenil na úsmevnú postavičku 
s  jednoduchším chvostom i korunkou. Pred ôsmimi rokmi 
bolo logo opäť zrevidované, pričom značka odstránila kruh 
nachádzajúci sa okolo morskej panny a farba bola zmenená 
z čiernej na zelenú. 

McDonald’s
 
Americký fast-foodový reťazec sa už dávno premenil na 
ikonu sám osebe. Medzi jeho podstatné znaky patrí aj 
červeno-žlté logo, ktoré by nepoznal asi iba málokto. Keď 
bratia McDonaldovci rozbiehali biznis a  pomáhali otvárať 
franšízové reštaurácie, oslovili architekta, aby im pomohol 
navrhnúť typický a jednotný architektonický vzhľad budov. 
Vznikli tak červené strechy a obrie žlté oblúky po stranách 
budovy, ktoré z diaľky pripomínali písmeno M. To sa do loga 
ale dostalo až v  roku 1961, keď jeden z  franšízových part-
nerov, dnes už slávny Ray Kroc, odkúpil práva na McDonald’s 
za 2,7 milióna dolárov a značku si registroval. V posledných 
rokoch sa spoločnosť prezentuje šetrnosťou k  životnému 
prostrediu, vďaka ktorej opustila aj svoju korporátnu farbu 
a červenú nahradila zelenou. Za touto zmenou stojí okrem 
iného aj francúzske dizajnérske štúdio Archange. 

Coca-Cola
Obľúbený sladený nápoj vymyslel v  roku 1886 lekárnik 
John Pemberton a bol pôvodne určený na liečbu viacerých 
ochorení a  zbavenia sa závislosti na morfiu. S  logom mu 
pomohol jeho kníhkupec Frank Mason Robinson. Ten bol 
okrem obchodníckych schopností známy aj svojím úchvat-
ným rukopisom. Logo tvorí samotný názov nápoja v  reze 
písma nazývanom Spencerian script, ktoré vzniklo v polovi-
ci 19. storočia a  bolo v  tej dobe jedným z  dominantných 
štýlov pre rukou písané texty v USA. Po krátkom redizajne 
v roku 1890 zahŕňajúcom vlnky, ktoré sa nápadne podobali 
na čerešne visiace z písmen C, sa pôvodné a minimalistické 
logo vrátilo späť a stalo sa legendárnym. 

Nike 
Známa spoločnosť športových odevov a obuvi bola založená 
v roku 1964, no jej kultové logo v tvare „fajky“ uzrelo svet-
lo sveta až v roku 1971. Práve v tomto roku sa spoločnosť 
Blue Ribbon Sports rozhodla expandovať výrobu obuvi 
a zmenila názov na Nike. Dizajnérka značky Carolyn David-
son pri názve vychádzala z mena gréckej bohyne víťazstva, 
Niké. Vytvorila šípku s oblým ohnutím, ktorá symbolizova-
la rýchlosť a pohyb. Mimoriadne jednoduché, no o to viac 
efektnejšie logo získalo okamžité sympatie a stalo sa doslo-
va kultovým. Kuriozitou je, že Carolyn za svoju prácu v tom 
čase dostala iba 35 dolárov. 

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 pre-
hľad 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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EXTRÉMNE  
ZNEČISTENÁ ZEM.  
ČAS NA JEJ  Z ÁCHR ANU  
ČOSKORO V YPRŠÍ

Jednou z najdôležitejších politických výziev súčasnosti sa ne-
po chybne stáva boj proti klimatickým zmenám a znečisteniu 
planéty. Okrem zložitých a nákladných opatrení vytvára aj  
priestor na inovácie a zelenší hospodársky rast.

V 20. storočí narástol počet oby-
vateľov na Zemi 4-násobne, hos-
podárska produkcia až 40-ná-  

sobne. Spotreba vody vzrástla 8-ná-
sob ne a spotreba fosílnych palív 
16-násobne. Klimatológovia upozor-
ňujú, že ak priemerná teplota na 
Zemi stúpne viac ako o dva stupne  
v po rovnaní s predindustriálnym ob-
dobím, zmeny klímy sa môžu stať nez-
vratnými.
 
Celosvetové extréme výkyvy počasia, 
smog paralyzujúci každodenný život 
v metropolách, odpad kontaminu-
júci podzemnú vodu a moria, ako aj 
masy ľudí utekajúcich pred suchom a 
pohromami, môžu výrazne ovplyvniť 
už aj naše životy. Budúcnosť ďalších 
generácií je už ovplyvnená naisto. 
Klimatické zmeny spôsobia podľa 
odborníkov v roku 2075 predĺženie 
hlavného vegetačného obdobia o 43 
dní a v severných poľnohospodársky 
využívaných oblastiach až o 84 dní. 
Jedným z dôsledkov otepľovania je 
aj to, že k nám zavítali nové druhy 
živočíchov zo Stredomorskej oblasti. 
Jedným z príkladov je komár Anop-
helesa, ktorý môže šíriť maláriu.

 

Existujú rôzne zdroje 
znečistenia ovzdušia, 

ktoré môžeme rozdeliť  
do dvoch skupín, a to  

antropogénne: 

 › spaľovanie fosílnych palív pri 
výrobe elektriny, v doprave,  
priemysle a domácnostiach, 

 › priemyselné procesy a po-
užívanie rozpúšťadiel, na prí klad  
v chemickom priemysle a prie-
mysle spracovania nerastných 
surovín, 

 › poľnohospodárstvo, 

 › spracovanie odpadu,
 
Sopečné erupcie, vetrom naviaty 
prach, spŕšky morskej soli a emisie 
prchavých organických zlúčenín z ras-
tlín sú príkladmi prírodných zdrojov 
emisií.
 
Európska únia sa proaktívne zaviaza-
la, že na aktivity spojené s ochranou 

klímy vyčlení do roku 2020 až 180 
miliárd eur. Ochrana životného pros-
tredia pritom už dávno nie je len niečo, 
čo musíme v záujme udržateľnosti 
nášho života na planéte tolerovať. 
S príchodom nových zelených tech-
nológií sa z tejto nevyhnutnosti stá-
va zároveň aj príležitosť na tvorbu 
nových pracovných miest a zmys-
luplného hospodárskeho rastu. Že ne- 
musí ísť o protichodné ciele, ukazu-
jú aj dáta. Medzi rokmi 1990 až 2017 
poklesli emisie skleníkových plynov v 
EÚ o  23%, no hrubý domáci produkt 
narástol o  viac ako 50%. Globálne 
emisie skleníkových plynov sa majú 
v tejto dekáde ešte stabilizovať a do 
roku 2050 znížiť o 50% v porovnaní 
s rokom 1990. Berúc do úvahy úsilie 
potrebné zo strany rozvojových kra-
jín, EÚ podporuje cieľ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 
80 - 95% (v porovnaní s rokom 1990). 
V rámci dopravy, ktorá v EÚ tvorí viac 
ako 20% podiel na celkových emisiách 

skleníkových plynov, si EÚ stanovila za 
hlavné ciele: znížiť emisie skleníkových 
plynov z dopravy (okrem medzinárod-
nej námornej dopravy) o 60% v porov-
naní s  úrovňami v  roku 1990 a znížiť 
emisie z  medzinárodnej námornej 
dopravy o  40% v  porovnaní s  rokom 
2005. Podiel energie z  obnoviteľných 
zdrojov spotrebovanej pri doprave 
musí byť v každom členskom štáte EÚ 
aspoň 10% do roku 2020. Slovensku sa 
darí znižovať emisie skleníkových ply-
nov, no naše hospodárstvo aj bytový 
fond sú nadpriemerne energeticky 
náročné.
 
Znečistenie planéty naberá enormné 
rozmery. Postihuje viac ako 100 milió-
nov ľudí. Toto číslo je porovnateľné 
s obeťami globálnych chorôb ako je 
malária a  HIV. Kým deti tvoria 10% 
svetovej populácie, viac ako 40% ce-
losvetového zaťaženia zo znečistenia 
má dopad práve na nich. Viac ako 3 
milióny detí ročne, mladších ako 5 
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rokov, zomiera na faktory životného 
prostredia. Svet zvierat na tom nie je 
o nič lepšie. Viac ako milión morských 
vtákov a  100-tisíc morských cicavcov 
každý rok zahynie kvôli znečisteniu 
morí a  oceánov. Každý rok pritom 
vznikne asi 45 miliárd hektolitrov 
nespracovaného odpadu. Napríklad 
rieka Mississippi odhadom obsahuje 
1,5 milióna ton dusíkatého znečiste-
nia a nesie ho do Mexického zálivu. 
Každoročne tak v zálive vyhubí rast-
liny aj živočíchy žijúce v tejto zóne. 
 
Plasty tvoria podľa údajov Európskej 
komisie viac ako 80% morského odpa-
du. UNEP odhaduje, že škody na mor-
skom prostredí na celom svete dosahu-
jú ročne minimálne 8 miliárd USD. Medzi 
najnebezpečnejšie segmenty, ktoré 
znečisťujú prostredie morí a  oceánov, 
patria plastové fľaše, plastové tašky, 
ale aj súčasti rybárskeho výstroja a 
tiež ci garety s plastovým filtrom- tie 
sú dokonca na druhom mieste medzi 
znečisťujúcimi druhmi plastov, ktoré 
sú vyplavované na európske pláže. 
Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách 
korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, 
rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských 
živočíchov. Pokiaľ ľud stvo nebude konať, 
v roku 2050 budú oceány obsahovať viac 
plastu než rýb – ak porovnáme ich hmot-
nosť. V EÚ sa každoročne dostáva do 
oce ánov 150-tisíc až 500-tisíc ton plas-
tového odpadu. Toto predstavuje len 
malú časť celkového objemu morského 
odpadu. Na druhej strane plastový 
odpad z európskych zdrojov končí v 
o sobitne citlivých morských oblastiach, 
ako napríklad v Stredozemnom mori, a 
v častiach Severného ľadového oceánu. 
Nedávne štúdie ukazujú, že hustota 
plastov, ktoré sa hromadia v Stredozem-
nom mori, je porovnateľná so situáciou 
v oceánskych oblastiach s najvyššou 
koncentráciou plastov. Aj to podnieti-
lo Európsky parlament, ktorý v  marci 
2018 chválil celoúniový zákaz predaja 
plastových výrobkov na jedno použitie a 
cieľ 90% zberu plastových fliaš do roku 
2029. Práve tieto výrobky sa na mor-
skom odpade podieľajú až 70%. 

Nová právna úprava  
zakazuje od roku 2021  
predaj nasledovných  

produktov: 

 › jednorazové plastové príbory 
(vidličky, nože, lyžice, paličky), 

 › jednorazové plastové taniere, 

 › plastové slamky, 

 › plastové vatové tyčinky, 

 › plastové paličky na balóny, 

 › produkty z oxo-degradovateľných 
plastov,  

 › jednorazové plastové nádoby na 
potraviny (obaly rýchleho občer-
stvenia), 

 › poháre vyrobené z expando-
vaného polystyrénu.

Výrazný podiel na svetovej produkcii 
odpadu majú igelitové tašky. Na svete 
sa ich každoročne použije okolo 500 
miliárd. Priemerne to vychádza na 
150 tašiek ročne na každého človeka. 
Zem by mohli plastové tašky 4200-krát 

obmotať. Recykluje sa z nich len 1 až 
3%. Doteraz plastové tašky na svo-
jom území zakázalo 59 krajín, z nich v 
rámci  EÚ je to len 11 štátov: Dánsko, 
Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holand-
sko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, 
Slovinsko, Taliansko. V afrických štá-
toch, ktoré už zakázali plastové tašky, 
platia mimoriadne tvrdé tresty v Keni, 
kde za predaj či výrobu tohto artiklu 
hrozí pokuta v prepočte 17-tisíc eur, 
resp. štyri roky väzenia. V Indii uhy-
nula každá 20. krava na následky pre-
hltnutia plastovej tašky, ich zákaz tam 
platí už od roku 2002. V Spojených 
štátoch amerických platí takýto zákaz 
v Kalifornii a na Havaji. Mnohé eu-
rópske krajiny, medzi nimi Slovensko 
aj Česká republika, idú cestou spoplat-
nenia plastových tašiek. Na Sloven-
sku sú plastové tašky spoplatnené od  
1. januára 2018. V Írsku daň vo výške 
22 centov za tašku znížila používanie 
„igelitiek“ o 90%. V Portugalsku zave-
denie poplatku znížilo spotrebu tašiek 
o 85% a v Dánsku, ktoré má celkovo 
najnižšiu úroveň využívania plastov 
v Európe a kde platí zákaz vyrábať a 
predávať igelitové tašky od roku 2003, 
spotrebuje občan priemerne štyri 
tašky za rok. 
 
PET fľaše spolu s  plechovkami sa 
zálohujú v  10 európskych krajinách. 
Švédsko a Nemecko majú jeden z naj-
pokročilejších systémov zálohovania 
plastových fliaš. V Nemecku, spotre-
bitelia nevracajú len 1-3% vratných 
plastových fliaš. Výška zálohy za PET 
fľaše sa pohybuje od 7 centov v Chor-
vátsku po 40 centov vo Fínsku. Takmer 
všetky systémy dokážu vyzbierať viac 
ako 85% všetkých PET fliaš uvedených 
na trh. Plastové fľaše a plechovky 
bude Slovensko zálohovať od roku 
2022. Spotrebitelia budú môcť do ob-
chodov vracať jednorazové obaly z 
plastu a kovu s objemom 0,1 – 3 litre. 
Za plastové fľaše dostanú späť zálohu 
12 centov, za plechovky 10 centov. 

NETFLIX VER ZUS TELEVÍZIA: 
T VRDÝ BOJ O DIVÁKOVU  
POZORNOSŤ SA STUPŇUJE

„Netflix and chill.“ Legendárna americká fráza sa začína čoraz viac udo-
mácňovať i u nás. Znamená to ale, že tradičným televíziám odzvonilo  
a budúcnosť patrí už iba streamovacím službám?

Netflix je v  súčasnosti dominant-
nou spoločnosťou v  relatívne 
mladom mediálnom priemysle 

zameranom na streamovanie. To by 
sme mohli definovať ako poskytovanie 
obsahu, jeho vytváranie v  podobe 
seriálov, dokumentov či filmov a  v  ne-
poslednom rade využívanie použí-
vateľských dát za účelom dodania 
personalizovaných služieb. V  skratke 
a  jednoducho – na Netflixe si kedykoľ-
vek a  kdekoľvek vyhľadáte, spustíte 
či prerušíte takmer hocijaký film bez 
otravných reklám. Postačí vám k tomu 
iba zaplatená služba a  počítač, tab-
let alebo mobilný telefón. Streamo-
vacích služieb ako Netflix existuje hneď 
niekoľko – zo všetkých spomeňme 
napríklad jeho úspešných konkuren-
tov ako americké Hulu, Amazon Prime 
či HBO GO. Vlastnú streamovaciu plat-
formu ohlásili aj gigantické spoločnosti 
Disney a  Apple, ktoré na nich mimo-
riadne intenzívne pracujú a ich spuste-
nie na našich trhoch môžeme očakávať 
vo veľmi blízkej budúcnosti. Streaming 
však zďaleka nie je obmedzený iba na 
pozeranie seriálov či filmov. Rovna-
ko zahŕňa hudobný priemysel, kde si 
konkurujú najmä platformy Spotify 
a iTunes, a týka sa aj čoraz populárnej-
ších podcastov. 

Čísla hovoria jasne 
Je nespochybniteľné, že služby ako Net-
flix predstavujú alarmujúce ohrozenie 
pre televízie a káblové spoločnosti, kto-
ré už niekoľko rokov v dôsledku rozvoja 
internetu bojujú s  rapídne klesajúcim 
záujmom divákov a  čoraz nižšou sle-
dovanosťou. Aktuálne štatistiky sú jed-
noznačné. Netflix si predpláca takmer 

140 miliónov užívateľov, ktorí týždenne 
strávia miliardu hodín sledovaním jeho 
obsahu. Viac ako 54% dospelých v Spo-
jených štátoch amerických uprednos-
tňuje Netflix pred tradičnými médiami 
ako televízia či rádio. K týmto číslam ale 
viedla dlhá a  strastiplná cesta. Netflix 
vznikol prekvapivo ešte v  roku 1997 
ako webová služba, ktorá umožňovala 
ľuďom online si požičať DVD a následne 
ich dodala poštou. Konkurenciu teda 
na začiatku pred stavovala kamenným 
videopožičovniam. Keď CD a  DVD no-
siče zastarali, šikovne sa chopili príleži-
tosti a  pretransformovali sa na plat-
formu poskytujúcu streamovanie. Tá 
pre divákov oproti televízií prinášala 
množstvo výhod – mohli sledovať nimi 
vybraný program vďaka technológii 
kedy chceli a  ako chceli, bez časového 
obmedzenia alebo nutnosti vrátenia 
DVD. 

Lojalita  
je kľúčom k úspechu 

 
Dovtedy však Netflix ponúkal iba seriály 
či filmy, ktoré boli prebraté z televízií a 
filmových štúdií. Zásadná zmena priš-
la v roku 2013, keď odštartoval vlastnú 
produkciu a tvorbu pôvodného obsahu. 
Významným rozdielom medzi tvorbou 
televízií a Netflixu bola hlavne voľnosť, 
ktorú streamovacia služba mala. Väčši-
na programov v  televízií totiž musí byť 
vopred schválená na základe čísiel 
a sledovanosti takzvaných „pilotov“, 
teda úvodných častí, ktoré rozhodnú 
o tom, či sa v natáčaní a vysielaní bude 
pokračovať. Ak show v  začiatkoch ne-
dosiahne vysoké ratingy, je odpísaná. 
Netflix takéto „detaily“ nemusí riešiť, 
preto sa väčšinou zmluvy podpisujú na 

niekoľko sezón vopred a  vydajú naraz 
rovno celé série. Scenáristom a produ-
centom do procesu tvorby či produkcie 
Netflix nezasahuje – rozhoduje sa až 
na základe finálneho výsledku. Tak sa 
zmenila história streamovacích služieb 
dvoma pôvodnými seriálmi, ktoré sa 
zapísali do dejín ako megaúspešné – 
House of Cards a  Orange is the New 
Black. Vytvorením originálneho obsahu 
si Netflix vybudoval základňu lojálnych 
používateľov, a  to predstavuje kľúčový 
zdroj úspechu spoločnosti. 

