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Slušné správanie sa nenosí. Denne prichádzame do kon-
taktu s mnohými ľuďmi, no do popredia kladieme vlastné 
potreby a individualitu. Sused nepozná suseda, nezdra-

víme sa vo výťahoch, moc peňazí má vyššiu hodnotu ako ele-
mentárne základy etikety. Je to smutné. Doba sa zmenila, zme-
nilo sa aj naše správanie. Našťastie, ešte stále sa medzi nami 
nájdu osoby, ktoré na dobré móresy nezabudli. Ľudskosť musí 
byť cítiť v  každej oblasti nášho života, vrátane tej pracovnej, 
biznisovej. Nielen teraz, pred sviatkami a cez ne, ale počas kaž-
dého jedného dňa. Správaniu sa venujeme aj v aktuálnom čís-
le nášho magazínu. Zamerali sme sa naň z rôznych uhlov po-
hľadu. Odborník na etiketu nám prezradí, ako sa v nej zlepšiť, 
ako dbať o dobrý dojem. Zistíme, ako sa zmenilo správanie sa 
investorov rozličných generácií. Ako kult krásy ovplyvňuje náš 
výzor a sebavedomie. Pripomenieme si nádherné priateľstvo, 
ktoré viedlo ku vzniku medzinárodnej automobilovej značky 
a predstavíme ďalší príbeh úspešného Slováka z našej histórie. 
Veríme, že budeme pre vás opäť príjemným spoločníkom, a to 
nielen počas najkrajších dní v roku, ktoré sú pred nami. Je ne-
uveriteľné, že opäť uplynulo dvanásť mesiacov od posledných 
Vianoc a sú tu zas. Želáme nám všetkým, aby sme počas tých 
nadchádzajúcich našli najmä rodinnú pohodu a ľudskosť, kto-
rú dnešný svet tak potrebuje. A nech nám to vydrží minimálne 
tých nadchádzajúcich dvanásť mesiacov. A ešte viac.

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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F inančné trhy zažívajú zvláštne obdobie. Neprišlo zotave- 
 nie, ale unikli sme kríze a rozpadu finančného systému. 
Očakávalo sa, že tlačenie peňazí do trhu pomôže oživeniu 

ekonomiky a bude dočasné. Keď zaberie a ekonomiku naštar-
tuje, s  tlačením peňazí sa prestane. Štáty a  rozpočty sa po 
naštartovaní ekonomiky dostanú do normálu a  zadlženie sa 
zníži na prijateľné úrovne (Maastrichtské kritériá).

Nič z toho sa však nedeje. Tlačenie peňazí pokračuje a podľa 
vyjadrení predstaviteľov centrálnych bánk sa na tomto stave 
počas najbližšej, a  nie krátkej, doby nič nezmení. Záporné 
úrokové sadzby sú už realitou, a to nielen pri štátnych dl-
hopisoch, ale aj pri klientských produktoch. Pretlak peňazí 
spôsobuje, že akcie rastú a  sú v  súčasnosti na maximách. 
A teda výnosy z nich tiež klesajú. Je paradoxom tejto doby, že za 
normálnych okolností sa akcie kupovali, ak sa čakal rast zisku. 
Dnes sa akcie kupujú a ich ceny rastú, napriek tomu, že sa čaká 
pokles zisku z nich, resp. výnosnosti.
 
Výnos z akcií SP500 (free cash flow yield) je v porovnaní s výno-
som z BBB korporátnych dlhopisov veľmi blízko a bližšie bol za 

poslednú dobu len v roku 2018. Trh je s tým stotožnený, pre-
tože niet kam prebytočné peniaze investovať. A o tom svedčí aj 
index volatility, ktorý je v súčasnosti veľmi nízko. Znamená to, 
že trhy sú pokojné.
 
Banka Barclays nedávno zverejnila svoje očakávanie ohľadom 
prasknutia bubliny na akciových trhoch s tým, že to vlastne 
bude len „minibublina“ a aj tá sa postupne rozpustí. Stále bude 
dosť kupujúcich, čakajúcich na korekciu, a preto k výraznému 
prepadu nedôjde. Všetci si na túto situáciu pomaly zvykáme 
a  začína byť stále pravdepodobnejšie, že toto obdobie bude 
trvať dlho. 

Preto je každá zaujímavá investičná príležitosť vzácna. Keď 
k tomu pridáme stále sa zvýšenú pravdepodobnosť spomale-
nia globálnej ekonomiky a na prekvapenie aj fakt, že obchodná 
vojna medzi USA a Čínou nie je len vrtochom Donalda Trumpa, 
ale fundamentálny vzťah oboch krajín, tak nie je dôvod na 
prehnaný optimizmus na najbližšie roky. 

K O M E N T Á R

MILOŠ KRŠŠÁK: 
AK TUÁLNE K TRHOM

Miloš Krššák,  
predseda predstavenstva  
Arca Brokerage House

SPX INDEX

DAX INDEX

Rudolf Adam, predseda predstavenstva Finportal, od spolupráce 
so skupinou Arca Capital očakáva intenzívny spoločný rast a dosi
ahnutie pozície jednotky v oblasti finančného sprostredkovania na 
slovenskom trhu. Spojením sa súčasne otvárajú široké možnosti 
spolupráce v Českej republike.