Všetko chceme  
mať hneď 

Približne v  rovnakom čase Netflix tiež 
začal uverejňovať a nahrávať rovno celé 
série seriálov či programov, čo v  pod-
state vytvára atmosféru neustáleho a 
„nárazového“ sledovania. Keďže doba 
sa zrýchľuje na maximum, zvykli sme 
si mať všetko ihneď a nebaví nás čakať 
týždeň na novú časť, preto tento model 
vyhovuje mnohým. Práve takéto pro-
dukčné metódy prinútili televízne siete 
a spoločnosti, aby boli agresívnejšie pri 
vyhľadávaní a  udržiavaní tvorcov a  ta-
lentov, s čím ide ruka v ruke aj zvýšenie 
honoráru a  viac kreatívnejšej slobody. 
Asi najdôležitejšou inováciou, ktorú 
streamovanie prinieslo do televízneho 
priemyslu a nadobro ňou zmenilo jeho 
zaužívané spôsoby, je ale flexibilita. 
Voľnosť pri konzumácií obsahu presne 
podľa svojho gusta a predstáv je niečo, 
čo dnes oceňujú milióny ľudí po celom 
svete a  je viac ako pravdepodobné, že 
toto číslo sa v  nasledujúcich rokoch 
bude iba zvyšovať. 

Zdroj: https://muchneeded.com/netflix-statistics/ https://www.investopedia.com/articles/investing/060815/how-netflix-changing-tv-industry.asp
Zdroj foto: tombondfalmouth.wordpress.com
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9Do konca roka 2019 máte totiž 
zákonom stanovenú povinnosť 
vykonať zápis konečných uží-

vateľov výhod do obchodného registra.  
 
Slovenská legislatívna úprava ho-
vorí o  konečnom užívateľovi výhod 
vo dvoch zákonoch:

 › Zákon č. 297/2008 Z. z. o  ochra-
ne pred legalizáciou príjmov 
z  tres tnej činnosti a  o  ochrane 
pred financovaním terorizmu ale - 
bo skrátene AML zákon, ktorý 
sa venuje zabraňovaniu „praniu 
špinavých peňazí“. Teda činno-  
sti, ktorú poznáme z filmov o ma- 
fiánskych rodinách.

 › Zákon č. 315/2016 Z. z. o  regis-
tri partnerov verejného sektora,  
 alebo aj protischránkový zákon, 
ktorého názov vznikol na zákla de 
nezákonných činností „schrán-
kových firiem“. Zákon sa venu-
je zriadeniu registra partnerov 
verejného sektora, v  ktorom je 
možné zistiť, kto je konečným uží-
vateľom výhod zapísaného sub-
jektu. Zisťovanie je dôležité pri 
subjektoch, ktoré prichádzajú do 
styku s finančnými prostriedkami 
z verejných zdrojov.

 
Kým protischránkový zákon exak-
tne nedefinuje, kto je konečným 
užívateľom, zákon o  AML presne 
definuje dva subjekty:

 › každá FO, ktorá skutočne ovláda 
alebo kontroluje PO/FO 

 › podnikateľa, alebo združenie 
majetku, 

 › každá FO, v prospech ktorej PO/

FO - podnikateľ, alebo združenie 
majetku vykonáva obchod alebo 
činnosť.

 
Zákon AML ďalej vymedzuje povin-
nosti, ktoré má podnikateľ vo vzťahu 
medzi ním a  konečným užívateľom 
výhod. Povinná osoba (napr. účtovník, 
finančný agent, alebo všeobecne 
spoločnosť, ktorá má v predmete čin-
ností podnikateľské poradenstvo), 
musí vo vzťahu ku klientovi vykonávať 
úkony, ktoré sú nasmerované na 
odhalenie prípadnej legalizácie príj-
mov z  trestnej čin nosti. Dané úkony 
nazývame aj pojmom starostlivosť 
o  klienta. Táto „starostlivosť“ zahŕňa 
hlavne identifikáciu, uchovávanie 
a  aktualizáciu identifikačných údajov 
o  konečnom užívateľovi výhod, a  to 
buď v  listinnej, a/alebo elektro nickej 
podobe. Rozsah údajov na identi-
fikáciu je značne obšírny a  zahŕňa 
meno, priezvisko, rodné číslo, dátum 
narodenia, adresu trvalého pobytu, 
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokla-
du totožnosti. Následne tieto údaje, 
ako aj podobu FO Povinná osoba overí 
v doklade totožnosti, a to za jej fyzickej 
prítomnosti. Dôležitá je aj dĺžka obdo-
bia, počas ktorého má Povinná osoba 
povinnosť uchovávať získané údaje. 
Od 15.3.2018 je toto obdobie stano-
vené v dĺžke trvania postavenia FO ako 
konečného užívateľa výhod a po záni-
ku tohto postavenia po dobu ďalších 
päť rokov. 
 
Tieto povinnosti, vyplývajúce zo zákona 
o AML, majú primárne za cieľ zamedziť 
utajovaniu totožnosti páchateľov v  sú-
vislosti s legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti. Pri zistení porušenia môže 
finančná polícia udeliť sankciu až do 
výšky jedného milióna eur.

Povinné zapisovanie údajov  
do Obchodného registra

 
Povinný zápis konečného užívateľa 
výhod do OR s účinnosťou od 1. no-
vembra 2018 neplatí iba pre:

 › subjekty verejnej správy,  

 › emitentov cenných papierov 
prijatých na obchodovanie  
na regulovanom trhu, 

 › subjekty zapísané v Registri  
partnerov verejného sektora.

 
Ak ste sa nenašli vo vyššie uvedenom 
zozname, a  stále nemáte zapísaných 
konečných užívateľov výhod v OR, os-
táva vám posledných pár mesiacov. 
Hlavne v  tých posledných týždňoch 
roku 2019 môže zápis trvať súdom 
z dôvodu vyššej vyťaženosti dlhšie. Do-
brou správou je, že zapísať konečného 
užívateľa výhod si dokážete aj sami 
a  tento úkon nie je zaťažený súdnym 
poplatkom. Menej pozitívne je, že je 
to zložitý a  pomerne zdĺhavý proces. 
Na druhej strane, na trhu je množstvo 
spoločností, ktoré za poplatok pár de-
siatok eur tento zápis vybavia za vás.  
 
Zákon presne vymedzuje osoby, 
ktoré sa musia zapísať ako koneční 
užívatelia výhod:

 › FO, ktorá má priamy/nepriamy 
podiel na hlasovacích právach 
alebo na jej základnom imaní 
najmenej vo výške 25 %, 

 › FO, ktorá má právo vymenovať, 
inak ustanoviť alebo odvolať 
štatutárny, riadiaci, dozorný 
alebo kontrolný orgán alebo  
jeho člena, 

 › FO, ktorá ovláda PO inak ako je 
uvedené v prvých dvoch bodoch, 

 › FO, ktorá má právo na hospodár-
skom výsledku najmenej vo 
výške 25 %.

Údaje potrebné k  zápisu tvoria meno, 
priezvisko, rodné číslo, dátum naro-
denia, adresu trvalého pobytu, štát-
nu príslušnosť, druh a  číslo dokladu 
totožnosti a súčasne  údaje, ktoré 
odôvodňujú postavenie konečného 
užívateľa výhod. Údaje je samozrejme 
potrebné priebežne aktualizovať, aby 
zodpovedali skutočnému stavu. 
 
V prípade, že nestihnete zapísať údaje, 
resp. podať návrh na zápis do 31.12.2019, 
registrový súd vám môže uložiť sankciu 
až do výšky 3 310 eur. Rovnaká sankcia 
vám hrozí aj v prípade, že súd zistí nez-
rovnalosti v údajoch medzi návrhom na 
zápis a skutočnosťou. 

KONEČNÝ  
UŽÍVATEĽ 
V ÝHOD.

S pojmom konečný užívateľ výhod ste sa už v minulosti mohli 
stretnúť. Stačí byť konateľom či spoločníkom v obchodnej 
spoločnosti alebo mať skúsenosť s investovaním vlastných 
finančných prostriedkov. Prípadne vám o ňom hovoril finančný 
agent na osobnom stretnutí. Ak ste konateľom alebo spoloční-
kom a pojem vám nič nehovorí, mali by ste sa mať na pozore.
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R O Z H O V O R

ZABUDNITE NA VOJNU, 
KOMUNIZMUS A RYŽOVÉ  
POLIA. VIETNAM JE  
A BUDE INÝ

C E S T O P I S

Sieť amerických kaviarní, drahé európske autá a napodobneniny svetoznámych 
odevných značiek. Komunistická krajina sa snaží vyrovnať moderným štátom 
stoj čo stoj. Výsledkom je tvrdý kapitalizmus a neexistujúca stredná vrstva.  
Tiež rastúce luxusné rezorty pozdĺž rozmanitého pobrežia.
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9jeho význam od 19. storočia postupne 
slabol. S ohľadom na ostatné prístavy 
krajiny sa mu nemohlo lepšie stať. 
Hoi An si totiž zachoval kolorit mesta, 
v  ktorom sa stretávali rôzne kultúry 
a každá v ňom chcela niečo zanechať. 
Cítiť to najmä v  starom meste. Ľudí 
zaujmú pagody, sály slúžiace na vyjed-
návanie, koloniálne domy a tiež Japon-
ský most zo 16. storočia. Ten pôvodne 
spájal japonskú a  čínsku časť mes-
ta. Architektúra však nie je jediným 
lákadlom, pre ktoré Hoi An navštíviť. 
Ulice sú nad hlavami návštevníkov 
popretkávané ručne vyrobenými lam-  
piónmi najrozmanitejších tvarov a fa-
rieb. V  starých uličkách stretnete 
niekoľko remeselníkov, ktorí sa ich 
výrobe venujú dodnes. Keď sa lam-
pióny večer rozžiaria, budete sa cítiť 
ako námorník, ktorý nadobudne po-
cit, že je presne tam, kde má byť.  Doprava
 
Na palube ležadlového autobusu však 
taký pocit mať nebudete. Vietnam je 
rozlohou veľká krajina. Vzdialenosti 
dnes ľudia prekonávajú letecky, no 
letenky sú pre bežných smrteľníkov 
drahé. A to aj napriek prítomnosti low-
cost spoločností na trhu. Druhou po-
pulárnou alternatívou prepravy z bo-  
du A do bodu B sú autobusy. V prípade 
dlhých tratí sú to tie ležadlové. Turisti 
ich vyhľadávajú pre zážitok z  jazdy, 
no čoskoro si môžete uvedomiť, že 
ste jediným zástupcom inej rasy na 
palube a  tiež jediný človek, ktorý ne-
hovorí vietnamsky. Logicky sa po 
pár minútach jazdy stanete veľkou 
atrakciou pre spolucestujúcich. Ra-
dosť z  vašej prítomnosti na palube 
záleží od toho, do akej miery si po-
zornosť okolia viete vychutnať. A  tiež 
od toho, koľkokrát bude autobus stáť 
na odpočívadlách s  reštauráciou, 
na ktorých bude vaše postavenie 
rovnaké. 
 
Tak či onak, do najväčšieho vietnam-
ského mesta Saigon sa viete dostať 
vzduchom aj po zemi. Ho Či Minovo 
mesto, ako sa Saigonu tiež hovorí, 
je dnes skutočnou svetovou metro-
polou. Ide o  ekonomické centrum 
krajiny, v  ktorom žije viac než sedem 
miliónov ľudí. So svojimi mopedmi, 
starosťami aj radosťami. Nad život-
mi všetkými bdie najvyššia budova 
krajiny, 265 metrov vysoký mrako-
drap Bitexco Financial Tower. Mes-
to je dnes rozdelené na devätnásť 
okrskov, pričom každý sa vyznačuje 
silným kastovým spôsobom života. 
Presvedčiť sa o  tom na vlastné oči je 
možné počas výletu k delte Mekongu, 
ktorý sa organizuje z  centra mesta. 
Mikrobus sa prediera pomedzi skútre 
a  nákladiaky, psie reštaurácie a  vy 
sledujete rapídnu zmenu životné štý-
lu každým metrom od centra mesta. 

Byť v  Saigone a  neabsolvovať výlet 
k Mekongu, to je hotový hriech. Je to 
to isté, ako ísť do Vietnamu a nedať si 
legendárne Pho Bo.
 
Životne dôležitý živel je známy aj ako 
Rieka deviatich drakov. Deltu totiž 
tvorí deväť ramien Mekongu. Na nich 
je možné absolvovať nezabudnuteľnú 
plavbu v objatí paliem a bujného po-
rastu delty v  malom kanoe. Zároveň 
vás tamojší ľudia oboznámia s  výro-
bou kokosových sladkostí, môžete 
ochutnať najsmradľavejšie ovocie – 
durman – v  jeho prirodzenom pros-
tredí - alebo kŕmiť krokodíly. Výlet 
k delte Mekongu si môžete zvoliť ako 
jednodňový alebo trojdňový. Tri dni 
vám budú stačiť aj na samotný Sai-
gon. Mesto totiž veľa historických ar-
chitektonických pamiatok neponúka. 
Nečudo, ľudia sa v  ňom usídlili len 
pred 350 rokmi. Po delte Mekongu 
je medzi návštevníkmi atraktívne aj 

Múzeum pozostatkov vojny. Pokiaľ 
ale nemáte silný žalúdok a  vyhýbate 
sa informáciám o  zverstvách bojov 
s  použitím chemických zbraní, prej-
dite sa radšej po meste a  navštívte 
vietnamskú katedrálu Notre Dame. Tú 
zatiaľ osud parížskej menovkyne ne-
postretol. Aj keď domáci zvyknú smeti 
páliť bežne na ulici...

 

Najväčší
 
Budúcnosť Vietnamu je ukrytá jed-
noznačne v jeho plážach a v ostrovoch, 
ktoré tejto krajine patria. Medzi turis-
tami sú najvyhľadávanejšie pláže naj-
väčšieho vietnamského ostrova Phu 
Quoc, ležiacom na pohraničí s  Kam-
bodžou. Nové luxusné rezorty ras-
tú každým dňom, no napriek tomu 
si ostrov uchováva stále svoje čaro. 
S  všadeprítomnými reštauráciami pri 
ceste a hlukom mopedov. V jeho srdci 
sa rozprestiera národný park, ktorého 
väčšina je však v  správe vietnamskej 
armády, a tak je jeho návšteva značne 
obmedzená. Neobmedzená je však 
ponuka na nočnom trhu v  hlavnom 
meste ostrova Duong Dong. Čerstvé 
morské plody grilované priamo pred 
vašimi očami sú lákadlom pre všetky 
zmysly. Len opatrne, jazyková bariéra 
robí svoje, a  tak si mnohí turisti vy-
berajú večeru na základe obrázkovej 
prílohy v menu. Môže sa preto stať, 
že namiesto krevety budete mať na 
tanieri hada alebo žabu. Ku kuchyni 
neodmysliteľne patria aj koreniny. 
Priamo na ostrove sa pestuje čierne 
korenie, farma je turistom otvorená. 
Pokiaľ chcete bývať na Phu Quocu 
grátis, majitelia farmy vás radi ubytu-
jú. Stačí im so zberom úrody pomôcť. 
O  iný typ pomoci ľudia vo Vietname 
nemajú záujem. Dôležité je byť člove-
kom, nad nikoho sa nepovyšovať 
a opätovať úsmev. Doposiaľ naň Viet-
namci veľa dôvodov nemali, preto si 
ho nesmierne vážia. A  ak sa budete 
usmievať, budú si vážiť aj vás. 

„To nebola naša vojna, nehovor-
te jej Vietnamská,“ znie jedna 
z  najčastejších odpovedí Viet-

namcov na nezabudnuteľný konflikt 
trvajúci jedenásť rokov. „Bola to Ame-
rická vojna,“ dodávajú. Napriek tomu 
dnes väčšina ľudí túži po možnostiach 
moderného Západu a značke Made in 
USA. Nikomu nevadí, že po skončení 
vojny bola založená Vietnamská so-
cialistická republika. Ani to, že toto 
zriadenie na čele s  komunistami 
pretrvalo dodnes. No v  bežnom ži-
vote a na uliciach ho reprezentujú len 
budovateľské heslá a  rovnošaty poli-
cajtov i vojakov. Inak vo vzduchu cítiť 
kapitalizmus obrích rozmerov. A ešte 
výpary zo všadeprítomných skútrov 
a motoriek.
 
Juhovýchod Ázie má svoje neza-
meniteľné čaro. No kým Thajsko, In-
donézia alebo Kambodža sa sústreďu-
jú na turistov vo väčšej miere, Vietnam 
si k  nim cestu ešte len hľadá. Preto 
so svetovými jazykmi bežne nepo-
chodíte. Obmedzené jazykové zruč-
nosti má aj personál v  hoteloch 
a  v  reštauráciách. Našťastie, Viet-
namci milujú modernú techniku a ap-
likácie, vďaka ktorým nájdu s  vami 
spoločnú reč. Presvedčiť sa o  tom 
môžete napríklad v  jednom z  naj-
známejších prístavov krajiny, v meste 
Da Nang. To dnes ponúka priame 
letecké spojenie s  viacerými európ-
skymi destináciami. Let s  prestupom 
v  niektorom z  arabských emirátov 
trvá 13 hodín.

 

Pod pozlátkom  
zlatého mosta

 
Po španielskych a francúzskych kolo-
nizátoroch už v  meste nezostala tak-
mer ani stopa. Nečudo, Da Nang sa 

mení na turistickú destináciu a  ob-
chodné centrum stredného Vietna-
mu so všetkým, čo k  tomu patrí. S 
výškovými budovami a  hotelovými 
promenádami na pobreží. Už v ňom si 
uvedomíte, že spoločnosť súčasného 
Vietnamu tvoria buď ľudia snažiaci 
sa prežiť na hranici chudoby, alebo 
tí, ktorým sa v  biznise darí. Podnikať 
je vo Vietname možné vďaka reforme 
z roku 1986, keď si komunistická stra-
na povedala, že bez zahraničného 
kapitálu a  kapitálu našich ľudí nemá 
krajina šancu prežiť. A tak môžete nad 
Da Nangom dostať prvú facku zo stre-
tu komunistického režimu a toho naj-
tvrdšieho kapitalizmu. Vysoko v džun- 
gli sa totiž rozprestiera zábavný park 
Sun World Ba Na Hills. Miesto, ktoré 
po celom svete preslávil Golden 
Bridge – dve ruky držiace zlatý most 
vysoko nad strmým zrázom. Okrem 
neho ponúka park atrakcie v  podobe 
kolotočov, húsenkových dráh, múzea 
voskových figurín,... a  dokonalej imi-

tácie francúzskeho mestečka. Miesto, 
na ktoré sa môžete dostať len vďaka 
kabínkovej lanovke, vyhľadávajú nie-
len bonitní domáci a zahraniční turis-
ti, ale aj svadobčania. Zaujímavosťou 
vietnamského manželstva je, že ho 
môžu uzavrieť ľudia, ktorí majú od 
psychológa pečiatku o  spôsobilosti 
vstúpiť do tohto zväzku. Krajina tak 
bojuje s rozvodovosťou.  Svietiace látky
 
Neďaleko prístavu Da Nang, ktorý obý-
va viac než milión ľudí, leží mestečko 
s  pokojnou atmosférou, v  ktorom si 
môžete vydýchnuť od preplnených 
ulíc a klaksónov všadeprítomných áut, 
motoriek a mopedov. Prístav Hoi An je 
dnes známy ako Mesto lampiónov a je 
súčasťou zoznamu UNESCO. V  minu-
losti bolo tiež významným prístavis-
kom, no kapacitne nedokázalo ob-
hospodáriť čoraz väčšie lode, a  tak 

C E S T O P I S C E S T O P I S
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R O Z H O V O R

FERO MIKLOŠKO
UMENIE MÁ VZBUDIŤ 
EMÓCIE . MOJA MÓDA 
ROVNAKO.