PARTNERST VO  
ARCA CAPITAL  
A FINPORTAL 

Podľa vyjadrenia Juraja Dvořáka, 
člena predstavenstva Arca Invest-
ments, je predmetná transakcia 

súčasťou dlhodobej stratégie rozvo-
ja finančných služieb v  rámci skupiny 
Arca Capital a  podstatnou mierou 
prispieva ku komplexnosti poskytova-
nia služieb finančného sprostredkova-
nia klientom na slovenskom trhu.

Vstup skupiny Arca Capital do Finpor-
talu v podobe získania 50 %-ného po-
dielu vo Finportale bol spustený podpi-
som akvizičnej dokumentácie. Zmena 
vlastníckej štruktúry Finportalu bude 
zavŕšená bezprostredne po získaní 
súhlasného stanoviska Protimonopol-
ného úradu SR. 

Finportal
Finportal je servisnou spoločnosťou 
pre nezávislých obchodníkov a ob-
chodné skupiny, ktorá reaguje na 
aktuálne potreby trhu v oblasti fi-
nančného sprostredkovania.

Bezplatne poskytuje kompletné záze-
mie v oblasti administratívy, infor-
mačného systému, právnych služieb, 
vzdelávania a call centrum pre všet-
kých, ktorí sa profesionálne venujú fi-
nančnému sprostredkovaniu. 
 
Sprostredkovateľom umožňuje ponú-
kať produkty všetkých významných 
spoločností na finančnom trhu.
 
Filozofiou spoločnosti je vytvárať spo-
luprácu so sprostredkovateľmi, ktorá 
je založená na nezávislosti, slobode 
rozhodovania, vlastnom rozvoji a 
transparentnom províznom systéme. 

V súčasnosti patrí medzi TOP 3 part-
nerov väčšiny finančných inštitúcií na 
Slovensku a v roku 2018 zvýšila svoj 
obrat o 25 % na 18 miliónov eur

Arca Capital
Finančná skupina Arca Capital, ktorej 
základy siahajú do roku 1999 na Slo-

vensku sa zameriava na segmenty pri-
vate equity a intenzívne rozvíja aj sek-
tor finančných služieb. 
 
Skupina Arca Capital riadi svoje aktivi-
ty na trhoch strednej a východnej Eu-
rópy z Bratislavy a Prahy. 
 
Medzi hlavné aktivity skupiny patrí 
oblasť zelenej energie, nehnuteľnos-
ti a  rozvíja mnohé ďalšie aktivity, pri 
ktorých sa zameriava predovšetkým 
na dlhodobé investície v regióne stred-
nej Európy. Objem aktív skupiny Arca 
Capital je viac ako 2 miliardy eur.

DELUVIS
Spoločnosť DELUVIS s.r.o. vďaka tomuto 
partnerstvu okrem iných výhod získala 
aj komplexnú servisnú podporu vo všet-
kých sektoroch finančného trhu. DELU-
VIS bude aj naďalej pod svojou značkou 
pre klientov vykonávať finančné spros-
tredkovanie, ale už ako podriadený fi-
nančný agent spoločnosti Finportal. 
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kríza, ktorá začala v roku 2007, mala na 
túto generáciu omnoho väčší dopad, 
lebo ju zasiahla v najväčšom rozsahu. 
Spôsobila u nej historicky najvyššiu 
úroveň nezamestnanos ti, ktorá vedie 
k špekuláciám o možných dlhodobých 
hospodárskych a sociálnych škodách 
pre túto generáciu. V  oblasti financií sa 
predpokladá, že Mileniáli ostali relatívne 
konzervatívni a opatrnejší.

Generácia Y rozumie investovaniu. Jej 
príslušníci chcú investovať a vedia, že je 
pre nich zaujímavejšie mať peniaze zain-
vestované, než ich mať v banke.

Spôsob nákupu sa tiež zmenil. Mileniá-
li nakupujú online. Radi a  veľa. Až 32% 
z  nich kupuje tovar cez notebook, 25% 
cez smartphone, 24% cez tablety a len 
11% ide nakupovať fyzicky.

Zaujímavý je tiež spôsob ich rozhodo-
vania. Až 48% z  nich sa rozhoduje cez 
odporúčania. Prihliadajú na recenzie, 
blogy, diskusné fóra. Zaujímajú sa, ako je 
produkt vnímaný ich okolím. Už iba 17% 
z  nich rieši odporúčanie cez médiá ako 
TV, rozhlas alebo časopisy. Až 63% sledu-
je svoje obľúbené značky na sociálnych 
sieťach a až 38% Mileniálov tvorí obsah 
na weboch (statusy, blogy, obrázky,...). A 
75% aktívne tento obsah zdieľa. 

V dnešnej dobe je úplným štandardom, 
že si svojho partnera vyhľadáte online 
ešte predtým, než sa osobne stretnete. 
Vyhľadáte si informácie na internete, 
preto je veľmi dôležité, ako človek vystu-
puje na webe a sociálnych sieťach.

 

Generácia Alfa
 
Sem spadajú všetci jedinci narodení v 
rokoch 2010 – 2025. Ide o technologicky 
najvyspelejšiu generáciu. Mileniáli fun-
govali ešte v časoch, keď internet nebol. 
Generácia Alfa bude úplne iná. Tech-
nologicky. Táto generácia sa narodila 
v období, keď je internet, Google, Siri,... 
úplnou samozrejmosťou. Keď príde 
umelá inteligencia, pre Generáciu Alfa 
to bude úplným štandardom.

Ako médiá a smart 
technológie ovplyv- 

ňujú klientov
 
Pred desiatimi rokmi sme nemali inteli-
gentné telefóny, boli len správy na in-
ternete. Spoliehali sme sa na televíziu, 
noviny a pod. V  súčasnosti sledujeme 
rôzne blogy, profily, čítame online ob-
sah. 

A  tiež sa nevyhneme Search engine 
optimization (SEO). V dnešnej dobe si 
prečítate článok na webe, alebo poz-
riete zaujímavé video. Google vyhod-
notí, že toto je pre vás zaujímavý ob-
sah a  navrhne vám podobné články. 
Vyhľadávač však nevie vyhodnocovať 

kvalitu obsahu. Klientovi sa teda dostá-
va zmes informácií. Medzi nimi aj tie, 
ktoré nemusia byt pravdivé. Klient má 
chaos, nevie rozoznať, čo je pravda a čo 
hoax. Začne byť nervózny, telefono-
vať, opúšťa investíciu. Existuje ešte 
horší scenár. Klient už ani nezavolá, iba 
napíše a je veľmi ťažké odkomunikovať 
si s ním cez WhatsApp zložité témy. 

Averzia k strate 

V  roku 1996 vznikol zaujímavý pries-
kum medzi športovcami na olympij-
ských hrách. Jednoznačne sa zistilo, že 
bronzoví medailisti sú oveľa šťastnejší 
ako strieborní. Strieborní totiž išli po 
prvom mieste. Po ničom inom. Zlyhali 
a skončili druhí. Tí bronzoví mali väčši-
nou cieľ skončiť v  prvej päťke. Stratu 
teda znášame dva až trikrát horšie ako 
zisk. A platí to aj vo financiách. Ak klient 
vyrobí zisk, nezavolá a nepoďakuje sa 
za dobrú radu. Ak však trhy idú zle, 
telefóny zvonia stále.

Na univerzite MIT robili na túto tému 
zaujímavú štúdiu. Predstavte si, že 
idete do kina a lístok stojí 10 USD. Pred 
kinom zistíte, že ste cestou ste rovnakú 

sumu stratili . Keď už ste v kine, kúpite 
si ten lístok? Až 88% ľudí odpovedalo, 
že áno. Potom v  rámci ankety skúsi-
li položiť otázku inak. Predstavte si, 
že ste si kúpili lístok do kina vopred. 
Prídete do kina a  zistíte, že ste lístok 
nechali doma. Kúpite si ho znovu? 
 
Situácia veľmi podobná, strata rovna-
ká, ale ľudia začali nad odpoveďou 
rozmýšľať. Už iba 42% z nich povedalo 
áno. Je preto veľmi dôležité, ako klien-
tom vysvetliť utrpenú stratu.

Ľudia majú totiž často tendenciu na in-
ternete vyhľadávať ďalšie informácie, 
aby si potvrdili svoje rozhodnutia. Bo-
hužiaľ sa tak dostanú aj k nepravdivým 
informáciám, ktoré je im potom veľmi 
ťažké vyvrátiť. Treba si uvedomiť, že 
dnešný svet sociálnych sietí je veľakrát 
o wow efekte. Autori článkov zarábajú 
podľa čítanosti, počtu followerov ale-
bo zdieľaní. Preto platí - čím viac šoku-
júci článok napíšem, tým viac pozor-
nosti pritiahnem. Bohužiaľ, nie všetci 
užívatelia sociálnych sietí dokážu roz-
líšiť relevantné informácie. Preto by 
sme mali byť aj my viac smart... 

Dnes už vlastníme smart zariade-
nia takmer všetci, prišiel boom 
kryptomien, startupové firmy 

a  podobne. Všetky tieto možnosti 
ovplyvňujú naše životy a správanie. 
Prišli firmy ako Netflix, ktoré zmeni-
li naše spotrebiteľské chovanie sa. 
Už sa neponáhľame domov, aby sme 
nezmeškali ďalšiu časť obľúbeného 
seriálu. Môžeme si pozrieť čokoľvek  
chceme, kedykoľvek chceme a bez 
reklám. 

V posledných rokoch enormne narastá 
popularita sociálnych médií. Blogeri, 
Instagram, Facebook, YouTube a iné. 

Kedysi sme si iba telefonovali alebo 
písali e-maily, či SMS. Dnes klienti komu-
nikujú skôr cez Messenger, WhatsApp, 
alebo cez Donaldom Trumpom veľmi 
obľúbený Twitter. Vieme, že keď ame-
rický prezident niečo „tvítne,“ veľmi to 
dokáže ovplyvniť finančné trhy po ce-
lom svete.

 

Millennials  
(Deti milénia).  