Na slovenskej módnej scéne pôsobí už viac než dvadsať rokov. Za dve desaťročia 
sa jeho modely stali vyhľadávanými nielen medzi zvučnými menami a známymi 
osobnosťami. Značka MIKLOSKO má punc u všetkých fanúšikov módy. A to aj 
vďaka osobnosti samotného Fera Mikloška.
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 › Ste absolventom odboru 
kostýmová tvorba. Chvíľu ste 
pôsobili aj v divadle. Nechýba 
vám?

 
Divadelné kostýmy sú určené na dos-
ky, špeciálne pre dané predstavenie. 
Napriek tomu sa môžu kostýmoví vý-
tvarníci na nich realizovať do sýta. Mu-
sia podčiarknuť celkovú emóciu danej 
hry. Práve možnosť kreatívneho vy-
bláznenia sa mi v bežnom živote chýba. 
Prax ma naučila, že moje modely musia 
byť nositeľné, nie teatrálne, Aj keď, na 
svojich prehliadkach si občas uletím. 

 › Uleteli ste si aj ma ostatnej 
kolekcii MIKLOSKO ART? Tej  
dominuje čierna a biela farba.

 
Čierna je moja obľúbená farba. Pozrite 
sa na mňa, aj dnes som celý v čiernej. 
(Smiech.) Popustiť uzdu fantázie, to nie 
je o  farbách látok a  materiáloch. Je to 
o inšpirácii, strihoch, o výslednom efek-
te. Zvykol som si farebnosť svojich kolek-
cií striedať. Kým tá zimná bola viac než 
temperamentná, letná je pokojnejšia. 
Ale aby som odpovedal na vašu otázku, 
uletel som si. Logománia ma pohltila, 
a tak je moje meno na každom modeli. 

 › Ako svoje meno dnes  
vnímate vy?

 
Poznáte môjho menovca z  politiky? 
Naše mená znejú rovnako, no každý 
z  nás žije v  úplne inom vesmíre. Svoj-
mu menu veľkú váhu nedávam. Biznis 
ma naučil byť istým spôsobom fleg-
matikom a neriešiť klebety či útoky na 
moju osobu. Viac sa snažím vnímať svoj 
ateliér a  značku MIKLOSKO FASHION 

DESIGN. A tá sa mi počúva veľmi dobre. 
Je výsledkom poctivej práce. Meno som 
jej budoval v  každom období svojho 
života. Keď bolo dobre, aj keď bolo zle. 

 › Tým „zlým“ myslíte obdobie, keď 
ste museli zatvoriť svoj butik?

 
Hovorím, že ľudia musia jesť, spať, šatiť 
sa a  zomrieť. Takže móda a  odievanie 
má zmysel, no zároveň je to odvet-
vie, ktoré je veľmi úzko spojené s eko-
nomickou kondíciou spoločnosti. Svoj 
salón som mal  od roku 1999, dvanásť 
rokov. Situovaný bol v Starom meste 
a k nemu som pridal ďalší, s modelo-
vou konfekciou. A  áno, ten sme spolu 
s mojou spoločníčkou zatvorili v ob-
dobí krízy. Doteraz však fungujem vo 
svojom ateliéri, kde mám k dispozícii 
showroom, a tak sa môžem venovať 
klientkam osobne. Zatvorenie saló-
na dnes vnímam ako počin, ktorý ma 
paradoxne posunul ďalej. Tí, ktorí sa 
chcú kvalitne a originálne obliecť, chcú 
individuálne modely, nie konfekciu. 

 › Nie je to vyčerpávajúce? 
Neustále prinášať individuálne 
kúsky?

 
Je aj nie je. Dôležité je vedieť, kto bude 
daný model nosiť. Preto poznám všet-
kých svojich klientov. S mnohými z nich 
mám, dovolím si povedať, priateľský, 
ba priam rodinný vzťah. Osobne sa 
stretávam s  každým, kto má o  moju 

prácu záujem. Navyše, mám oko-
lo seba svoj tím skvelých ľudí. Takže 
vďaka nim to vyčerpávajúce nie je. 

 › Ani príprava prehliadky  
a novej kolekcie? 

Za tie roky praxe som sa naučil robiť 
pod tlakom a  stresom. Paradoxne ma 
inšpiruje. Za viac než dvadsať rokov 
mám za sebou desiatky prehliadok. 
Takže viem, čo so sebou prinášajú. 
S čím mám počítať a koľko času daným 
bodom prípravného zoznamu venovať. 

 › Z čoho ten zoznam pozostáva? 
Ako vyzerá príprava prehliadky 
Fera Mikloška?

 
Veľký dôraz kladiem na miesto kona-
nia. Som známy tým, že vyhľadávam 
netradičné miesta. Ostatná prehliad-
ka sa konala v  Kunstahalle, tá pred 
ňou na schodisku vo výstavisku. Pries-
tory ma musia zaujať a  zanechať vo 
mne emóciu. Výber ide ruka v  ruke 
s  modelmi. Keď nájdem ideálnu loka-
litu, nasleduje stanovenie termínu. 
Potom stretnutia s  partnermi, mojím 
produkčným tímom a  práca v  ateliéri. 
Tej samozrejme prechádza nákup 
materiálu. To ma baví asi najviac. 

 › Sledujete prácu aj svojich 
konkurentov? Navštevujete  
aj ich prehliadky?

 
S  niektorými z  nich mám veľmi blíz-
ky vzťah. Ak mi to čas a  povinnosti 
umožnia, navštívim ich ateliér a občas 
aj prehliadku. Veľmi ma poteší, ak sa 
niektorí z nich ukážu na mojej prehliad-
ke. Samozrejme, že registrujem ich 
prácu a  viem ich aj pochváliť. Napriek 
tomu, aký malý trh na Slovensku 
máme, každý z  nás sa pekne zaradil. 

 › A kam okrem módy sa ešte 
radíte vy? Čo má rád Fero  
Mikloško?

Rád ochutnávam svet. Varenie máme 
v krvi, v rodine. Veľmi rád pripravujem 
dobroty pre mojich priateľov. Mám rád, 
keď si spoločne vychutnáme výsledok 
môjho snaženia sa v kuchyni, veľa sa pri 
tom smejeme a  rozprávame. Tiež rád 
cestujem, no mojou najväčšou láskou 
sú psy. Najmä moja Gigi. Tá je mojou naj-
vernejšou a najčastejšou spoločníčkou. 

 › S ňou sa často prezentujete aj 
na sociálnych sieťach. Do akej 
miery sú dôležité pre váš biznis?

 
V  dnešnom svete majú svoje mies-
to aj v  segmente predaja. Dlhodobo 
som im odolával, s  Instagramom ma 
museli naučiť pracovať odborníci, 
lebo to bola pre mňa hotová španiel-
ska dedina. No dnes viem, že je to 
skvelé miesto na prezentáciu mo-
jej práce a  mojej značky. Svoj profil 
si spravujem sám, a  preto sa medzi 
príspevkami niekedy objaví aj niečo ve-
selé a  vtipné z  môjho súkromia. Mám 
rád, keď sa ľudia vďaka mne smejú. 

 › Ste známy ako rodený zabávač, 
v spoločnosti ste vyhľadávaným 
partnerom. No mávate niekedy 
aj dni, keď chcete byť sám so 
sebou?

 
Nikdy nie som sám, vždy mám pri 
sebe svoju Gigi. Ale každý, kto robí 
s  ľuďmi, vie, že je to náročné. V  mojej 
profesii obzvlášť. Lebo nikdy nevie-
te, ako sa klient zobudí. Na čo bude 
mať náladu. A  niekedy ju nemám ani 
ja. Takže sa zatvorím doma a  nevylie-
zam z  bytu. Dlho to však nevydržím, 
som jednoducho spoločenský tvor. 

 › Vďaka vašim modelom možno 
povedať, že ste medzi ľuďmi 
aj vtedy, keď tam fyzicky ani 
nie ste. Koľko stojí uviesť do 
spoločnosti niektorý z vašich 
kúskov?

 
Záleží od toho, čo si chcete kúpiť. Iná je 
cena kabelky, iná šiat, kožuchu či saka. 
Cena spoločenských šiat je niekde okolo 
tisíc až po dvetisíc eur. Najdrahšie som 
predal za približne štyritisíc. Všetko ale 
záleží od použitého materiálu a tiež od 
toho, do akej miery ide o  mravenčiu 
prácu. Mám rád poctivú robotu. A baví 
ma aj zjednávanie. No najdôležite-
jšie je, aby sa moje diela nosili. Takže 
na sume sa vždy vieme dohodnúť. 

 › Je tu záver leta. Ako ste ho 
prežili? Predpokladáme, že ste 
relaxovali, keďže sa opäť blíži 
čas novej kolekcie...

 
Rád cestujem, mojou obľúbenou des-
tináciou je Taliansko. Takže som si istý 
čas oddýchol aj tam. Zároveň som 
sa však pripravoval na tradičnú spo-
luprácu na Miss Universe, ktorá je už 
za nami a  opäť to bola veľkolepá šou. 

 › Kde si môžeme pozrieť vašu ak-
tuálnu ponuku a vašu prácu? 

Aktívny som na sociálnych sieťach, 
k dispozícii som záujemcom aj osobne 
v  mojom ateliéri v  Starom meste. 
Už niekoľko mesiacov koketujem aj 
s myšlienkou e-shopu, no už nie som za 
bezhlavé počiny. Stal sa zo mňa aj biz-
nisman, a tak potrebujem istoty. 

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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9 › Ako a kedy ste sa vôbec dostali 
k machovým stenám?

 
Základy spoločnosti BEMOSS sa tvorili 
už v roku 2009. Ešte v rámci pôsobenia 
v stolárskej firme nám prišla požiadav-
ka zo Švajčiarska na výrobu rámov pre 
machové obrazy. V tej dobe nikto z nás 
ani len netušil, čo to ten mach vôbec 
je a na čo slúži. Po výrobe niekoľkých 
stoviek kusov rámikov obchod zrazu 
ustal, no vo mne stále visela otázka, 
pre aký mach sme to vlastne vyrába-
li rámiky. Ako mladý chalan som teda 
začal hľadať na internete spojenie ma-
chové obrazy, steny z machu, mach,... 
Slovenské vyhľadávania ale boli bez 
výsledku, pretože tu nič také nebolo. 
Hľadanie teda pokračovalo v zahraničí. 
Tam síce už tento produkt existoval, 
no nebol veľmi známy ani žiadaný. Po 
skutočne dlhom hľadaní som našiel 
prvého dodávateľa, a tak za celé moje 
imanie, v  tej dobe to bolo presne 316 
eur, som objednal prvý tovar a  začal 
podnikať.

 › Koľko druhov machu máte dnes 
a čím sa odlišujú?

 
Druhov machu je viacero, začínali sme 
pracovať s  jedným a  tým bol lišajník. 
Dnes je okrem neho v  základnej po-
nuke Bolmoss, Flatmoss, sibírsky mach 
a  samozrejme mnoho druhov stabi-
lizovaných rastlín, drevín, kôry či iných 
prírodných materiálov.

 › Aká je vlastne životnosť stien a 
obrazov z machu?

 
Životnosť machových stien je približne 
osem až desať rokov, pričom životnosť 
machových stien sa uvádza v ich fareb-
nej stálosti. To znamená, že po dajme 
tomu ôsmych rokoch, je farebný odtieň 

machovej steny iný ako novej. To je 
však prirodzený jav asi pri  každom 
produkte, ktorý sa nachádza v interiéri 
a  na ktorý svieti slnko vyťahujúce 
z  neho farbu. Životnosť sa predlžuje 
umiestnením takejto steny na miesto 
v  interiéri, kde nie je počas dňa dlho 
priame svetlo. Vhodné je umiestniť ju 
skôr do chládku či polochládku.

 › Potrebujú vaše machové diela 
špeciálne podmienky (svetlo, 
teplo, vlhkosť)?

 
Všetky naše produkty si nevyžadujú 
skoro žiadnu údržbu či podmienky pre 
existenciu. Sú určené do interiérov 
s  bežnou vlhkosťou od 40-60%, ktorá 
je považovaná za ideálnu vlhkosť aj pre 
človeka. 

 › Skutočne vaše machové vyho-
tovenia nepotrebujú žiadnu 
závlahu? 

 
Machové steny a obrazy nielenže nepo-
trebujú žiadnu vodu, ale je zakázané 
ich kropiť či rozprašovať na ne vodu. 
Zničili by sa tým. Zmyla by sa z nich sta-
bilizačná látka, a tým pádom by stratili 
svoju funkčnosť.

 › Sú steny alebo obrazy z machu 
vhodné aj pre alergikov?

Machové steny, ako aj celý proces 
stabilizácie, sú zdravotne nezávadné. 
U  nás dávame dôraz na to, aby bol 
celý proces výroby nielen šetrný voči 
prírode, ale hlavne aby každý jeden 
prvok výroby bol v maximálnej možnej 
miere nezávadný pre ľudí. 

 › Nezvykne sa v stenách či obra-
zoch z machu usídliť hmyz?

 
Mach, aj keď je prírodný produkt, ktorý 
vyrástol v  prírode a stabilizáciou si 
zachoval všetky svoje vlastnosti, už 
nie je živý. Tým pádom nemá význam 
ani pre hmyz. Nie je jeho potravou či 
útočiskom.

 › Čo okrem machu môže ešte  
dotvoriť stenu alebo obraz?

 
Okrem samotného machu veľmi často 
používame pri stenách či obrazoch sta-
bilizované rastliny, dreviny, kôru a  iné 
prírodné produkty. Snažíme sa tým 
dotvárať celkový dojem - vniesť príro-
du do interiéru. Čím je tento produkt 
prírodnejší, tým lepšie.

 › Okrem stien z machu BEMOSS 
tiež vyrába drevené obklady 
na stenu, o aké obklady ide?

 
V roku 2018 sme na výstave MODDOM 
odprezentovali ako prví WOOD WALLS. 
Jedná sa o  drevené obklady, o  reálnu 
kôru zo stromov, ktorá bola upravená 
tak, aby sa z nej dali vytvárať obklady 
či celé steny. Ide skutočne o exkluzívny 
produkt, nakoľko každý jeden kus ob-
kladu je jedinečný tým, že vyrástol 
v prírode na strome a každý panel  má 
odlišnú štruktúru, farbu, hustotu. Pre-
to pri vytváraní stien dlho hľadáme 
spomedzi všetkých panelov tie naj-
príbuznejšie, aby stena tvorila jeden LES 

V OBÝ VAČKE
Zelená upokojuje. Príroda tiež. Bezpečne a pohodlne sa však cítime aj 
doma. Machové steny dokážu skĺbiť všetky tieto faktory do jedného. 

Výsledkom je zaujímavý domov so stenou, na ktorú sa ešte aj dobre po-
zerá. Prvým výrobcom takýchto stien u nás je spoločnosť BEMOSS. O jej 

vzniku a samotných produktoch nám porozprával zakladateľ, Lukáš Benc.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R

Čím je tento produkt  
prírodnejší, tým lepšie.
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úžasný celok. Používame štyri druhy 
kôry: topoľ, smrek, breza a korok.

 › Potrebujú drevené obklady 
špeciálnu údržbu?

 
Drevené obklady si nevyžadujú žiadnu 
údržbu. Tým, že sa jedná o pravú kôru 
napríklad smrek a topoľ, môžu byť vďa-
ka svojej hrúbke a  odolnosti umiest-
nené aj v exteriéri.

 › Čo potrebujeme vedieť alebo 
musíme mať v dome či byte pred 
tým, ako si u vás objednáme ma-
chovú stenu, či drevený obklad?

 
Predtým, ako si objednáte machovú 
stenu či drevený obklad, nám určite za-
volajte alebo napíšte email. Všetky pro-
dukty sú vhodné do každého interiéru. 
Jedinou otázkou bude skôr voľba vhod-
ného miesta tak, aby vás tento produkt 
neobťažoval, ale spôsoboval radosť. To 
znamená, neumiestniť mach napríklad 
na miesto, kde môže prísť priamo do 
styku s  vodou alebo ne umiestňovať 
mach úplne až po zem. Vždy je dobré 
nechávať priestor na sokel, aby sa 
podlaha dala jednoducho udržiavať 
a  nemusíte neustále dávať pozor pri 
vysávaní či utieraní podlahy, aby ne-

došlo k  poškodeniu machu. Snažíme 
sa v  prvom rade zákazníkovi poradiť 
a  nie predať naše produkty za každú 
cenu. V dnešnej dobe, keď už je mach 
relatívne známym doplnkom, začínajú 
vznikať aj rôzne náhrady či lacnejšie 
varianty. Počas všetkých tých rokov 
sme v  rámci neustáleho získavania 
nových informácií a skúseností skúsili 
na testoch kvality každého prvovýrob-
cu machu vo svete a  zistili sme ex-
trémne rozdiely v kvalitách. Je to bohu-
žiaľ ako pri každom produkte, časom sa 
vždy nájde niekto, kto chce s použitím 
čo najmenej, získať čo najviac. Preto je 
už potrebné popýtať sa na trvácnosť 
machu, na pôvod, ale omnoho lepšie 
je prísť a  osobne si pozrieť jednotlivé 
druhy. Akú majú štruktúru či farbu. 
Samozrejme aj prevedenie machovej 
steny musí byť elegantné a pôsobiť čo 
najviac prirodzene.