Alebo Generácia Y
 

Jedná sa o najvplyvnejšiu generáciu, 
ktorú aktuálne máme. Patria sem všet-
ci ľudia narodení po roku 1980 do roku 
2009. Je to generácia, ktorá predstavuje 
okolo tri mld. ľudí a od nej najviac záleží, 
kam bude ďalší vývoj smerovať.

Predpokladá sa, že Mileniáli do piatich 
rokov nahradia všetky najvyššie pozí-
cie v  obchodných spoločnostiach. Títo 
ľudia sa správajú úplne inak ako gen-
erácia pred nimi, a  teda aj dopyt po 
službách bude iný. Až 93% z týchto ľudí 
vlastní smart zariadenia. Majú priaz-
nivý postoj ku komunikáciám, médiám 
a digitálnym technológiám. Finančná 

Od poslednej finančnej krízy ubehlo už viac ako desať rokov. Čo 
sa odvtedy zmenilo? Možno sa to nezdá, no jedným z najzásad
nejších rozdielov je fakt, že ľudia nemali smart zariadenia. Alebo 
ich nemali v takej miere ako dnes. Tí, ktorí ich vlastnili, boli väčši
nou z IT prostredia a aj tie zariadenia, ktoré existovali, neboli 
také vyspelé a intuitívne, ako sú dnes.

BEHAVIOR ÁLNE FINANCIE .  
AKO MODERNÉ TECHNOLÓGIE 
A ONLINE SVET OVPLY VŇUJÚ 
NA ŠE SPR ÁVANIE
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9 › V novej sezóne ste sa stali posi
lou HKM Zvolen. Bolo pre vás 
ťažké opustiť káder Belasých? 

 
V dobe, keď som opúšťal Slovan, ešte 
nikto nevedel, čo s ním bude. Nebolo 
isté, či ostane v extralige alebo nie. 
Nejaké predbežné debaty prebehli s 
terajším trénerom Stantienom, ale bo-
hužiaľ na viaceré moje otázky mi neve-
del dať konkrétnu odpoveď. Prebiehal 
totiž ešte stále proces rozhodovania, či 
teda bude Slovan hrať extraligu alebo 
inú ligu.

 › Pôvodne ste na slovenskom ľade 
hrať neplánovali, čo zmenilo váš 
názor? 

 
Môj názor zmenila rýchla a konkrétna 
ponuka a ciele HKM Zvolen. Aby došlo 
k spolupráci, musia byť vždy obe stra-
ny spokojné. Nie len jedna.

 › Pociťujete v súčasnosti rozdiel 
medzi KHL a domácou extra
ligou? Ak áno, v čom najviac?

 
Rozdiel samozrejme bol markantný  
v detailoch a plnení si svojej roly v 
mužstve. Nehrozí, že hráč, ktorý je 
určený na čiernu robotu (v tom je do-
brý), príde a myslíš si, že bude tvoriť 
hru, na čo doposiaľ nebol zvyknutý. 
Ďalej vo vyrovnanosti všetkých šty-
roch pätiek. Na to, aby ste boli úspešný, 
musia byť minimálne rozdiely medzi 
päťkami.

 › Počas vášho pôsobenia v KHL 
ste hrávali napríklad aj za 
chorvátsky Záhreb. Väčšina z 
nás pozná Chorvátsko ako letnú 
dovolenkovú destináciu. Ako 
tam domáci vnímajú ľadový 
hokej? 

Paradoxne to bolo moje najobľúbenej-
šie pôsobisko. Netradičné, ale darilo 
sa nám ako mužstvu a mne taktiež 
ako hráčovi. Bol som vyťažovaný cca 
23 až 25 min. za zápas. Ľudia tam mali 
radi hokej i keď to nebol ich šport číslo 
jeden. Samozrejme, prispelo k tomu aj 
to, že sa tam hrala KHL prvý rok a ľudia 
boli zvedaví na ruský hokej.

 › Čo si od nového pôsobiska 
sľubujete? 

Nesľubujem si nič. Nemám očakávania, 
lebo potom z toho pramenia sklama-
nia. Ale našiel som tu ľudí, spoluhráčov, 
sponzorov, trénerov, bývalých hráčov, 
ktorých hokej baví a snažia sa pre klub 
spraviť maximum. A to sa dnes cení.

 › Titul majstra Slovenska ste 
naposledy získali v sezóne 
2011/2012. Ako vidíte šance 
Zvolena?

 
Áno, spomínam si na to, bol to zatiaľ 
môj jediný titul na Slovensku. Šance 
má každý rovnaké, záleží len na tom, 
ako k tomu pristúpime v HKM. Tím 
máme skvelý, je však potrebné zmeniť 
nejaké veci a nastaviť každého tak, aby 
mal jednotný cieľ a jednotné myslenie. 
Vtedy sa vieme baviť o  tom, že pred-
poklad bude veľmi vysoký.

 › Divácky atraktívne sú najmä  
stretnutia HKM Zvolen s úradu
júcim majstrom – Banskou 
Bystricou. Ako vnímate  
atmosféru tohto stretnutia? 

Stihol som ju zažiť zatiaľ len raz a bola 
skvelá. Privítal by som ju na každom 
zápase. Alebo aby sa aspoň priblížila 
k  tej, aká bola proti Bystrici. Samoz-
rejme to záleží aj od nás, koľko ľudí 

dokážeme pritiahnuť na štadión 
našimi výkonmi.