 › Záleží na tom, aká je podkladová 
stena? (murovaná, sadrokartón, 
dlažba)

 
Podkladová stena, na ktorú umies-
tnime pláty s  machom, môže byť 
z  ľubovoľného materiálu. Betón, sa-
drokartón, tehla atď. Náš podklad, na 
ktorom je špeciálnym lepidlom upev-

nený mach, je vode a  vlhkosti odolný 
a hrubý len päť milimetrov. Tým pádom 
je celý produkt veľmi ľahkej váhy a ne-
zaťažuje steny, či dokonca ani sadro-
kartónové stropy.

 › Akú najmenšiu a zároveň akú 
najväčšiu machovú stenu ste 
vytvorili?

 
Najmenšia bola tuším okolo 10x30 cm 
a  šlo o  výklenok v  kúpeľni. Najväčšia 
mala skoro 45 m2 a  len jej samotná 
montáž trvala trom ľudom štyri dni. 

 › Máte vlastný showroom, kde  
vás môžeme nájsť a prekonzul-
tovať nápady?

 
BEMOSS vytvára prírodné produkty, 
a  preto sa aj naša výroba nachádza 
v prírode, pod lesom v obci Podhorany. 
Leží približne 15 kilometrov od Nitry. 
Tu je možné vidieť všetky produkty, 
ktoré máme v ponuke. Ďalší showroom 
je možné nájsť v Prahe a od roku 2019 
sme naše podnikanie posunuli aj za 
oceán, do Ameriky. Konkrétne Miami, 
kde máme predajné miesto a zastúpe-
nie pre USA. Inšpirovať sa môžete aj na 
našej stránke www.bemoss.eu. 

ODIŠIEL Z RODNEJ OBCE,  
ABY MU Z A VEĽKOU MLÁKOU 
PATENTOVALI PADÁK .  
ŠTEFAN BANIČ

Niektorí autori vynájdenie moderného padáka naším rodá-
kom spochybňujú. Pravdou je, že jeho patent aj prototyp vy-
zeral inak než súčasné padáky. No nič to nemení na tom, že 
z chudobného kraja odišiel do Spojených štátov amerických 
skúsiť šťastie. A že preslávil rodnú hrudu v celom svete.

Písal sa rok 1907, keď sa vtedy 
37-ročný rodák z Neštichu pri Tr-
nave vybral za skusmi a prácou do 

USA. V tom období nešlo o ničím výni-
močný počin. Nedostatok práce a  ži-
vorenie vyhnali do sveta tisíce našich 
predkov. Vyučený murár si v  novom 
prostredí prešiel viacerými brigádami 
a pracovnými pozíciami. Nakoniec ho 
odvialo do Pensylvánie, kde ho živila 
práca v strojárskej fabrike.
 
Na rodnej hrude si nedával servítku 
pred ústa a  ostro vystupoval pro-
ti maďarizácii, čo mu tiež značne 
znemožňovalo nájsť si prácu. Štefan 
Banič si teda vedel uletieť. Možno aj 
preto ho fascinovalo rozvíjajúce sa 
letectvo. To si však so sebou nies-
lo aj mnohé nešťastné konce, pády 
a  tragédie. Očitým svedkom jedného 
z  leteckých nešťastí sa stal v  USA 
práve aj Štefan Banič. Bolo to  v roku 
1912. V  tom čase sa bezpečnosť pilo-
tov a celej leteckej dopravy skloňova-
la čoraz intenzívnejšie a  padákmi sa 
začali zaoberať viacerí konštruktéri.
 
Pravdou je, že Štefan Banič nebol 
prvým vynálezcom padáka, no patent   
na ten svoj z  roku 1913 získal. Ešte 

v  roku 1911 si dal padák patentovať 
ruský vynálezca Koteľnikov. V období, 
keď bolo vyrobených niekoľko kusov 
Koteľnikových padákov, v  Spojených 
štátoch amerických patentovali padák 
aj nášho rodáka. Patentná listina 
1108484 z  roku 1914 umožnila Šte-
fanovi Baničovi zasiahnuť do vývoja 
letectva a  bezpečnosti v  ňom. Ešte 
v  júni 1914 predviedol Banič svoj 
padák názornou ukážkou. Vo Washin-
gtone zoskočil z  15-poschodovej bu  - 
dovy a  bezpečne pristál, napísal 
portál slovenskivynalezcovia.
 

Baničov padák nevisel voľne na lanách. 
Pripomínal skôr akýsi dáždnik. Tvorilo 
ho 12 teleskopických ramien, pričom 
ho mal letec pripevnený okolo hrudní-

ka. Otváral sa vďaka dômyselne pre-
pracovanému systému pružín. Svo-
jím technickým riešením „slovenský“ 
padák vynikal spomedzi ostatných, 
a to najmä vďaka zariadeniu na pohy-
bovanie nosnou plochou. To umožni-
lo letcovi doplachtiť vzduchom nad 
miesto bezpečného pristátia. Aj pre-
to americká armáda Baničov vynález 
odkúpila a údajne ho využívala v prvej 
svetovej vojne.
 
Napriek tomu sa Banič v  roku 1920 
vrátil na Slovensko. Revolučný vynález 
mu bohatstvo ani doživotnú slávu 
v tom čase nepriniesol. Na Slovensku 
sa živil murárstvom, ktorému sa pred 
odchodom do Ameriky vyučil. Žil skôr 
v ústraní a venoval sa ďalším vášňam 
– ovocinárstvu a  jaskyniarstvu. So 
svojím synom Jánom uskutočnil nie-
koľko prieskumných ciest do jaskyne 
dnes známej pod menom Driny. Bol to 
práve Baničov syn Ján, komu sa s Im-
richom Vajsábelom podarilo v  roku 
1929 objaviť samotnú jaskyňu. Jeho 
otec umrel v roku 1941, vo svojom ro-
disku. 

S  N A J V Ä Č Š Í M I  S L O V Á K M I  H I S T Ó R I E
R O Z H O V O R
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TOMÁŠ BERK A:
Z AUJÍMAV Ý JE TER A Z  
RETAIL A LOGISTIK A .  

V NEHNUTEĽNOSTIACH  
SÚ ČECHY POROVNATEĽNÉ 

SO Z ÁPADOM

 › HN: Aký je biznis vášho fondu?
 
Fond Nova Real Estate je od počiat-
ku zamýšľaný ako zmiešaný. Mo-
mentálne je rozložený medzi dva typy 
výnosových aktív. Polovicu portfólia 
tvoria kancelárske budovy v Prahe s 
vysokým štandardom vybavenia aj 
dostupnosti. Druhá polovica je tvorená 
maloobchodnými predajňami po ce-
lom Česku. U tých sme sa snažili získať 
do nájmu všetkých hlavných hráčov na 
maloobchodnom trhu - skupinu Rewe, 
ktorá prevádzkuje Billy a Penny Mar-
kety, najväčší reťazec predajní pre ku-
tilov OBI, ďalej Baumax, ktorý je v tom-
to ohľade druhým najväčším, takisto 
Tesco a v neposlednom rade aj Ahold. 
Ten má predajne Albert. Neprenajíma-
me priestory pre Lidl a Kaufland, čo je 
dané tým, že tieto reťazce nebývajú v 
nájme. Z rovnakého dôvodu nemáme 
Globus. Avšak možno sa v tomto 
smere do budúcna niečo zmení - ide 
o zákaznícky dobre hodnotených pre-
dajcov. Do konca tohto roka pridáme 
ešte jednu triedu výnosových aktív, 
a síce priemyselné nehnuteľnosti. Už 
dokončené akvizície dvoch priemysel-
ných nehnuteľností v Plzni a Trenčíne, 
zmenia pomer aktív medzi kancelá-
riami, retail a industry takmer presne 
na tretiny a zvýši objem aktív v správe 
fondu zhruba na 370 miliónov eur. Čo 
je takmer desať miliárd českých korún. 

 › HN: Koľko vlastníte nehnu-
teľností a aká je hodnota  
majetku fondu?

 
V portfóliu máme v súčasnosti 17 
nehnuteľností. Hodnota majetku pod 
správou, o ktorý sa tento fond stará, 
je zhruba 6,5   miliardy korún. Zároveň 
používame finančnú páku, teda ex-
terné financovanie od bánk, českých 
aj zahraničných, v pomere dve tretiny 
bankové úvery a tretina peniaze od 
investorov. To, či je úver v korunách, 
či eurách, je podriadené typu ne-
hnuteľnosti a nájomnému, ktoré vy-
beráme. Ak nehnuteľnosť nesie nájom 
v eurách, tak je logické ju v eurách aj 
financovať. Z pohľadu investora mož-
no do fondu vstúpiť tak v eurách, ako 
aj v korunách, pričom drvivá väčšina 
investícií prichádza v  eurách. Tomu 
zod povedá podiel eurových aktív. 

 › HN: Kto sú akcionári fondu? 

Väčšiu časť tvoria inštitucionálni in-
vestori - slovenské, české, rakúske a 
švajčiarske subjekty ako investičné 
banky, poisťovne, family offices a za-
hraničné alternatívne fondy zamerané 
všeobecne na private equity investí-
cie. O niečo menšiu, ale stále rastúcu 
časť, tvoria najmä slovenské a české 
fyzické osoby. Na túto otázku ale 
všeobecne nie je vždy ľahké odpove-
dať. Pretože keď napríklad rakúska 

banka investuje do fondu 10 milió-
nov eur, nemusí byť vždy jasné, či in-
vestuje pre seba, alebo či to následne 
“zabalí” do portfólií svojich hnuteľných 
klientov. Z pohľadu riadenia likvidity 

nám toto zloženie príde optimálne. 

 › HN: Ako sa v súčasnosti vyvíja 
záujem investorov o fondy  
ne hnuteľností v Česku? 

Tento typ fondov je stále viac atrak-
tívny. Súvisí to aj s edukáciou a rastúcou 
finančnou gramotnosťou ľudí. V minu-
losti malo slovné spojenie investičný 
fond skoro až pejoratívny nádych a 
prelomiť nedôveru ľudí je celkom zlo-
žité. Avšak súčasná legislatíva, regulá-
cia a dohľad u nás dnes tvoria stabilné 
prostredie pre kolektívne investovanie. 
Všeobecne sledujeme, že záujem o 
kolektívne investovanie vzrastá, čo je 
jednoznačne pozitívny trend. Aktuálne 
je to tak, že prostriedky investované 
vo fondoch kvalifikovaných investo-
rov, čo do ich objemového zastúpenia 
v portfóliách klientov, stále zaostávajú 
pri porovnaní so situáciou v štátoch 
západnej Európy. Vnímame tu veľký 

potenciál pre rast do budúcnosti. 
Česko je pre investorov zaujímavým 
trhom poskytujúcim výnosy vysoko 
nad úrovňou inflácie alebo podob-
ných ultrakonzervatívnych investícií. 

 › HN: Prečo si zahraniční investori 
vybrali práve váš fond? 

Máme externý tím ľudí, ktorý na získa-
vaní zahraničných investorov pracuje, 
kultivuje kontakty a snaží sa prešliapať 
cestu. Zároveň aj sami jazdíme do 
zahraničia, kde fond prezentujeme. 
Proces je takmer vždy rovnaký. Ak náš 
fond zahraničných investorov zaujme 
- teda ak ich osloví prezentácie, čísla a 
myšlienka, s ktorou je fond vytvorený, 
a to, ako je spravovaný, posunie sa to 
smerom k veľmi intenzívnej komu-
nikácii s risk managermi na ich strane.
V zásade ide o podrobnú previerku 
dokumentov o fonde, jeho fungovanie, 
previerku interných procesov atď. Ak 
si nás vyhodnotia s kladným výsled-
kom, investujú k nám. Zjednodušene 
povedané - keď niekto napríklad vo 
Švajčiarsku usúdi, že kancelárie v Pra-
he sú dobrá príležitosť, že sú nakúpené 
na dobrých miestach, že sú v nich zau-
jímaví nájomcovia a obsadenosť je 
vysoká, tak vám nejaké peniaze pošle. 

 › HN: Ako by ste vyhodnotil in-
vestičné prostredie v Česku?

Na úrovni a pri typu aktív, ktoré ako 
fond kupujeme a spravujeme, sa 
bavíme o dnes už celkom inštitucio-
nalizovanom trhu, a to už niekedy od 
polovice 90. rokov. Tento trh je aj vďaka 
prítomnosti zahraničných firiem, čo do 
prostredia a kultúry plne porovnateľný 

Do konca tohto roka 
pridáme ešte jednu  
triedu výnosových aktív,  
a síce priemyselné neh-
nuteľnosti.

Trh s nehnuteľnosťami v Česku je pre zahraničných investorov vďaka 
právnemu a podnikateľskému prostrediu plne porovnateľný so západnou 

Európou, prezradil v júlovom rozhovore pre Hospodářské noviny Tomáš Berka, 
portfólio manažér fondu Nova Real Estate. Ten založila a obhospodaruje in-

vestičná spoločnosť Redside, ktorá patrí k najvýznamnejším českým hráčom 
na poli fondov kvalifikovaných investorov. Významnú časť akcionárov fondu 

tvoria zahraniční investori, okrem iného z Rakúska a Švajčiarska. My vám 
ponúkame prepis rozhovoru. 

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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napríklad s Londýnom či Frankfurtom. 
A je to vidieť na záujme zahraničných 
investorov. Pomáha tomu aj to, keď 
máte štruktúru, resp. právnu formu 
fondu, ktorú zahraniční investori poz-
najú.
 
A ak oceňujete nehnuteľnosti podľa 
medzinárodne uznávaných štandar-
dov, ste pre investorov na rovnakej 
úrovni ako napríklad fondy v Nemecku. 
Aj keď riziko je stále o niečo vyššie ako 
práve v západných krajinách, a tým 
pádom sú vyššie aj požadované výno-
sy. Pritom ale budovy sú postavené 
kvalitne, pretože sa dodržiavajú normy 
harmonizované naprieč celou EÚ, 
právne prostredie je tu stabilné, vlas-
tnícke právo nedotknuteľné. A vstup 
na trh je jednoduchý. Kurzové riziko 
nenesiete, pretože kancelárske budovy 
či priemyselné objekty vyberajú nájmy 
v eurách. A veľmi pravdepodobne bu-
dete mať v takých budovách nájomcu, 
ktorého poznáte, pretože sa bude jed-
nať o miestne pobočky nadnárodných 
korporácií.
 
Z  vonkajšieho pohľadu tak pre zahra-
ničných investorov ide o trh s pod-
nikateľským a investičným prostredím, 
ktoré je stabilné a transparentné na 
úrovni plne porovnateľné so západ-
nou Európou a pritom ešte stále 
dáva výnosovo o niečo navyše. 

 › HN: Na aký výnos váš fond cieli?
 
Dlhodobo cielime na 7% plus čistého 
ročného zhodnotenia pre investora. 
Zdôrazňujem dlhodobo, pretože ak sa 
chce investor zviesť na nejakých krát-
kodobejších vlnách, potom je lepšie, 
aby sa venoval napríklad akciám.

 › HN: Čo to znamená, keď chceme 
zacieliť na 7% a čo s tým robí 
vývoj cien nehnuteľností na 
trhu? 

Je potrebné si uvedomiť, ako sa výnos 
tvorí. Jadrom fondu sú nehnuteľnosti, 
ktoré musia “fungovať,” čo veľmi pria-
mo povedané znamená, že ich musíte 
mať plne obsadené, a to za trhové ná-
jomné. Tým plne využijete ich výnosový 
potenciál. To možno dosiahnuť tým, 
že sa o nájomcu vo svojich budovách 
a o tie budovy samotné budete čo 
najlepšie starať. Jedno bez druhého 
nemôže dlhodobo fungovať.
 
Je potrebné udržiavať dobré vzťa-
hy, pravidelne komunikovať a do 
budov časť zárobku pravidelne vra-
cať formou investícií či opráv podľa 
dlhodobého plánu, ktorý apliku-
jeme na celé portfólio. Nehnuteľnos-
ti chceme držať dlhodobo a naším 
cieľom je investorom dlhodobo a 
stabilne zhodnocovať ich peniaze. 

 › HN: Hovorí sa, že v rámci regiónu 
sú napríklad komerčné nehnu-
teľnosti v Prahe už pomerne 
drahé ...

 
Sú aj nie sú. Záleží ako pre koho. Ak 
ste dôchodkový fond, ktorý v zásade 
nesľubuje nič, než že zhodnotenie 
vašich úspor bude 1% nad infláciou, tak 
je to v poriadku, pretože tento fond si 
stále môže dovoliť do tých najlepších 
nehnuteľností v Prahe investovať. 
Výnosy sú síce nižšie, než bývali, ale 
stále to tomu fondu z hľadiska zhod-
notenie vychádza.
 
Naopak pre nás, pretože cielime na 

spomínaných 7%, sú už kancelárie 
v Prahe aktuálne skôr drahé. Ceny 
kvalitných budov sa za posledné tri 
roky tak posunuli, že nákupom by 
sme “ničili” výnos fondu existujúcim 
investorom. A to nie je to, čo by sme 
chceli s peniazmi investorov robiť. 

 › HN: Čo z toho pre váš biznis 
vyplýva?

 
Napríklad to, že kancelárie síce stále 
sledujeme, ale už takmer dva roky 
nenakupujeme. Nakupujeme iné typy 
výnosových nehnuteľností, ako sú 
kancelárske budovy v Prahe. Nepo-
zeráme sa na regionálne kancelárie, 
pretože z hľadiska likvidity sa nemôžu s 
českou metropolou vôbec porovnávať.
Z nášho pohľadu to vidíme tak, že si 
necháme kancelárske budovy, ktoré 
už vlastníme, a nebudeme ich teraz 
predávať, aj keď okamžitý zisk by bol 
značný. Skôr sa sústredíme na iné seg-
menty realitného trhu. Zaujímavými 
sa nám stále javia budovy pre maloob-
chod a predovšetkým industriálne, po-
prípade logistické nehnuteľnosti. 

Vyštudoval Fakultu financií 
a účtovníctva  na VŠE v Pra-
he. Po dokončení štúdia 
nastúpil do ČSOB. V rámci 
správy klientskeho port-
fólia narazil na financovanie 
nehnuteľností. Odvtedy sa 
tomu sa venuje, v súčasno-
sti už 14 rokov. Pôsobil aj v 
spoločnostiach Immorent 
ČR (premenované na Erste 
Group Immorent) a Col-
liers International. Teraz sa 
vo firme Redside zaoberá 
správou fondu Nova Real 
Estate.