 › Ktoré zápasy sú pre vás 
náročnejšie? Proti Slovanu, za 
ktorý ste dlhé roky hrávali alebo 
proti Nitre, ktorej odchovancom 
ste? 

K obom mančaftom mám vytvorené 
väzby a vzťahy. V Nitre som bol vy-
chovaný, mám tam rodinu, veľa ka-
marátov, proti ktorým aj nastupujem a 
získal som tam prvý bronz. V Slovane 
som bol asi najdlhšie zo svojej kariéry. 
Stretol som tam skvelých ľudí, taktiež 
kamarátov, získal som tam titul. Tie 
roky sa nedajú vymazať z pamäte a 
väčšinou na zlé chvíle, či už v Nitre ale-
bo Bratislave, zabudnete a ostanú vám 
len tie pekné spomienky. A čo sa týka 
zápasov, oba hrám rád, so  zmenou 
v  tom, že nastupujem proti ľudom, s 
ktorými sa stretávam aj mimo hokeja. 
V tom je to možno iné, že zopár z nich 
nie sú protihráči, ale skôr dlhoroční 
blízki priatelia.

 › Mimochodom, ako ste privíta
li správu o tom, že sa Slovan 
vracia do najvyššej hokejovej 
súťaže u nás? 

 

K APITÁN Z VOLENSK ÝCH HOKEJISTOV, IVAN ŠVARNÝ:

KEDYSI SA ŠVAJČIARI  
UČILI OD NÁS. TER A Z  

BY SME SA MOHLI  
UČIŤ MY OD NICH

Nesľubujem si nič. 
Nemám očakávania, 
lebo potom z toho 
pramenia sklamania.

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

Do tímu spod Pustého hradu zavial tesne pred začiatkom sezóny hneď 
dvojitý svieži vietor. Spoločnosť DELUVIS sa stala jedným zo sponzo
rov klubu, ktorého po novom vedie s kapitánskym Céčkom na drese 

nitriansky rodák, Ivan Švarný.
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Hovorilo sa o  tom, už  to bolo len po-
trebné dokončiť papierovo. Som rád, 
že sa to Slovanu podarilo a že sú v 
lige. Myslím, že aj iní hráči a tímy to 
privítali tiež. Liga je o jedno mužstvo 
kvalitnejšia a pre všetkých hráčov to 
znamená, že je o jeden zápas viac pro-
ti kvalitnému súperovi. Pomáha to v 
raste každého hráča aj z pohľadu tímu 
Slovana.

 › Hráčov HKM Zvolen preslávila 
prezývka „Bryndziari“. Aký 
vzťah máte k bryndzi, ktorá sa 
produkuje aj v neďalekej Zvolen
skej Slatine?

K bryndzi mám dobrý vzťah. Obľubu-
jem, ak moja manželka spraví bryn-
dzovú nátierku alebo si občas pochut-
nám na bryndzových haluškách.

 › Čo z domácich tradičných jedál 
vám najviac chýbalo počas pôso
benia v zámorí? 

Klasické domáce varené jedlá.

 › Na chvíľu sa vaším domovom 
stalo aj Fínsko. Ako si spomínate 
na toto obdobie? Prepadli ste 
tradičnému saunovaniu aj vy? 

Nedá sa neprepadnúť saunovaniu vo 
Fínsku. Najmä vtedy, keď vidíte sau-
nu všade, pomaly aj v  potravinách. 
(Smiech.) Takže som navštevoval saunu 
častejšie, ako som bol zvyknutý. Obdo-
bie, ktoré som tam prežil, bolo krásne. 
Odporúčam sa tam ísť ľudom pozrieť 
a kto má možnosť, tak nech si to skúsi 
aj po hokejovej stránke. Naozaj musím 
povedať, že to vo Fínsku majú do detai-
lov naplánované všetko dopredu a po-
tom sa tam o to jednoduchšie pracuje. 
Ľudom ako keby bol vymazaný stres z 
„hard disku“. Nerobia zo života drámu, 
ale si ho užívajú tak, ako príde. Možno 
bude mať niekto na to iný pohľad a inú 
skúsenosť, ja som ju mal takúto.

 › Život hokejistu nie je jed
noduchý. Trénujú už od útleho 
detstva, škola ide často bokom, 
kariéra sa stáva prioritou, no po 
jej skončení v relatívne mladom 
veku nevedia, čo ďalej. Myslíte 
na zadné vrátka? 

Dá sa myslieť na zadné vrátka? Keď 

minulosť už nie je a zajtrajšok nemusí 
byť, takže čo nám ostáva? Len ten-
to konkrétny moment, ktorý je tu a 
teraz. Takže žijem život tu a teraz naj-
lepšie ako viem. Samozrejme si uletím 
niekedy aj do budúcnosti.

 › Ako vidíte budúcnosť sloven
ského hokeja? 

Nejaké progresívne kroky k zmene 
sú, ale myslím si,  že je to proces na 
viac rokov. Nejde to zmeniť mihnutím 
čarovného prútika. Za príklad dávam 
Švajčiarov: konštruktívne pracovali 
vyše sedem rokov a dnes zbierajú me-
daily na MS. Niekedy sa oni učili od nás 
a dnes musíme pokorne priznať, že by 
sme sa mohli učiť my od nich. Detto 

Fíni, pracujú výborne na každom leveli. 