Tomáš 
Berka

R O Z H O V O R
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9Nepozornosť, drobné ťuknutie, 
poškriabanie, pokrčený plech či 
väčšia škoda. Situácia bežná na 

každodenných cestách. Kým bez po-
vinného zmluvného poistenia (PZP) sa 
s  autom na cesty nevydáte, pri uzat-
vorení toho havarijného (KASKO) už 
máte na výber. 
 
V prípade povinného zmluvného 
poistenia treba počítať s týmito 
minimálnymi limitmi poisteného 
krytia: 

 › 5 000 000 €: škody na zdraví  
a pri usmrtení, bez ohľadu  
na počet poškodených osôb, 

 › 1 000 000 €: škody vzniknuté  
na majetku, náklady na ušlý zisk 
a náklady vyplývajúce z právne-
ho zastupovania pri vymáhaní 
poistného plnenia.

Neplatí však, že najlacnejšie stačí. 
Asistenčné služby sú bežnou súčasťou 
PZP. Ich ponuka, rozsah a limity kry-
tia sa však v každej poisťovni líšia. Je 
preto vhodné informovať sa u  našich 
špecialistov o detailoch asistenčných 
služieb. Hlavne u starších vozidiel, kde 
už nie je možné zjednať KASKO, alebo 
je cenovo vzhľadom na cenu vozidla 
vysoké,  je možné priplatiť si pripois-
tenia. Najčastejšie využívané sú pois-
tenie čelného skla, pripoistenie stretu 
so zverou, živel, pripoistenie proti výtl-
kom alebo amortizácii. Je ich celá plejá-
da a o ich výbere je vhodné poradiť sa 
s niektorým z našich odborníkov.

 
Koľko to bude stáť?

 
Každá poisťovňa má vlastný vzorec pre 
stanovenie výšky poistného. Ten kom-
binuje vek vodiča, výkon vozidla, okres 
registrácie a  iné faktory ovplyvňujúce 
cenu, preto je vhodné nájsť správny 

pomer medzi cenou a  potrebami 
v spolupráci so svojím poradcom. Ten 
má totiž prístup k ponukám viacerých 
poisťovní, špeciálnu online kalku-
lačku a tiež má informácie o možných 
zľavách.  Vďaka tomu dostanete pois-
tenie presne ušité na mieru.

 
Pomôže aj mimo cesty

 
Za pojmom KASKO sa ukrýva hava-
rijné poistenie. Mnohí vodiči ho pod ce - 
ňujú, no pomôže s náhradou škody aj 
pri iných nepríjemných udalostiach. 
Nielen pri havárii. KASKO sa totiž  štan-
dardne uzatvára aj na tieto riziká: 

 › krádež 

 › vandalizmus 

 › živelná udalosť

Tie môžu vzniknúť nasledovnými uda-

losťami: poškodenie alebo zničenie 
vozidla alebo jeho výbavy v  dôsledku 
havárie náhodnou udalosťou vzniknu-
tou nárazom alebo stretom, poškode-
nie v  dôsledku živelnej udalosti (kru-
pobitie, požiar, záplava, víchrica, pád 
stromu), krádež vozidla alebo jeho 
častí, vandalizmus.
 
Výška havarijnej poistky závisí na 
značke a type vozidla, cene vozidla, 
rozsahu zvolenej poistnej ochrany a 
od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom 
poistení si spoluúčasť môžete vybrať 
podľa vlastného uváženia, tak isto aj 
pripoistenia ako náhradné vozidlo, 
právna asistencia a podobne. Havarij-
né poistenie kryje riziko iba do trhovej 
ceny auta. Takže už po opustení predaj-
ne má váš automobil omnoho nižšiu 
cenu, ako nový a každým mesiacom 
stráca na hodnote. Po troch rokoch 
je tak trhová cena vozidla približne 
polovičná, a teda na takú sumu vás 
kryje aj havarijná poistka. Je potrebné 
si tiež odpočítať spoluúčasť. Z toho vy-
plýva, že ak vám ukradnú auto po troch 
rokoch, dostanete takú sumu peňazí, 
za ktorú si nové rozhodne nekúpite. 
A  práve tu je priestor pre GAP – pri-
poistenie finančnej straty, ktoré chráni 
investované prostriedky. Nerieši spo- 
lu účasť, ani vek vozidla. Vždy pri totál-
nej škode alebo krádeži dostávate vy-
platenú obstarávaciu cenu vozidla.
 
Dobré poistenie, to je ušetrenie ne-
malých peňazí za škody, ktoré by ste 
si inak museli hradiť z vlastného vrec-
ka. V  neposlednom rade potom asis-
tenčné služby a prepojenie značkových 
servisov s  poisťovňami zabezpečí vy-
riešenie všetkých starostí pri škodovej 
udalosti a ušetrí čas. „Zastávam názor, 
že najlepšia poistka je tá, ktorú nik-
dy nepoužijete. Ale ak už nás stretne 
škodová udalosť, nech nám poistenie 
prinesie úžitok a  odbremení nás od 
starostí.“ 

Nezáleží na tom, či ste si ho kúpili kvôli vášni, nut-
nej potrebe alebo na podnikanie. Automobil treba 
živiť a treba ho aj poistiť. Povinné zmluvné poistenie 
je dnes samozrejmosťou, havarijné poistenie uži-
točnou možnosťou. Poradíme, ako sa v jednotlivých 
poisteniach zorientovať a ako si správne vybrať.

POISTENIE VOZIDIEL  
AKO SI  SPR ÁVNE V YBR AŤ ?

Martin Vincze
Senior Director DELUVIS

R A D Í M E  V Á M R A D Í M E  V Á M
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CIRQUE DU SOLEIL ČI  
NAJVÄČŠÍ TOBOGAN SVETA .  
ČO VŠETKO PONÚK AJÚ  
LUXUSNÉ V ÝLETNÉ LODE?

zdroj: royalcaribbean.com

Keď minulý rok v  apríli na svoju 
cestu vyplávala výletná loď Sym-
phony of the Seas, navždy tým 

zmenila dejiny lodnej dopravy. Táto 
362 metrov dlhá a 65,7 metrov vysoká 
loď s  18 palubami ponúka všetko, čo 
si len dokážete predstaviť. Pre po-
rovnanie, rovnako vysoká je aj šik-
má veža v  Pise. Symfónia morí, teda 
doslovný preklad názvu tohto giganta, 
na svojich palubách poskytuje komfort 
pre celkovo 6 780 hostí a 2 175 členov 
posádky. Aj ďalšie čísla stoja za zmien-
ku – obor morí v  sebe ukrýva 2  775 
kajút, 24 výťahov pre hostí, samozrej-
mosťou sú bazény, wellness centrá, 
reštaurácie, kasína a najväčší tobogan 
na svete. Loď poháňajú štyri moto-
ry s  celkovým výkonom 30  000 koní 
a rýchlosťou 22 uzlov. Symphony of the 
Seas ale rozhodne nie je vo svojej kate-
górií žiadnym unikátom. O  nič horšie 
nie sú ani jej menšie sestry – Harmony 
of the Seas, Allure of the Seas a Oasis of 
the Seas, všetky od známej spoločnos-
ti Royal Caribbean. Práve táto „rodina 
lodí“ je postavená podľa rovnakých 
špecifikácií a  sú medzi nimi len malé 
rozdiely. 

Jedným z  dôvodov, prečo sa výletné 
lode neustále navzájom prekonávajú 
vo svojej veľkosti je aj to, že sú schop-
né na svojej palube privítať viac a viac 
pasažierov. Tí môžu byť počas plav-
by rozptyľovaní ešte väčším výberom 
voľnočasových aktivít na väčšej plo-
che. Kino, nákupné centrum, kasína, 
reštaurácie, divadlá, fitnescentrá, bazé-
ny, vodný svet – výpočet atrakcií je tak-
mer nekonečný. Na výletných lodiach 

sa nachádzajú rôzne tematické okruhy 
a  oblasti, ktoré verne napodobňujú 
všetko, čo nájdete aj na suchu. Cestu-
júcim tak vytvárajú pocit, že ani nema-  
jú dosť času na to, aby všetko pod-
robne preskúmali či vyskúšali. Absol-
venti takéhoto výletu si plavbu neve-
dia vynachváliť. Okrem širokej škály 
aktivít oceňujú najmä to, že počet ľudí 
na palube je riadený tak šikovne, že nik-
dy nemáte pocit, že je loď preplnená. 
Spoločnosť dokonca zachádza tak ďale-
ko, že nadviazala partnerstvo s  pro-
dukčnou spoločnosťou DreamWorks 
a na väčšine ich lodí sa na palube na-
chádzajú aj známe a obľúbené postavy 
z  filmov ako Shrek a  Madagaskar. Ak 
vám ale animované rozprávky nie sú 

po chuti a preferujete skôr divadlo, na 
lodiach si môžete užiť exkluzívne pred-
stavenia broadwayského muzikálu 
Hairspray. 

Štvrtá najväčšia loď na svete s názvom 
Oasis of the Seas má dĺžku 361 metrov 
a výšku 65 metrov. Je teda doslova len 
o pár centimetrov menšia ako jej nasle-
dovníčky, no môže sa popýšiť hneď nie-
koľkými prvenstvami. Príznačný názov 
„Oáza morí“ si vyslúžila aj preto, že sa 
na nej nachádza prvý plávajúci park 
s 12 000 rastlinami a 56 stromami. Tí, 
ktorí nemajú hlboko do vrecka, si môžu 
rezervovať jeden z luxusných mezone-
tových apartmánov s balkónmi a voľné 
chvíle si môžete skrátiť napríklad špor-
tom na volejbalovom či basketbalo-
vom ihrisku. Zaujímavosťou je, že prie-
merná cena za loď spoloč nosti Royal 
Caribbean sa pohybuje okolo 1,4 mi-
liardy dolárov. 

Ďalšia známa spoločnosť Mediterra-
nean Shipping Cruises (MSC) popri 
svojom „karibskom“ konkurentovi ne-
zaostáva a  je naozaj dôstojným súpe-
rom. Pre svoje lode MSC Meraviglia, 
ktoré spustili iba v  tomto roku, uza-
vreli exkluzívnu dohodu so slávnou 
cirkusovou spoločnosťou Cirque du 
Soleil. Umelci na palube vystupujú až 
12-krát týždenne. Ak by ste túto šou 
chceli zažiť na luxusnej vyhliadkovej 
plavbe, nemusíte chodiť ani do Karibi-
ku. MSC Cruises totiž operuje hlavne na 
Stredozemnom mori, ktoré máme blíz-
ko. Na lodi sa nachádza aj promená-
da v  talianskom štýle dlhá 80 metrov 
a  kompletne vysvietená LED svetlami. 
Loď je však dlhá „len“ 315 metrov, a tak 
v  rebríčku najväčších luxusných plavi-
diel obsadila piate miesto. Ak všetko 
pôjde podľa plánu, očakáva sa, že titul 
najväčšia výletná loď sveta Symphony 
of the Seas dlho nevydrží. V roku 2021 
by totižto do prevádzky mala byť uve-
dená jej sesterská loď, ktorá bude opäť 
o pár metrov dlhšia. 

zdroj: cnn.com

zdroj: ytimg.com

Kto nezažil, nepochopí. Plavba loďou po oceáne má 
neopísateľnú atmosféru, ktorú každoročne vyhľadáva 
čoraz väčšie množstvo turistov a dovolenkárov. Lode 
už dávno nie sú iba lacným spôsobom prepravy, ale aj 
synonymom zábavy a oddychu pre všetky vekové kate-
górie. Zaoceánske výletné plavidlá a spoločnosti sa 
predbiehajú vo svojej veľkosti a vybavení už dlhé roky.

Zdroj: edition.cnn.com
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HYPOTÉK Y DVA ROK Y PO 
Z AVEDENÍ OBMEDZENÍ

Začiatok marca 2017 priniesol na slovenský hypotekárny trh veľkú 
zmenu. Zmenu, ktorá sa mala dotýkať nielen klientov, ale celého hy-

potekárneho procesu v bankách. Tiež realitného trhu a nás - maklérov. 
Zmena mala hlavne obmedziť neprimerané zadlžovanie sa obyvateľstva, 
a to zavedením prísnejších kritérií na poskytnutie hypotekárneho úveru. 
Zmena, ktorá mala všetko zmeniť... Ako to vyzerá dnes, po dvoch rokoch?

Z pohľadu  
klienta

Záujemcovia o  hypotekárny úver 
pocítili zmenu najmä vo výške poskyt-
nutého objemu úveru. Viac sa prih-
liada na príjem, dĺžku pracovného 
pomeru a  na ďalšie mnohé faktory. 
Nemenej dôležitá je celková bonita 
klienta. Tá má aktuálne veľký vplyv na 
výsledok schvaľovacieho procesu. Pre 
náš biznis ale platí nepísané pravidlo: 
Klient tu vždy bol, je a  bude. A  vždy 
tu bude potreba riešiť jeho bývanie. 
Je len na nás, akých klientov máme a 
ako im vieme v  tejto oblasti pomôcť. 
Najmä teraz, keď vplyvom zmeny už 
100% financovanie cez hypotekárny 
úver nie je a nebude možné. Aktuálne 
možnosti púšťajú objem financovania 
v bankách ideálne do 80% financova-
nia hypoték, pri splnení podmienok 
bánk je tu možnosť 90% financovania. 
Na druhej strane sa teda otvoril pries-
tor v  rámci dofinancovania limitu hy-
potéky v podobe spotrebných úverov 
a tiež stavebného sporenia. Tu sa ale 
vynára otázka, či je to vhodná ces-
ta a  pre koho je to výhodnejšie? Má 
sa klient kvôli hypotéke a  financova-
niu nehnuteľnosti ešte viacej zadlžiť? 
Veď tomu sa predsa chcelo zmenou 
zabrániť. Je na nás, ako klientovi po-
radiť a pomôcť. 

Z pohľadu 
banky

 
Zmena priniesla na trh v  bankovom 
sektore asi najlepšie možné scenáre, 
aké mohli pre náš trh v  maklérskom 
a  realitnom biznise nastať. A  samoz-
rejme aj pre klienta. Súčasné percentá 
na sadzbách pre hypotéky sú totiž na 
historických minimách. Uvidíme, čo 
ešte prinesie najbližšie obdobie. Väčši-
na z  nás si pamätá úrokové sadzby 
pred rokom 2017, ktoré boli na  hod-
notách 2,5,% alebo 3% a vyššie. Klienti 
boli veľmi spokojní. Ale zo dňa na deň 
sa začali sadzby znižovať na 1,8%, nes-
kôr pod 1,5% dokonca sme si mysleli 
že 1,29% bude asi to najnižšie, čo tu na 
trhu môže byť. Ale trh sa nezastavil. 
Na konci júla sa sadzby hýbali pri 
0,89%. Tak si ešte počkajme pár me-
siacov a  uvidíme, aká hodnota bude 
tou TOP pre klienta. Zmenou prešli 
aj spotrebiteľské úvery. Najmä čo sa 
týka úrokovej sadzby. Aktuálne sú 
sadzby pri týchto menších retailových 
úveroch na hranici troch až štyroch 
percent. Čo vie samozrejme klientovi 
pomôcť pri otázke dofinancovania 
úveru. Na druhej strane je tu otázka, 
o  koľko sa mu celkovo úver predraží. 
Veľkou výhodou pre samotného klien-
ta je dnes boj bánk o  jeho priazeň. 

Priestor na vyjednávanie pri hypotéke 
je pre klienta obrovský a každá banka 
(alebo opravím sa - takmer každá ban-
ka) nechce o klienta prísť. Tu je opäť 
priestor pre nás, finančných poradcov, 
ktorí vedia správne poradiť klientovi 
pri rozhodovaní sa.

Z pohľadu  
realitného  

trhu
 
Jeho úloha je v prípade hypoték veľmi 
veľká a  dôležitá. Z  praxe: keď sa za-
vádzala zmena, boli tu skôr pesimis-
tické hlasy o  tom, čo všetko sa s  rea-
litným trhom stane. Že byty sa už 
nebudú v takomto množstve predávať, 
ceny klesnú, nakoľko si  ich nebudú 
môcť klienti dovoliť. Dnes, keď sa na to 
pozrieme, realita je niekde inde. Ceny 
nehnuteľnosti lámu absolútne rekordy 
a je jedno či ide o Bratislavský kraj ale-
bo o Prešovský. Ceny bytov, domov si 
dlhodobo držia svoje hodnoty a stále 
rastú. Dopyt po bytoch hlavne v kraj-
ských mestách je vysoký. A popravde 
pri dnešných cenách a  úrokových 
sadzbách za hypotéku sa nič iné ani 
neočakáva. Zopár otázok na zamysle-
nie. Do kedy ale ešte budú takéto sadz-
by a čo ak nastane tá druhá možnosť, 
pri ktorej sa zvýšia úrokové a  klient 
bude mať príjem, aký má? Čo to spraví 
so splátkou klienta a  hodnotou neh-
nuteľnosti pri konci fixácii hypotéky?

Z pohľadu  
maklérskej 
spoločnosti 

 
Náš význam je v  tomto smere veľmi 
dôležitý. Najmä v  tom prípade, ak 
je klient skutočne na prvom mieste. 
Často sa totiž stávalo, že po zmene 
ostatní makléri svojim klientom úve-
ry refinancovali, čím z  neho  spravili 
cestovateľa medzi bankami. Tí sve-
domitejší a poctivejší poskytli správne 
a  komplexné finančné poradenstvo. 
Také, ktoré by nemalo byť len o sadzbe 
a zmene banky, ale aj o vzťahu medzi 
nami a klientom. O možnosti skoršie-
ho splatenia úveru vďaka vhodným 
formám investovania. 
 
Môžem povedať, že táto legislatívna 
zmena priniesla veľa pozitívneho aj 
pre nás. Klienti viac vyhľadávajú profe-
sionálnych poradcov, chcú maximálny 
servis a dôveru. Som veľmi rád a hrdý, 
že pracujem pre spoločnosť DELUVIS, 
nakoľko ako píšem vyššie, to profe-
sionálne poradenstvo u nás máme 
a  vieme ho poskytnúť klientovi. Ko-
legovia, držme si palce, nakoľko zme-
na procesu, zákonov, legislatívy pri 
hypotékach tu bude vždy, ale našou 
výhodou je flexibilita, profesionalita a 
práca s klientom. 