 › Myslíte, že ešte máme šancu 
napodobniť úspech Zlatých 
chlapcov z roku 2002? 

Šance sú vždy a  tvrdím, že Sloven-
sko ma stále kvalitných hráčov a ešte 
ich aj bude produkovať. Možno nie v 
množstve v akom sme boli zvyknutí. 
Moje presvedčenie je také, že treba do 
hráčov vštepovať, že hokej je v prvom 
rade zábava, vášeň, radosť a nehrá sa 
za trest. Plus, keď sa pridá zodpoved-
nosť a  to, že tím je na prvom mieste, 
tak máme predpoklad vychovať ďalších 
Hossov, Gáboríkov, Štumpelov, Chárov, 
Višňovských, Sekerov, Tatárov, atď... 

Slovensko má stále 
kvalitných hráčov 
a ešte ich aj bude 
produkovať.

Poisťovne dlhodobo upozorňovali 
na to, že vydávanie tzv. bielych ka-
riet je zbytočnou administratívou. 

Do začiatku októbra bola potvrdzu-
júcim dokladom o poistení vozidla na 
Slovensku. Vodiči ju potrebovali najmä 
pri policajnej kontrole či pri škodovej 
udalosti, pri ktorej slúžila na vyplne-
nie správy o nehode. Rovnako slúžila 
pri prepise vozidla na dopravnom in-
špektoráte, a to ako potvrdenie o uza-
tvorení PZP. 
 
Zelená karta má na rozdiel od bielej 
medzinárodnú platnosť a jej forma 
spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do 
Systému zelenej karty. Jeho súčasťou 

je 47 krajín, čo znamená, že preukázať 
sa platným PZP či vybaviť si s  ňou 
poistnú udalosť v zahraničí nie je prob-
lém. Systém je výhodný najmä preto, 
že vodiči nemusia uzatvárať poistku 
do konkrétneho štátu pri každej ceste, 
ale pokrýva ju práve zelená karta.
 
Ak vás teda v  súčasnosti zastaví poli-
cajná hliadka, zelená karta je tou, 
ktorou sa preukážete. Rovnako s ňou 
budete disponovať aj pri prihlasovaní 
vozidla na dopravnom inšpektoráte a 
pri zániku PZP už budete musieť vrátiť 
len tú. Poisťovne vodičom odporúčajú, 
aby si skontrolovali, či majú jej originál 
v dokladoch. Ak zistíte, že napriek uza-

tvorenému poisteniu nemáte originál 
zelenej karty, treba sa obrátiť na svoju 
poisťovňu. 

Slovenská asociácia poisťovní (SLAS-
PO) návrh na zrušenie bielej karty 
iniciovala a v plnom rozsahu ho pod-
porovala. Už pri vzniku zákona o 
povinnom zmluvnom poistení totiž 
asociácia namietala, že  vydávanie 
potvrdenia o poistení zodpovednosti, 
tzv. bielej karty, je zbytočný adminis-
tratívny úkon, ktorý nemá prakticky 
žiadny zmysel, pretože platí iba pre 
územie Slovenska. Od októbra tak 
máme v  dokladoch o trochu miesta 
viac. 

Od prvého októbra 2019 stačí, ak vodiči preukážu platnosť 
povinného zmluvného poistenia (PZP) už len zelenou kartou. 
Medzinárodná karta automobilového poistenia, ako sa oficiálne 
nazýva, tak nahradila bielu. Tá bola zrušená. Zelená karta vám 
stačí ako doma, tak i v zahraničí.

KONIEC BIELEJ  K ART Y. 
ZELENÚ MÁ ZELENÁ

R O Z H O V O R
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OSADA GOTHAL  
JE EŠTE BOŽSKEJŠIA

zdroj: royalcaribbean.com

O modernom turistickom rezorte 
v  ľudovom šate sme v  našom 
magazíne písali už niekoľkokrát. 

Tak ako mnohí cestovatelia, sa totiž do 
Liptovskej Osady radi vraciame aj my. 
Zakaždým nás Gothal dokáže prekvapiť 
viacerými novinkami. Rozhodli sme sa 
vám sprostredkovať tie najaktuálnej-
šie dojmy a  ponúknuť tak zaujímavý 
tip nielen na zimnú dovolenku. Gothal 
sa totiž rozprestiera v lokalite, ktorá je 
atraktívna počas celého roka, a  teda 
aj v  zimných mesiacoch. Vyhľadávajú 
ho milovníci prírody, športu, turistiky, 
lyžovania, ale aj relaxačných aktivít 
a zábavy. Cesta autom z hlavného mes-
ta vám zaberie necelé tri hodiny. To sa 
nezmenilo. Ani dostupnosť lyžiarskych 
stredísk na Donovaloch, Chopku a Ma-
linom Brde.
 