M Ô J  N Á Z O R M Ô J  N Á Z O R

Viliam Gabria
Manažér rozvoja obchodnej 
siete DELUVIS
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SSC Neapol, Fenerbahce Istanbul či West Ham United FC boli naj-
väčšími lákadlami piateho ročníka futbalového turnaja This is my 
sen. Organizátorom je AS Trenčín. Zápolenie najstarších prípraviek, 
pod záštitou Stanislava Lobotku, sa aj napriek svojej krátkej histó-
rii stalo najlepšie obsadeným futbalovým turnajom pre mladých 
futbalistov do jedenásť rokov. A to nielen na Slovensku. My sme 
vyspovedali jeho organizátora a marketingového manažéra AS 
Trenčín, Igora Schlesingera.

THIS IS MY SEN. 
KULTOV Ý V ÝROK,  
KULTOVÉ PODUJATIE

 › Kedy a prečo vznikla myšlienka 
zorganizovať turnaj This is my 
sen?

 
Turnaj This is my sen, v podobe akej ho 
poznáme dnes, vznikol v roku 2015. Za 
sebou teda máme piaty ročník. Počas 
môjho pôsobenia v klube sme si pove-
dali, že v každej sfére sa budeme snažiť 
vytvoriť jeden vlajkový projekt, ktorý 
by rástol spolu s naším klubom. Spájal 
by ľudí a  presahoval slovenské reálie. 
V mládežníckej sfére sme okrem vybu-
dovania akadémie chceli vytvoriť veľký 
mládežnícky turnaj, ale stále chýbal 
ten správny impulz. Jednotlivé ročníky 
organizujú svoje turnaje a  prípravu 
počas sezóny v  rámci mládežníckej 
sekcie. Pri chlapcoch s ročníkom naro-
denia 2004 však vznikla silná iniciatíva 
rodičov, ktorej cieľom bolo získať na 
náš turnaj aj slávnejšie kluby. Práve to 
bol impulz, ktorý umožnil vznik turnaja 
This is my sen. Podarilo sa nám získať 
Ajax Amsterdam, a práve to bol základ-
ný stavebný kameň celého projektu. 
Účinkovanie slávneho holandského 
klubu nám poslúžilo ako prvá skvelá 
referencia. Hneď prvý ročník turnaja 
dopadol na výbornú. Stala sa z  neho 
dôležitá previerka pre končiace ročníky 
v kategóriách prípraviek – U11. Slovné 
spojenie This is my sen znamená 
vysnívanú cestu každého mladého fut-
balistu, ktorá sa začína na ihrisku v jeho 
meste. Na jej konci vidí každý veľké 
štadióny a  množstvo fanúšikov. Tento 
slogan sa stal synonymom množstva 
mládežníckych projektov klubu. Preto 
sa aj naša futbalová akadémia volá This 
is my sen Academy.

 › Čo je pre vás najdôležitejšie pri 
organizácii turnaja? 

Najdôležitejšie pri organizácie nielen 
tohto turnaja, ale všetkých projektov 
AS Trenčín je to, aby z  toho bolo cítiť 
radosť. Aby to malo kvalitu, myšlien-
ku, hodnotu. Aby bolo cítiť, že to orga-
nizuje AS Trenčín. Dôležití sú rodičia, 
ktorí pomáhajú pri organizácii turnaja 
a  aj takýmto spôsobom si vytvárajú 
silné puto s  klubom. Dôležitý je úsek 
mládeže, ktorý cez šéftrénera prípra-
viek Mira Karasa stráži športovú úroveň 
a samotnú organizáciu turnaja. Samot-
né finančné pokrytie takéhoto turnaja je 
dnes jednou z najdôležitej ších stránok. 
Aktuálne sa náklady na zorganizovanie 
turnaja blížia k sume okolo 80-tisíc eur. 
Preto si veľmi vážime podporu generál-
neho partnera projektu - spoločnosti 
DELUVIS Wealth Management, ako aj 
množstva iných menších partnerov 
projektu. Dôležité sú však najmä naše 
deti z AS Trenčín, ktoré majú nádhernú 
príležitosť zme rať si svoje sily s klubmi, 
ktoré možno už nikdy v živote nestret-
nú. Získavajú neoceniteľnú skúsenosť.

 › Aké máte plány s turnajom This 
is my sen do budúcna?

Turnaj sme rozšírili na tri hracie dni. 
Pri organizácii už nie je veľa práce na 
posun. Dnes sa chceme zamerať najmä 
na športovú stránku. Skúsenosti za päť 
rokov nám pomohli vyladiť množstvo 
vecí, získať skvelé referencie od Ajaxu 
Amsterdam, West Hamu United, Valen-
cie, SSC Neapol, Fenerbahce a ďalších 
veľkých značiek silných futbalových 

regiónov. Doteraz sme mali maximálne 
tri špičkové európske kluby na jednom 
ročníku turnaja. Práve tu by sme sa 
chceli posunúť. Tiež chceme z  turnaja 
urobiť zábavu aj pre fanúšikov a  rodi-
ny z blízkeho i  vzdialenejšieho okolia. 
Dostať sa ešte viac do povedomia verej-
nosti. Hrávať budeme na hlavnom šta-
dióne, ktorý poskytuje skvelé zázemie. 
Nie je pravidlom, že veľké mládežnícke 
turnaje majú k dispozícii tak zaujímavé 
prostredie, aké poskytujeme. Radi by 
sme rozširovali aj rodinu obchodných 
spoločností, ktoré spájajú svoje meno 
s  týmto projektom a  pomáhajú nám 
vykryť rozpočet turnaja.

 › Na váš obľúbený šport sa asi 
pýtať nemusíme, hrali ste aj vy 
futbal profesionálne? 

Hrával som maximálne druhú ligu. 
Keďže to bolo počas štúdia na vysokej 
škole, nemôžem povedať, že to bola 
profesionálna úroveň.

 › Myslíte si že sa futbalovej 
mládeži venuje na Slovensku 
dostatočná pozornosť? 

Myslím, že futbalovej mládeži sa 
začíname venovať viac, ako tomu 
bolo pár rokov dozadu. Kopírujú 
to spoločenské trendy, keď si ako 
spoločnosť začíname viac uvedomovať 
dôležitosť správnej výchovy detí, po-
trebu vzorov a správnych príkladov. At-
raktívnejšou sa stáva potreba zdravého 
životného štýlu, dôležitosť  zdravého 
sebavedomia dieťaťa a toto všetko nám 
šport automaticky poskytuje. Verím, 
že sa mládeži, a  nielen tej futbalovej, 
bude venovať ešte väčšia pozornosť, 
lebo mám stále pocit, že veľkú časť 
zodpovednosti štátu za túto oblasť 
suplujú súkromné kluby a  inštitúcie. 

 › Je dnes pre rodinu finančne 
náročné vychovať profesionálne-
ho futbalistu? 

Zo všetkých dostupných športov na 
Slovensku, je futbal jeden zo športov, 
ktoré sú finančne najmenej náročné. 
Nie je potrebná veľká investícia do 
pomôcok či oblečenia. Taktiež dostup-
nosť klubov je po Slovensku taká, že 
prakticky v každej dedine sa hrá futbal. 
Skôr sa bavíme o  časovej náročnosti, 
ktorú si trénovanie a  hranie futbalu 
vyžaduje.

Víťazom turnaja This is my sen 2019 
sa stal istanbulský Fenerbahce. 
Druhú priečku obsadil anglický West 
Ham United a tretí skončil taliansky 
SSC Neapol. Domáci AS Trenčín obsa-
dil v konkurencii šestnástich tímov 
zo šiestich krajín výborné šies te 
miesto. Stal sa tak najvyššie umies-
tneným slovenským účastníkom tur-
naja. 

Názov turnaja nesie dnes už neza-
budnuteľný výrok odchovanca 
trenčianskeho futbalu Stanislava 

Lobotku po príchode do Ajaxu Amster-
dam. Z vtedy 17-ročného futbalistu sa 
veľmi rýchlo stala mediálna hviezda. 
Nie však kvôli futbalovým počinom. 
Jeho prvý profilový rozhovor priniesol 
výrok „This is my sen, when I was small 
boy. But now it’s realita.” A stal sa kul-
tovým. Doteraz znie v šatni trenčian-
skych futbalistov pri každom úspechu 
a zľudovel natoľko, že už nie je výs-

mechom, ale naopak obľúbeným slan-
gom.
 
Každý jeden z chlapcov, ktorí sa hra-
jú na Sihoti, majú svoj sen. Stať sa raz 
veľkým futbalistom. Túto myšlienku 
sme s  DELUVIS Wealth Management 
podporili ako generálny partner turna-
ja. Tohtoročný turnaj mal šestnásťčlen-
né štartové pole. Hrali na ňom kluby zo 
šiestich krajín. SSC Neapol patrí medzi 
najúspešnejšie talianske kluby nielen 
z pohľadu prvého mužstva. Tím do 

devätnásť rokov sa zúčastňuje UEFA 
Youth League, ktorá je mládežníckou 
obdobou Ligy majstrov. Fenerbahce Is-
tanbul je jedným z troch klubov, ktoré 
nikdy nevypadli z najvyššej tureckej 
súťaže. Akadémia WHU je zase jednou z 
najúspešnejších futbalových akadémií 
na Britských ostrovoch. Reprezen-
tatívne zastúpenie na turnaji má rovna-
ko Poľsko či Česká republika. Slovensko  
malo na piatom ročníku turnaja šesť 
tímov z  Trenčína, Trnavy, Bratislavy, 
Žiliny a Prešova. 

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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9 › Vašou vášňou sa stal NORDIC 
WALKING (NW). Ako ste sa k to-
muto športu dostali?

 
Bola a som stále veľkou športovkyňou, 
avšak pred pár rokmi mi úraz s chrbti-
cou priniesol do života určité ob-
medzenia. Všetky nárazové športy mi 
spôsobovali bolesť a začala som hľadať 
statickejšie športy. Raz ma kamarát-
ka presvedčila zúčastniť sa jednej 
„walkovačky“. Potom som sa zúčastnila 
workshopu o NW v  zasneženom Pod-
banskom, kde som sa naučila techniku 
a  uvedomila si, že toto je super šport 
a  aktivita, ktorej sa môžem venovať 
nielen ja, ale aj tí, ktorí majú bolesti 
chrbta, chcú schudnúť alebo hľadajú 
niekoho na aktívnejšiu prechádzku.

 › Ako by ste charakterizovali 
NORDIC WALKING?

 
V jednoduchosti ako chôdzu so špeciál-
nymi chodeckými palicami, realizovanú 
správnou technikou. Je pre každého, 
kto sa chce hýbať na čerstvom vzduchu 
počas celého roka (aj pre ľudí vyššieho 
veku, aj pre tých so zdravotným ob-
medzením).

 › Čo na NW potrebujeme?
 
Stačí vhodné  športové funkčné ob-  
lečenie prispôsobené počasiu,  špor- 
 tová obuv  na treking alebo beh,   
paličky určené pre Nordic Walking. Nič 
viac!

 › Čím je NW špecifický? 
 
Posilňuje krvný obeh a celý svalový 
systém lepšie než iné športy. Správne 
používanie paličiek umožňuje zapo-
jenie viacerých svalov ako je tomu 
pri iných športoch.  NW je obzvlášť 
prospešný pre tých, ktorí z  dôvodu 
nad váhy nemôžu behať, ináč by to 
malo negatívny dopad na ich kĺby. 
Dávkovanie   zaťaženia pri NW je pos-
tupné, jemnejšie a  prirodzenejšie pre 
telo, ako pri iných vytrvalostných špor-
toch. To je dôvod, prečo je NW ideálny 
aj po  niekoľkých mesiacoch oddychu a 
po pôrode.

 › Ak ho budeme vykonávať správ-
nou technikou a pravidelne, aké 
benefity nám môže priniesť? 

 

Správna nordicwalkingová technika 
chôdze a súčasné použitie NW paličiek 
nám prináša veľa zdravotných benefi-
tov. Zapája sa 90% svalov nášho tela. 
Naraz pracujú svaly nôh, ale aj chrb-
ta a  hrude, ktoré do činnosti uvádza 
intenzívny pohyb rúk. Posilňujú sa 
vnútorné svaly hornej polovice tela, 
účinne sa zvyšuje efektivita krvného 
obehu i  pľúc. A  to je to, čím sa NW 
odlišuje od bežnej chôdze. A  preto 
túto chôdzu s  paličkami využívajú aj 
vrcholoví športovci ako špeciálnu koor-
dinačnú a kondičnú prípravu a  tiež na 
odstránenie nerovnomerného zaťaže-
nia svalov. 

 › Má NW nejaké obmedzenia? 
 
Je to šport pre každého! Bez ohľadu na 
vek, pohlavie alebo telesnú zdatnosť. 
Tento šport neovplyvňuje ani počasie. 
Možno ho praktizovať v  lete, v zime aj 
v daždi. Nezáleží na teréne. Je potreb-
né si zobrať NW paličky a  kráčať. Či 
už v  lese, v  sade, na lúke, na pláži, do 
kopcov,... Proste tam, kde nás príroda 
môže pozitívne naladiť, uvoľniť psy-
chické napätie a odpútať nás od každo-
denných starostí.

 › Vašou špecializáciou sú tehot-
né ženy ale aj ženy po pôrode. 
Prečo práve tento segment? 

Tehuľky sa boja akéhokoľvek športu, 
lebo čakajú bábätko. Ak je tehotenst-
vo bezproblémové, každý gynekológ 
odporučí pravidelnú chôdzu ako pre-
venciu očakávaných komplikácií spo-
jených s tehotenstvom. Tento segment 
na Slovensku nikto nerobil a  podľa 
štatistík je Bratislavský kraj tretí naj-
väčší kraj s  najvyšším počtom pôrod-
nosti. Tak som si povedala, prečo nie?! 
Keď som bola tehotná, chcela som 
si udržať figúru, a  tak som využívala 
rýchlu chôdzu, vtedy netušiac, že je 
nejaký NW. Teraz viem, že pre budúce 
mamičky to môže byť jeden z  ich 
preferovaných športov, ktorý pokolíše 
chôdzou ich nenarodené bábätká, 
mamičky si správnou technikou vy-
rovnajú chrbát, a tak eliminujú bolesti 
a  zároveň sa stretnú s  novými ma-
mičkami, s ktorými sa môžu pri pohybe 
porozprávať.

 › Kedy môžu tehotné a ženy po 
pôrode začať s NW?

 
Počas tehotenstva je hlásený výskyt 
bolesti chrbta okolo 50–80%. Toto 
nepohodlie najčastejšie začína medzi 
piatym a siedmym mesiacom tehoten-
stva. Aby sme predišli hláseným boles-
tiam, je potrebné začať minimálne už 
od tretieho mesiaca tehotenstva. U čer-
stvých mamičiek je ideálne vyjsť si po 

JE  NORDIC WALKING  
TO ISTÉ AKO TREKING?

Počas stretnutia s certifikovanou inštruktorkou 
Katarínou Árendáš je o dobrú náladu postarané. 
Je plná entuziazmu a jej skutočný vek by ste určite 
neuhádli. Tajomstvom tejto fyzickej i psychickej 
kondície je NORDIC WALKING. Šport, ktorý mnohí 
podceňujeme viac, ako by sme mali.

Zapája sa 90% svalov  
nášho tela. Naraz pracujú 
svaly nôh, ale aj chrbta 
a hrude.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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ôsmych až desiatich týždňoch od pôro-
du. Pri cisárskom reze po 12 týždňoch. 
Tehuľky sú najprv opatrné. Zisťujú, či to 
budú zvládať. Obavy sú hlavne z toho, 
že sú tehotné. Ja hovorím, že nie sú 
choré a ak sa obávajú nejakých pádov 
a zranení, tak sa nemusia. Naučím ich, 
ako správne a aktívne využívať NW, ako 
pracovať s  paličkami, ktoré im dávajú 
istotu pred pádom a zranením. Časom 
samy zistili, že touto aktívnou chôdzou 
si, okrem iného,  nevedomky spevňujú 
podbrušné svaly.

 › Aké ťažkosti v tehotenstve môže 
NW pomôcť riešiť?

 
Bolesti chrbta: Ako sa telo pripravuje 
na pôrod, uvoľňujú sa spojenia medzi 
kĺbmi a ženy začínajú trpieť bolesťami 
chrbta a bolesťami panvy.  Bolestiam 
chrbta je opäť najlepšie predchádzať 
správnym držaním tela, vyhýbaním sa 
zdvíhaniu ťažkých predmetov a  je tiež 
dobré spevňovať svalstvo vhodnými 
cvikmi. 
 
Dýchavičnosť: Počas tehotenstva 
sa u ženy zvyšuje celkový metabo-
lizmus, vrátane dychovej frekvencie. 
Dýchavičnosť sa prejavuje predovšet-
kým na začiatku tehotenstva vplyvom 
hormonálnych zmien, a potom zase na 
konci, keď bruško obmedzuje dychovú 
kapacitu pľúc. Pri náhlom zadýchaní 
sa si treba sadnúť a oddýchnuť. Tiež je 
dôležité čo najviac sa pohybovať na čer-
stvom vzduchu.
 
Kŕčové žily: Tie väčšinou tehotné 
ženy trápia v druhej polovici tehoten-
stva, keď rastúce bruško tlačí na žily a 
zhoršuje odtok krvi z nôh. Vyhýbajte sa 
dlhému státiu a precvičujte nohy.
 
Nadúvanie a zápcha: Je to spôsobené 
tým, že počas tehotenstva sa vplyvom 
hormonálnych zmien znižuje činnosť 
čriev. V neskoršom štádiu tehotenstva 
tlačí rastúca maternica na črevá, čím 
dochádza k mechanickému spomaleniu 
postupu potravy a plynov. 

 › Kam zvyčajne s (budúcimi) ma-
mičkami zvyknete chodievať? 
Ako taký tréning prebieha?

Na začiatok sa spolu rozcvičíme a po-
tom sa chodí asi 20 minút. Nasledu-
je prestávka a po nej ešte chôdza asi 

10 minút. Na záver hodiny si spolu 
spravíme strečing. Časy sú orientačné. 
Tréning je prispôsobený zdravot-
nému stavu a fyzickej kondícii zúčast-
nených. Na tréningoch si moje klientky 
pochvaľujú hlavne networking. Majú 
možnosť zoznámiť sa s novými ľuďmi 
a prebrať spoločné témy, takže hlavne 
hodiny s bábätkami sa zvyknú aj 
nečakane predĺžiť. Snažím sa, aby naše 
tréningy boli aj o zážitku a spoznávaní 
nových ľudí. Dáme si niekde koláčik a 
bezkofeínovú kávu a veľakrát baby zos-
távajú v diskusiách a ja už ich musím 
opustiť kvôli mojim ďalším aktivitám.