Zmenili sa však chute Gothalu. 
Návštevníci, hostia, ale aj domáci 
majú k  dispozícii kuchyňu najväčšej 
koliby na Liptove, a to v novej tradičnej 
reštaurácii s príznačným menom – Ko-
liba Liptov. Slovenské špeciality sú pri-
pravované pod taktovkou a dohľadom 
renomovaného šéfkuchára. Meno vám 
neprezradíme schválne. Ale určite bu-
dete spokojní a váš žalúdok tiež. V Ko-
libe Liptov totiž dbajú o to, aby sa vaša 
návšteva zmenila na gastronomický 
zážitok. Dobré jedlo si navyše vychut-
náte aj vďaka architektúre v drevenom 
štýle, s tradičnými ozdobami a orna-
mentami charakteristickými pre Liptov, 
v  nápaditej kombinácii s  modernými 
interiérovými prvkami.
 
Určite sa zhodneme na tom, že naša 
tradičná kuchyňa je vynikajúca, no 
niektoré jedlá je ideálne stráviť aktívne, 
napríklad turistikou. V  blízkom okolí 
rezortu Gothal sa môžete od septem-
bra vydať na novú Ferratu Dve veže. 
Sprístupnená bola v  septembri a  je 
iba štvrtou ferratou na území Sloven-

ska. Pripomeňme, že ferrata je zais-
tená cesta, popretkávaná náročnými 
úsekmi, fixnými lanami či železnými 

stúpačkami. Ak obľubujete tento typ ad-  
re nalínovej a aktívnej turistiky, v Gothali 
a jeho okolí si prídete na svoje. 
 
V  prípade, že vzdialenosti radšej pre-
konávate pohodlnejšie, než po svojich, 

určite oceníte ďalšiu novinku rezortu 
Gothal. Požičovňu elektrobicyklov. Len 
pre zaujímavosť, Gothal je v  tesnom 
objatí značených cyklotrás, ktorých 
dĺžka predstavuje 245 kilometrov. 
Rozširovanie čaká aj Vodný svet, ktorý 
je súčasťou areálu. V  súčasnosti sa tu 
nachádza 25 metrový bazén, ktorý je 
otvorený celoročne. V druhom bazéne 
teplota vody dosahuje 35°C a je určený 
najmä pre relax. Pre deti je pripravený 
detský bazén s atrakciou.
 
Keď už spomíname najmladších 
návštevníkov. Rezort Gothal je kon-
cipovaný tak, aby dokázal uspokojiť 
potreby každého člena rodiny. Deti sa 
môžu počas vašej najbližšej návštevy 
cez hlavnú sezónu zabaviť v rámci bo-
hatého animačného programu. Samoz-
rejmosťou sú detské ihriská a čoskoro 
tých najmenších poteší detský kútik 
s  rozlohou viac ako 100 metrov štvor-
cových. Maškrtné jazýčky zas čaká 
špeciálne detské menu v  Kolibe aj 
v reštaurácii Vlnka.
 
Do Gothalu môžete pozvať celú svo-
ju rodinu a  blízkych priateľov, s  uby-
tovacími kapacitami určite problém 
nebude. Finančná skupina Arca Capi-
tal, ktorej krídla sa nad Gothalom 
rozprestierajú, aktívne pracuje aj na 
rozšírení počtu lôžok. Dôkazom sú 
nové penzióny Jedľa a  Céder, ktoré 
sú súčasťou rezortu. Ak premýšľate 
nad tým, že by ste Gothal zvolili ako 
cieľovú destináciu pre kongres vašej 
firmy, určite oceníte záverečné práce 
na novej kongresovej hale Tis. Tá us-
pokojí potreby veľkých firemných akcií 
aj kultúrnych podujatí.
 
Práce v  rezorte Gothal napredujú 
míľovými krokmi, a tak je dosť pravde-
podobné, že kým sa tento text dostal 
ku vám, už teraz vás v Liptovskej Osade 
čakajú ďalšie novinky. Najlepší spôsob, 
ako to môžete zistiť, je Gothal navštíviť 
čím skôr. 

Multifunkčný areál Gothal, ležiaci v objatí Nízkych 
Tatier a Veľkej Fatry, si od svojho vzniku stále zachová
va jedinečné čaro. Nie je to len krásou prírody, citlivou 
architektúrou spájajúcou tradície so súčasnosťou, ale 
najmä snahou neustále sa zlepšovať a ponúkať svojim 
návštevníkom služby na vysokej úrovni.

 V rezorte Gothal si 
príde na svoje každý 

člen rodiny.
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KLIENTI  ŽIADAJÚ  
PROFESIONÁLNE SLUŽBY 

CERTIFIKOVANÝCH  
MAKLÉROV

 
NA REALITNÝ TRH PRINÁ ŠAME 

PROFESIONALIZ ÁCIU

 › Spoločnosť HOME&LIVING, 
s.r.o. vznikla v lete tohto roku 
a prichádza na saturovaný  
realitný trh. Čím je špecifická?