 › Kde vás možno nájsť? 
 
Asi najčastejšie v Horskom parku, lebo 
tam robím pravidelne v  stredu Mini-
kurzy pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť 

techniku NW. Ale tí, ktorí so mnou cho-
dia na pravidelné tréningy vedia, že 
na mojej stránke www.nwka.sk,  mám 
rezervačný systém, kde vi dia termíny 
a  lokality na tréningy. Rada vyberám 
nové zaujímavé lokality tak, aby to bolo 
pre všetkých zážitkové.

 › Čo by ste odporučili či už ženám 
alebo mužom, ktorí by opätovne 
chceli začať športovať?  

U niekoho je NW prostriedok na vyvetra-
nie si hlavy alebo možnosťou byť aspoň 
kúsok dňa v prírode. Pred alebo po práci 
na vyčistenie si myšlienok. Či prší alebo 
sneží. Ak nechceš ísť sama, zavolaj ka-
maráta, kamarátku. Super aktivita tri v 
jednom. Príroda, pohyb a pokec. Uvidíš, 
prídeš späť domov oddýchnutý a ukľud-
nený, dáš si pohár vínka. Paráda. 

Na tréningoch si moje 
klientky pochvaľujú  
hlavne networking.

Instagram: nordicwalkingkatarinaarendas  
FB: Nordic Walking Katarina Arendas

R O Z H O V O R

www.galvanihome.sk
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Aj táto skutočnosť v máji podnieti-
la Marcelu Václavkovú Konrádovú 
k  tomu, aby spolu s  občianskym 

združením Prístav nádeje zorganizova-
la inšpiratívne podujatie „Máš na to, 
dáš to“ s podtitulom Vášeň bez limitu, 
ktorá nerozdeľuje, ale spája a dáva 
príležitosť prezentovať sa všetkým bez 
rozdielu. Aby širokej verejnosti a  oso-
bám so zdravotným znevýhodnením 
ukázala, že aj vášňou sa dá živiť.

Umenie, vzdelávanie, oblasť financií 
a aj sociálna pomoc má mnoho podôb 
a  spôsobov realizácie. Poskytuje 
možnosť získať na veci nový pohľad, 
otvára brány do sveta, kde nezáleží na 
tom, či človek má zdravotné znevýhod-
nenie alebo nie. Je oblasťou, v ktorej 
môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne 
čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, 
o ktorých mnohí tvrdia, že veľa ne-
dokážu. Napriek týmto benefitom sa 
na Slovensku organizuje a koná málo 
podporných, nápomocných, inklu-
zívnych konferencií s inšpiratívnym 
rozmerom. S  cieľom „nakopnúť“, 
ukázať iný pohľad, viesť, či vykročiť na 
novú cestu. Aj keď možno pre mnohých 
doposiaľ nepoznanú.

Aj Dohovor o právach osôb so zdravot-
ným postihnutím rieši otázku, ako žiť 
nezávisle a byť začlenený do komu-
nity. Ľudia so zdravotným znevýhod-
nením sú také isté osoby ako všetci 
ostatní, avšak len s jediným rozdielom. 
Vzhľadom na svoj hendikep potrebujú 
prispôsobiť pracovné, spoločenské, so-
ciálne, kultúrne prostredie a občas aj 
naviesť či podať pomocnú ruku. Taktiež 
sa potrebujú a chcú vzdelávať, napre-
dovať, posúvať sa. Chcú nájsť uplatne-
nie v osobnom živote, zakladať vlastné 
rodiny, byť finančne nezávislí, ale aj 
zaradiť sa do pracovného života, byť 
samostatní a viesť naplnený život.

Na Slovensku bol ku koncu roka 2018 

VÁŠEŇ BEZ LIMITU
INŠPIR ATÍVNA KONFERENCIA 
O TOM, AKO RIADIŤ SVOJ ŽIVOT

Každý hovorí o tom, že by sme mali robiť to, čo nás baví. 
Obavy, či nás to aj uživí, sú však častokrát silnejšie, a tak 
zotrvávame na mieste, kde sme neraz frustrovaní. Až 
okolo 80% ľudí na svete nemá rado svoju prácu, alebo 
ich to ťahá robiť niečo iné, než za čo sú teraz platení. 

celkový počet osôb so zdravotným pos-
tihnutím 137 070, z toho 18 524 ľudí 
bolo bez práce. To je množstvo život-
ných príbehov, životných ciest. Preto 
vznikla inšpiratívna konferencia, ktorá 
umožnila aktívnym ľuďom so zdravot-
ným postihnutím a  lektorom bez 
zdravotného znevýhodnenia vymeniť 
si svoje skúsenosti, informovať o svojej 
činnosti, navzájom sa motivovať a vy-
tvárať partnerstvá.

Práve vďaka nim – partnerom poduja-
tia, medzi ktorých patrila aj spoločnosť 
DELUVIS, boli zodpovedané otázky na 
rôznorodé témy. Vo svete peňazí s pod-
titulom ako dosiahnuť finančnú nezávis-
losť a odkiaľ vziať peniaze na plnenie si 
svojich snov, Ako začať svoj príbeh, Ako 
vám Instagram uľahčí život, či téma Ako 
nájsť svoju životnú cestu a žiť naplnený 
život, ale aj Ako nájsť v umení zmysel 
svojho života. Podujatie prinieslo nový 
vietor do života osobám so zdravotným 
znevýhodnením a  obohatilo život in-
taktnej spoločnosti. Možno aj preto, že 
cesta inšpirácie je jednou z  možností, 
ako ľuďom ukázať, že žiť sa dá aj inak 
než doposiaľ. Pomáha odbúrať strach, 
predsudky a  dodať odvahu v  tom, že 
všetko je možné, keď sa o zmenu pokú-
sime.

Pod jednou strechou tak účastníci naš-
li bohatý zdroj inšpirácie, ale aj zau-

jímavý sprievodný program, taktiež sa 
mohli stretnúť so zaujímavými hosťa-
mi, napríklad europoslankyňou Janou 
Žitňanskou, ktorá sa už roky angažu-
je v pomoci pre osoby so zdravotným 
znevýhodnením. Okrem iného sa nám 
partneri podujatia postarali o bohatú 
tombolu, vďaka ktorej konferencia 
nabrala aj charitatívny rozmer. Za fi-
nancie z  nej boli zakúpené kompen-

začné pomôcky pre jedného mladého 
muža so zdravotným znevýhodnením.
 
Ono je to asi naozaj tak, že keď sa spojí 
príjemné s  užitočným, vznikne niečo 
výnimočné. Pretože dnes, keď už je  
všetko za nami, môžeme skutočne 
povedať, že práve takýto druh podu-
jatí má obrovský zmysel. Pre všetkých 
bez rozdielu. 
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Pre mňa, ako človeka, ktorý pôsobí v 
sektore financií viac ako pätnásť rokov, 
je vždy výzvou venovať sa niečomu, 
čo je atypické či neštandardné. Určite 
podujatie, ktoré je organizované pre 
ľudí s hendikepom, tak vnímam. Dostal 
som úlohu, ktorú som prijal s pokorou 
a potešením zároveň – prezentovať pre 
účastníkov konferencie témy ako na-
kladať s financiami. Zameral som sa na 
tvorbu rezervy, na správne a výhodné 
úvery a na plánovanie financií. Uve-
domujem si, že ideálne je, ak je na pri-
padné postihnutie člena rodiny už rodi-
na pripravená. Nie vždy sa to dá. Najmä 
ak sa niekto so svojím postihnutím už 
narodí. Vtedy je naozaj našou úlohou, 
resp. úlohou spoločnosti, byť ľudský 
a  spolupatrične pomáhať. Na druhej 
strane som videl aj reálny stav a nazrel 
na osud ľudí, kde by poistné produkty 
v roku 2019 dokázali pri niesť vhodnú 
kompenzáciu (poistné plnenie), keby 
sa choroba, invalidita či úraz prihodili  
a človek by na to myslel dopredu for-
mou vhodného poistného produktu. 

Uvedomil som si, že „my, zdraví“, si 
musíme naše zdravie ešte viac vážiť 
a naozaj si ho zabezpečiť. Zároveň 
som na vlastné oči videl aj takých ľudí, 
ktorí hendikep majú, ale nastavením 
svojej mysle sú ďaleko pozitívnejší a 
aktívnejší vo vzťahu k bežnému živo-
tu, ako niektorí ľudia, ktorí sú oficiálne 
zdraví. Všetko je „vo vašej hlave“ a o 
know-how, ktoré človek má. Preto 
ďakujem za príležitosť vystúpiť v krát-
kom bloku a svojou trochou pomôcť a 
nasmerovať či inšpirovať účastníkov 
konferencie k správnejšiemu nastave- 
niu svojich financií. Som však presved-
čený, že aj ja sám som si veľa odniesol. 
Taktiež som rád, že v rámci spoloč-
nosti DELUVIS sme dokázali toto po-
dujatie aspoň sčasti podporiť. Veľmi 
sa mi páčila napríklad úprimná radosť 
výhercov tomboly, ktorí si odniesli tašky 
s darčekmi či predmetmi od nás. Ešte 
raz ďakujem a teším sa nabudúce. 

Podujatie očami Mareka Kunošíka, 
Senior Director DELUVIS



50 51

O
b

č
a

s
n

ík
 p

re
 k

lie
n

to
v

 D
E

L
U

V
IS

č
ís

lo
 0

2
/2

0
1

9

Slovenskom, no najmä v Bratislavou, dlhodobo rezonuje otázka 
nedostatku kapacít v materských školách. Keby bolo v štátnych 
škôlkach miesto pre každé dieťa, nemali by samosprávy a rodičia čo 
riešiť. Lenže nie je. Detí v hlavnom meste pribúda, a tak sú rodičia 
nútení využívať podstatne drahšie súkromné škôlky. Dôležité je, 
aby sa (budúci) rodičia na tieto výdavky pripravili.

PROBLÉM ŠKÔLK A  
A NEDOSTATOK K APACÍT

Napriek silnej tradícii predškolského vzdelávania a 
kvalitne prepracovanému obsahu predprimárneho 
vzdelávania na Slovensku, počet detí navštevujúcich 

materské školy nie je vysoký. Investícia do vzdelania sa 
pritom spoločnosti aj jednotlivcom mnohonásobne vra-
cia. Najmä vtedy, ak sa deti zveria do rúk pedagógov už v 
predškolskom veku. Podľa štúdie Svetovej banky sa každé 
euro vložené do materských škôl vráti spoločnosti až 
štvor násobne. Európska komisia sa preto snaží v sociálnej 
oblasti dosiahnuť čo najvyššiu mieru zaškolenosti detí od 
štyroch rokov do začiatku školskej dochádzky. Európska 
komisia vyzvala členské štáty, aby do roku 2020 dosiahli 
95% účasť. Tomuto cieľu sa zatiaľ nepribližujeme. Na Slo-
vensku je podľa štatistických údajov Eurostatu podiel detí 
na predškolskom vzdelávaní pod hranicou 80 percent. Z 
európskej dvadsaťosmičky je na tom horšie už len Chorvát-
sko, priemer EÚ je necelých 95 percent.

Príčiny nízkeho počtu detí v predškolskom vzdelávaní sú 
viaceré. Hlavným problémom je rastúca nedostatočná 
kapacita materských škôl. Kde inde by sa mal prejaviť ich 
nedostatok, ak nie práve  v Bratislave. Umiestniť dieťa do 
štátneho, teda lacného predškolského zariadenia, začína 
byť v  hlavnom meste naozaj zložité. Počet nevybavených 
žiadostí o prijatie na Slovensku z roka na rok stúpa. Medzi 
rokmi 2006 až 2017 tento počet stúpol takmer 12-násobne, 
a to z počtu 1 074 až na 12 328. Napriek tomu, že počet 
zamietnutých prihlášok nie je totožný s počtom neprijatých 
detí, tento trend jasne ukazuje, že do materských škôl sa 
nedostane veľká skupina detí tých rodičov, ktorí prejavili zá-
ujem. Podľa hrubého odhadu s priemerným počtom 20 detí 
v triede nám na Slovensku chýba 1 063 tried, čo znamená, 
že viac ako 13% populácie detí, ktorým zákon umožňuje 
navštevovať materskú školu, sa pri súčasných kapacitách 
nedokáže umiestniť. 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odobri-
la 10.7.2019 Novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá 
zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné 
deti. Poslanecký návrh viacerých koaličných poslancov 
vstúpi do účinnosti 1. januára 2021. Podľa demografických 
údajov je tak možné, že uplatňovaním povinnej dochádz-
ky od piateho roka sa z kapacitných dôvodov znemožní 
navštevovať štátnu škôlku približne desiatkam tisíc detí vo 
veku štyri a tri roky.
 
V  školskom roku 2018/2019 bolo do materských škôl na 
Slovensku zapísaných 162 342 detí. Z toho 6 947 detí bolo 
zapísaných do súkromných škôl. Rozdiely v počte detí 
navštevujúcich materské školy sa líšia aj medzi región-
mi Slovenska. Najnižší počet detí bol v  Banskobystrickom 
kraji - v počte 16 947. Naopak, najviac detí bolo zapísaných 
v Bratislavskom kraji - v počte 23 693, z toho 2 142 detí do 
súkromných škôlok. V počte škôlok si Bratislavský kraj drží 
prvé aj posledné miesto. Najviac súkromných a  najmenej 
štátnych škôlok.

Koľko priemerne stoja štátne a súkrom-
né materské školy?
 
V štátnej materskej škole očakávajte náklady:

 ›  školné predstavuje približne od 9 – 30 eur mesačne 

 ›  strava približne 24 eur (1,2 eura na deň) 

 › poplatok na triedny fond a jednorazový poplatok 
spolu cca 60 - 120 eur na školský rok

 
V súkromnej škôlke sa pripravte na značne 
 vyššie náklady:
 

Školné približne 150 - 500 eur a viac mesačne, v závislosti 
od lokality alebo od toho, či sa jedná o jazykovú, či športovú 
škôlku a pod. V cene býva najčastejšie zahrnuté stravné a 
základné potreby na tvorivú prácu detí, ale ďalšie poplatky 
ako výlety či iné výdavky si rodičia musia hradiť extra.

Investujte do vzdelania svojich detí 
už v predstihu, radí Peter Janušek 

Portfólio manager Arca Brokerage House.
 
To, že za súkromné škôlky zaplatíme podstate viac, je nám 
známe. Celkový súčet výdavkov za štyri roky môže pokoj-
ne predstavovať päťciferné číslo. Ako sa na tieto výdavky 
v predstihu pripraviť, opisuje nasledujúci model. 
 
Predpokladáme, že je na trhu investičný nástroj s výnosovou 
mierou 4% p.a. Do tohto nástroja investujeme 3, 5 a  10 
rokov pred nástupom dieťaťa do škôlky. Dieťa navštevuje 
materskú školu štyri roky. Mesačné náklady sú 400 eur a 
sú uhrádzané 12 mesiacov každý rok. Celkovo je teda po-
trebné nasporiť si 19 200 eur  Finančné prostriedky do 
investičného nástroja sú vkladané vždy na začiatku mesia-
ca. V modeli zanedbávame nadštandardné poplatky súvi-
siace s umiestnením dieťaťa do školy, dane a pod. Cieľom 
je poukázať na to, koľko prostriedkov je potrebné vložiť 
jednorazovo alebo pravidelne každý mesiac do finančného 
nástroja na určitý počet rokov pred nástupom, aby sme 
vyrovnali celkovú výšku finančného zaťaženia rodiča po u- 
miestnení dieťaťa do súkromnej materskej školy na štyri 
roky. 

Ak by sme finančné prostriedky nevybrali po 3,5 či 10 
rokoch, ale nechali v  investičnom produkte s  výnosovou 
mierou 4% p.a. aj po nástupe dieťaťa do škôlky a postupne 
ich mesačne vyberali počas tých štyroch rokov, čo je dieťa 
v  materskej škole, výška vkladov na dosiahnutie koncovej 
sumy by bola nižšia. 

DĹŽKA  
SPORENIA

 MESAČNÉ  
VKLADY

JEDNORÁZOVÝ 
VKLAD

POTREBNÉ 
CELKOVO 
NASPORIŤ

3 501 eur 17 069 eur 19 200 eur

5 289 eur 15 781 eur 19 200 eur

10 130 eur 12 970 eur 19 200 eur

DĹŽKA  
SPORENIA

 MESAČNÉ  
VKLADY JEDNORÁZOVÝ VKLAD

3 464 eur 15 810 eur

5 267 eur 14 617 eur

10 120 eur 12 014 eur

DĹŽKA  
SPORENIA

 MESAČNÉ  
VKLADY

JEDNORÁZOVÝ 
VKLAD

POTREBNÉ 
CELKOVO 
NASPORIŤ

3 501 eur 17 069 eur 19 200 eur

5 289 eur 15 781 eur 19 200 eur

10 130 eur 12 970 eur 19 200 eur

DĹŽKA  
SPORENIA

 MESAČNÉ  
VKLADY JEDNORÁZOVÝ VKLAD

3 464 eur 15 810 eur

5 267 eur 14 617 eur

10 120 eur 12 014 eur

Zdroj: todarozum.sk
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9Tomáš Baťa sa narodil 3. apríla 
1876 v  Zlíne ako tretie dieťa do 
obuvníckej rodiny Antonína Baťu. 

Keď mu ako osemročnému zomre-
la matka, otec s  troma deťmi sa kvôli 
práci aj novej známosti presťahoval do 
Uherského Hradišťa. Mladý Tomáš do 
kontaktu s  topánkami prichádzal od 
útleho detstva. Bol nimi fascinovaný 
natoľko, že sa v  14 rokoch zamestnal 
vo firme Fäber vyrábajúcej stroje na 
zefektívnenie práce obuvníkov. Keď 
si ale nadriadení všimli, že tínedžer je 
nadmieru šikovný a  snaží sa odpozo-
rovať technológiu strojov, veľmi rýchlo 
sa s ním rozlúčili. 

Baťov obuvnícky sen sa naplno mo-
hol rozbehnúť až v  roku 1894. V  tom-
to roku Antonín Baťa z rodinnej firmy 
vyplatil všetky svoje deti, ktoré spolu 
rozbehli biznis. Po návrate do rod-
ného Zlína začali šiť obuť s  desiatimi 
robotníkmi. Tomáš, Anna a  Antonín 
mladší však v  tejto zostave nevydrža-
li podnikať dlho – rok po vzniku boli 
finančne na dne. Dlhy od veriteľov 
boli vysoké a  nedarilo sa im ich splá-
cať. Do toho musel Antonín mladší 
narukovať na vojnu a Anna sa vydala. 
Nepodarený „start-up“ teda zostal na 
vtedy devätnásťročných Tomášových 

pleciach, ktorý sa zaťal a  rozhodol sa 
z  neho vybudovať niečo veľké. Počas 
tejto krízy toho údajne veľa nenaspal 
a všetko od účtovníctva, logistiky, kon-
troly či návrhov si riešil sám. Výsledok 
ale stál za to. Krízu ustál a  už rok po 
nej vykonal menšiu revolúciu v  obu-
vi – na trh v  roku 1897 uviedol nový 
druh topánok, tzv. baťovky. Uvedomil 
si, že ak chce zvýšiť svoju zákaznícku 

základňu, musí sa jej prispôsobiť. 
Namiesto drahých kožených topánok 
navrhol topánky z  plátna, ktoré boli 
lacné a dali sa vyrobiť rýchlejšie. Vďa-
ka svojej nízkej cene boli dostupné pre 
masy a chudobnejších ľudí. 

O niekoľko rokov neskôr firma rýchlym 
tempom prekvitá a  neustále rastie. 
V  roku 1905 už zamestnával vyše 250 
zamestnancov a  vyrábal 2  200 párov 
topánok denne. Baťa sa preslávil svo-
jím jedinečným flexibilným prístu-
pom, zásluhou ktorého dokázal rýchlo 
a  efektívne reagovať na potreby trhu. 
Načúval ľuďom nosiacim jeho obuv – je 
autorom dobre známeho hesla: „Náš 
zákazník, náš pán.“ Obuvnícka roz-
právka naďalej pokračuje aj v nasledu-
júcich rokoch. Akokoľvek zvláštne to 
znie, českému biznismenovi pomohla 
aj prvá svetová vojna. Na jej začiatku 
v  roku 1914 dostal zákazku na 50  000 
kusov vojenských bagandží. Kvôli 
vysokému objemu výroby sa zvyšuje 
aj množstvo pracovníkov, ktorí dokon-
ca nemuseli ani narukovať. Šili totižto 
pre rakúsko-uhorskú armádu. Baťa 
posilnený týmto úspechom zakladá 
filiálky v Nemecku, na Balkáne či Stred-
nom východe. Predaj atakuje hranicu 
dvoch miliónov topánok ročne a počet 
zamestnancov presahuje 5  000. Baťa 
okrem nových predajní a  základní 
stavia aj školy, nemocnice a  obytné 
domy s  charakteristickým vzhľadom 
– budovy z  červených tehál s  bielymi 
betónovými stĺpmi obklopené zeleňou. 

P O D N I K A V Á  H I S T Ó R I A P O D N I K A V Á  H I S T Ó R I A

Príbeh Tomáša Baťu, chlapca z malého českého mesta, znie ako 
z filmu. Obsahuje obrovské úspechy aj pády, napätie, šťastné 
momenty a dokonca i tragický koniec. Čo všetko sa ale skrýva za 
životom tohto legendárneho podnikateľa? A čo si z neho môžeme 
odniesť v súčasnosti aj my?

TOMÁŠ BAŤA .  ČESK Ý 
KR ÁĽ TOPÁNOK

Mladý Tomáš do kon-
taktu s topánkami 
prichádzal od útleho 
detstva.

zdroj: tomasbata.org

zdroj: bystricoviny.sk

zdroj: markething.cz
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V  roku 1922 ale nastávajú problémy. 
Po prvej svetovej vojne dôsledkom de-
valvácie meny dochádza k rapídnemu 
zníženiu kúpnej sily obyvateľstva. 
Baťa prichádza s  riskantným plánom, 
ako zachrániť svoj biznis. Pod heslom 
„Baťa drtí drahotu“ zlacnel všetky 
topánky na polovicu. Aby ale nebol 
v  strate, musel znížiť aj platy robot-
níkov, a  to rovno o  40%. Musel im 
vysvetliť, že ak by táto zmena nenas-
tala, prišli by o  prácu a  príjem úplne. 
Vynahradzuje im to ale tým, že znižu-
je ceny potravín a  bežných tovarov 
v  podnikovej predajni. Plán funguje 
– zlínsky obuvník ustal obrovskú krízu 
aj po druhýkrát. V  časoch najväčšie-
ho rozmachu, v tridsiatych rokoch 20. 
storočia, Baťa zamestnával viac ako 
30 000 ľudí, vlastnil viac ako 2 500 pre-
dajní, z ktorých bolo až 660 v zahraničí 
v 54 krajinách sveta. 

Tragický koniec ale prišiel náhle 
a  nečakane v  najlepšom podnikateľ-
skom období jeho života. V roku 1932 

mal Baťa otvárať novú pobočku vo 
Švajčiarsku. 12. júla sadá do svojho 
súkromného lietadla, ktoré kvôli hmle 
nemohlo naštartovať. Baťa ale trvá na 
odlete, čo sa mu napokon stane osud-
ným. Lietadlo sa zrúti krátko po štarte 
a  český obuvnícky kráľ nešťastne zo-
miera. V tom čase mal iba 56 rokov. Ve-
denia spoločnosti sa ujal jeho nevlas-
tný brat Ján Baťa, ktorý pôsobenie 
neskôr rozšíril na výrobu pneumatík, 
lietadiel či bicyklov. Tomáš Baťa mladší, 
jediný syn obuvníckeho magnáta, do 
vedenia rodinného biznisu nastúpil až 
v 40. rokoch minulého storočia a nes-
kôr centrálu spoločnosti presunul do 
kanadského Toronta. Aj v  súčasnosti 
je značka Baťa obuvnícky fenomén. 
Úspešne sa drží na celosvetovom trhu 
ako jeden z naj väčších hráčov a už dáv-
no presiahol hranicu svojej pôvodnej 
pôsobnosti. Vďačí za to najmä svoj-
mu zakladateľovi a  jeho inovatívnym 
prístupom a  mysleniu, od ktorého sa 
stále máme čo učiť i v súčasnosti. 

Baťove inovácie: 

 › Pracovníci mali možnosť vzde-
lávať sa v Baťovej škole, kde pre-
hlbovali svoje odborné znalosti 
alebo sa venovali štúdiu cudzích 
jazykov. Baťa zastával názor, že ak 
chce človek vykonávať manažér-
sku pozíciu, musí od piky poznať 
celý proces výroby. Musí teda 
začať prácou v dielni a postupom 
času môže kariérne rásť. Ako by 
ste chceli predávať topánky, keď 
nemáte tušenie, ako sa vyrábajú? 

 › Zriadil samosprávne účtovné 
jednotky v  rámci podniku. Jed-
notlivé dielne vo výrobnom pro-
cese od seba kupovali materiály 
alebo polotovary a po spracovaní 
ich predávali ďalším. Výrobu tak 
nielenže mali pod kontrolou sa-
motní majstri a  vedúci dielní, ale 
ušetrili aj množstvo nákladov 
na kontrolu, keďže ju vykonávali 
sami. 

 › Tomáš Baťa si potrpel na pres-
nosť a  prekážalo mu meškanie. 
Vo výrobe preto zaviedol denné 
plány, ktoré museli byť na konci 
šichty splnené. Aby robotníci neh-
radili stratu z  omeškanej alebo 
nedokončenej práce, zvýšila sa 
ich produktivita a tiež presnosť.

 › Svojich zamestnancov si vážil 
a  okrem množstva benefitov 
v  podobe bývania či podpory 
im umožnil stať sa akcionármi 
spoločnosti. Zaviedol účasť na zis   - 
ku pre vedúcich pracovníkov, 
ktorá sa vyplácala a  kumulova-
la na tzv. konto. Toto konto bolo 
zamestnancovi vyplatené pri 
odchode z podniku. 

 › Baťa je tvorcom „Baťovej ceny“, 
vďaka ktorej dnes kúpite väčšinu 
tovarov o  cent lacnejšie. Bol to 
práve on, ktorý prišiel na psycho-
logický efekt sumy končiacej de-
viatkou. Ak teda niečo stojí 4,99 
a nie 5,00 eur, sme oveľa náchyl-
nejší nakupovať, napriek tomu, 
že rozdiel je len minimálny. 

Baťa prichádza 
s riskantným plánom, 
ako zachrániť svoj 
biznis.

zdroj: podnikajte.sk

Zdroje: www.bata.sk / refresher.sk / wikipedia.org/wiki/Tomáš_Baťa_(1876)

So službou wealth management získate privátneho a diskrétneho správcu 
majetku, ktorý zveľaďuje vaše portfólio na základe indivi duálnych potrieb. 
Zároveň vyhovieme i najnáročnejším požiadavkám nielen na voľnočasové 

aktivity, a to vďaka prepracovanému systému concierge služieb. 

www.dwm.sk

  

WEALTH MANAGEMENT.
LUXUS? NIE, BUDÚCNOSŤ.

P O D N I K A V Á  H I S T Ó R I A
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9Podpis je starý ako písmo samot-
né. Nájdeme ho na starovekých 
egyptských, gréckych či rímskych 

dokumentoch. No aj oficiálne vy-
jadrenie súhlasu,  vôle či úmyslu sa 
za niekoľko tisícročí menilo. Muselo 
reflektovať na možnosti jeho zneuži-
tia. Niekedy stačilo kráľom podpísaný 
dokument zapečatiť jeho pečaťou, no 
s  nástupom nových technológií a  ko-
munikačných kanálov sa citlivosť bez-
pečnosti podpisu skloňuje čoraz viac. 
Možno aj preto je táto téma vnímaná 
veľmi opatrne. No odpoveď na otázku, 
či sú novodobé formy podpisovania sa 
prostredníctvom elektronického podpi-
su bezpečné, znie áno. Samotná prax je 
toho dôkazom.

Zoznam benefitov elektronického pod-
pisu je dlhý. Nezáleží na tom, z akej stra-
ny sa naň pozeráme. Šetrí lesy, životné 
prostredie, je efektívnym a  komfort-
ným spôsobom rýchleho vybavovania 
oficialít a dokumentov. Zároveň je dos-
tupný všetkým vekovým kategóriám, 
bez ohľadu na ich technickú zručnosť 
a  počítačovú gramotnosť. „Nie každý 
je pripravený na pod pisovanie kli-
knutím. Nie každý má elektronický 
identifikačný doklad s  kvalifiko-
vaným digitálnym podpi som a  nie-
koľkými PIN kódmi. Avšak (takmer) 
každý má ruku, ktorou sa môže pod-
písať na digitálnej podložke a  vyt-
voriť tak jedinečné prepojenie s pod-
pisovaným dokumentom – vďaka 
zosnímaným biometrickým črtám 
vlastnoručného podpisu, ktoré sú pre 
každého človeka jedinečné a pritom 
vždy tak trochu iné. Zákaznícka 
skúsenosť ostáva prirodzená, ale for-
ma dokumentov je plne digitálna,“ 
hovorí o  digitálnom vlastnoručnom 
podpise Tomáš Klimeš, obchodný a pro-
duktový manažér Anasoft pre Signatus. 

Made  
in Slovakia

 
Možnosti využitia digitálneho podpisu 
sú v  súčasnosti oveľa širšie, než tomu 
bolo v  minulosti. Hovorí sa, že je jed-
noduché podpísať sa na papier. No ešte 
jednoduchšie je podpísať sa na tablet. 
Presne to umožňuje jedinečný sloven-
ský produkt spoločnosti Anasoft, Signa-
tus. Ten v  sebe ukrýva rad niekoľkých 
benefitov pre obe strany. Pre tú, ktorá 
podpis potrebuje, no aj pre tú, ktorá ho 
má realizovať. V  spoločnosti Anasoft 
majú niekoľko pozitívnych referencií, 
prípadových štúdií a  skúseností s  pre-
chodom na tento spôsob podpisovania. 
„Veľa napovie príklad agentúry foku-
sujúcej sa na personálny lízing. Ľudia 
na centrále a  siedmych pobočkách 
po celej krajine podpisujú pracovné 
zmluvy, dohody o pracovnej činnosti 
alebo o  prevedení práce, aj rozličné 
súvisiace dokumenty. Sú to napríklad 

prehlásenia na daňové úľavy, pre-
hlásenia o  hmotnej zodpovednosti 
a výplatné pásky. V minulosti museli 
zamestnanci agentúry všetky pod-
písané dokumenty vytlačiť a  us-
kladniť v  papierovej podobe, s  čím, 
prirodzene, súviselo nielen množst-
vo nákladov na tlač a  archiváciu, 
ale aj zbytočných prestojov. Tlač, 
zakladanie a prípadné dohľadávanie 
dokumentov, zaberalo pracovníkom 
na pobočkách značnú časť pracovnej 
náplne. Už niekoľko rokov sa však  
papierový archív agentúry neroz-
rastá. Všetky papiere – od zmlúv až 
po výplatné pásky – totiž ľudia pod-
pisujú elektronicky. Jednoducho 
na tablet,“ pokračuje Tomáš Klimeš. 

Ako to  
funguje?

 
Sila Signatusu spočíva nielen v  jeho 
praktickosti, ale aj v  jeho kompatibi-
lite s rôznymi mobilnými zariadeniami, 
okamžitej editácii a v jeho bezpečnosti 
a integrite. Dnes stačí mať mobilné za-
riadenie so Signatusom a podpisovanie 
dokumentov prebehne rýchlo a  po-
hodlne kdekoľvek. S radosťou z pohybu 
ruky a vytvorením viditeľného podpisu. 
„Špeciálny software, ktorým Signa-
tus je, zabezpečuje, aby bol každý 
dokument podpísaný, či už sa jedná 
o  zmluvu, výplatnú pásku alebo iný 
dokument. Obe strany majú všetko 
pred sebou. Údaje si môžu prekon-
trolovať, čím sa zamedzuje prípad-
ným sporom, že podpísali niečo iné, 
ako si mysleli. Pripomína to spôsob 
podpisovania, na ktorý sme boli vždy 
zvyknutí. Rozdiel je iba v tom, že vlast-
noručne nepodpisuje papier, ale elek-
tronický dokument priamo na obra-
zovke tabletu,“ hovorí Tomáš Klimeš. 

Budeme iní. 
Bezpapieroví

 

Analýzy, návrhy zmlúv, protokoly, do-
datky,... S  papiermi sa v  našej praxi 
stretávame denne. Stali sa súčasťou 
našej práce, každodenného života. 
V mnohých prípadoch môžu byť neprak-
tické, znakom zbytočnej byrokracie 
a  býva ich veľa. Negatívne to môžu 
vnímať aj samotní klienti. Tí potrebujú 
často svoje potreby riešiť promptne 
a  rýchlo, bez zbytočnej straty času. Je 
v našom záujme, aby sme im celý pro-
ces spríjemnili, zrýchlili a  zefektívnili. 
Preto spoločnosť DELUVIS v  týchto 
dňoch aktívne rokuje s firmou Anasoft 
o  digitálnom vlastnoručnom podpise 
Signatus. Proces elektronizácie sa nás 
týka, nakoľko chceme naďalej posky-
tovať našim klientom individuálny ser-
vis prihliadajúci na ich potreby a rýchle 
riešenia. „Prostredie financií je pre Sig-
natus ako stvorené. Elektronické podpi-
sovanie zmlúv je najmä o komfortnom 
prístupe pre samotného klienta. Ten 
ho z našej praxe ocení najviac. V nepos-
lednom rade ide o  praktickejší proces 
finančného sprostredkovania aj pre sa-
motného finančného agenta,“ dodáva  
Tomáš Klimeš zo spoločnosti Anasoft.
 
Preto spoločnosť DELUVIS v týchto 
dňoch aktívne rieši tému digitálny vlast-
noručný podpis.

Poznáme ho z rôznych oblastí nášho života. Elektronicky sa podpisu-
jeme v bankách, u telekomunikačných operátorov, pri prevzatí zásielky 
či na pracovnej zmluve. Spoločnosť DELUVIS je inovatívnym a moder-
ným partnerom, ktorý dbá o zavádzanie najnovších trendov do praxe  
so zreteľom na zachovanie najvyššej bezpečnosti a efektívnosti. 

Tomáš Klimeš
Obchodný a produktový 
manažér Anasoft pre Signatus

VLASTNORUČNÝ PODPIS 
V NOVOM TISÍCROČÍ
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K našej práci radosť patrí. Radosť z nového bývania, z býva-
nia splateného skôr. Radosť z finančnej rezervy či istoty,... 
No pomáhame vyčarovať radosť aj tam, kde by ste to možno 
nečakali. Počas leta sme napríklad finančne podporili detský 
letný Tábor Zliechov 2019. Jeho spoluorganizátorkou bola naša 
kolegyňa, Zuzana Hančelová.

Značka DELUVIS napreduje a jej atraktivita s kredibilitou narastá. Za 
posledné štyri roky sa zvýšil počet našich maklérov o neuveriteľných 
280%. O túto informáciu sme sa podelili s viacerými relevantnými  
médiami, napríklad s týždenníkom Trend a mesačníkom Profit.

Pravidelne vás informujeme o dôležitých novinkách a zmenách. 
Príkladom je jedinečné DELUVIS Fórum, časopis, ktorý držíte v rukách 
a tiež nový komunikačný kanál, inDELUVIS PODCAST. Nájdete ho na 
viacerých streamovacích službách, napríklad Spotify, SoundCloud 
a ďalších.

Keď sa je čím pochváliť, tak sa pochválime. Teší nás, že sa môžeme 
chváliť našimi ľuďmi, ktorí zo značky DELUVIS robia to, čím je. Vide-
li ste už imidžové videá na našom LinkedIn profile?

Zodpovedne pristupujeme nielen k našim klientom a spolupra-
covníkom, ale aj k životnému prostrediu a planéte. To najmenej, 
čo môžeme pre zelenú budúcnosť urobiť, je triediť odpad. My to 
už robíme.

Doručenie ešte dnes

Vždy 100% kvalita

Poctivo vyberané

DELIA online potraviny @edelia_online_potraviny

NECHAJTE SA PREKVAPIŤ RÝCHLOSŤOU
A ČERSTVOSŤOU NAŠEJ DONÁŠKY POTRAVÍN

www.edelia.sk
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