Sme jediná realitná kancelária na trhu, 
ktorá čerpá z výhod korporátneho 
ria denia a  všetci naši makléri spĺňajú 
prísne kritériá. Musia mať minimálne 
stredoškolské vzdelanie a  odbornú 
certifikáciu, ktorú vykonáva Slovenská 
realitná akadémia (SORA). Inými slo-
vami, každý náš maklér získa po pre-
skúšaní profesijný preukaz a špecifické 
registračné číslo. Predbehli sme tak 
súčasnú legislatívu, ktorá od realit-
ných maklérov nevyžaduje prakticky 
žiadne znalosti.  Je to krok navyše, 
krok v prospech klientov, profesionali-
zujeme tak služby na realitnom trhu 
a  zvyšujeme ich odbornú úroveň. 
Zo skúseností s riadením ľudí aj v iných 
oblastiach sa mi potvrdilo, že pokiaľ 
sa nepodcení výber vhodných ľudí – 
osobností a  každodenná práca na ich 
odbornosti, výsledkom sú dobré meno 
spoločnosti, nadšení klienti a výborné 
hospodárske výsledky.    

 › Vnímali ste teda dopyt po skva-
litnení obchodných procesov na 
realitnom trhu? 

Áno. Vieme, že veľká časť maklérov 
na Slovensku nemá odbornú kvali-
fikáciu na výkon povolania realitného 
makléra, lebo to zákon nevyžaduje. 
Nespochybňujem fakt, že existujú aj 
seriózne spoločnosti, ktoré poskytu-
jú kvalitné služby. Vnímame ich s  reš-
pektom. Na druhej strane je na trhu 
množstvo podnikateľov (a persón), 
ktorí sú zameraní len na vlastný 
prospech (ekonomiku). Poskytovanie 
služieb a starostlivosti o klienta je pre 
nich sekundárne. Klient – kupujúci aj 
predávajúci - musí ale vidieť, že jeho 
prostriedky boli vynaložené účelne, 
na zabezpečenie administratívy, legis-
latívnych a  právnych požiadaviek. 
Klient musí vnímať váhu vynaloženého 
úsilia pri každom aspekte transak-
cie. Všetkým našim maklérom preto 
pravidelne organizujeme školenia a 

odborné semináre, kde si prehlbujú 
svoje znalosti. Od začiatku činnosti už 
prebehli tri certifikačné školenia. Kole-
gom tiež umožňujeme ďalšie štúdium, 
napríklad získať kariérny realitný titul 
RSc. (Real estate consultant). Samoz-
rejme, náklady sú hradené z  réžie 
spoločnosti. Vnímame to ako investíciu 
do profesionalizácie a  ako zodpoved-
nosť voči našim klientom. 

 › Podmienky prijatia sú teda 
pomerne náročné na kvali
fikáciu uchádzačov. Koľko spo
lupracovníkov máte teraz v tíme 
a na aké geografické územie sa 
sústreďujú?

Sami sme boli prekvapení, ako rýchlo 
a v  akom množstve na našu ponuku 
uchádzači zareagovali. Pripisujeme to 
aj faktu, že spoločnosť je pod krídla-
mi etablovanej značky Arca, čiže sme 
svojím spôsobom súčasť korporácie, 

ale s duchom start-upu. Korporácia 
do našej práce vnáša systém, ale inak 
nie sme zviazaní nejakými schémami 
a rutinami. Sme pioniermi na trhu. 
Pôvodne sme plánovali nadviazať 
spoluprácu s  už overenými maklérmi. 
Ponuka spolupráce však oslovila 
prevažne vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí, z ktorých mnohí sú architekti, 
inžinieri, majú dlhoročné znalosti z 
odboru stavebníctva a rozhodli sa ich 
zužitkovať pri  predaji a  kúpe realít. 
Ak by som to mal zosumarizovať, za 
necelé tri mesiace od náborovej kam-
pane sa rozrástol tím natoľko, že sme 
plánovaný počet kolegov prekročili 
dvojnásobne. V  súčasnosti má tím 32 
maklérov, pôsobíme na celom území 
Slovenska a  momentálne riešime po-
bočku v Košiciach. Sme hrdí, že máme 
aj kolegov, ktorí majú skúsenosti zo 
zahraničia a  sú jazykovo zdatní. Svoje 
know-how uplatňujú pri komunikácii 
s  cudzojazyčnou klientelou, napríklad 

V súčasnosti má tím 32 
maklérov, pôsobíme na 
celom území Slovenska  
a momentálne riešime  
pobočku v Košiciach.

„Realitný trh, ako mnohé ďalšie sektory, dynamickým vývojom pred
behol aktuálnu legislatívu. Náročný trh si žiada profesionálne a cer
tifikované služby, ktoré poskytujú odborníci pod krídlami skúsenej 

etablovanej spoločnosti,“ prezradil v rozhovore Ladislav Kolozsi, CEO, 
HOME&LIVING, s.r.o. Prečítajte si ho.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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pre klientov a makléri sa môžu venovať 
len a  len náplni svojej práce. Pritom 
sú odmeňovaní spravodlivo z  každej 
nasledujúcej transakcie, nakoľko každý 
klient má unikátne číslo klienta začína-
júce kódom makléra. 

 › Bratislava je špecifický trh 
už i s ohľadom na množstvo 
zahraničných firiem, investorov, 
či expatov a manažérov, ktorí 
pracujú pre pobočky zahranič-
ných firiem. Ako to vplýva  
na trh? 

Bratislava sa dynamicky rozvíja a v stre-
doeurópskom regióne je unikátna. Začí-
na byť metropolou a aj problematické 
lokality sa stávajú vyhľadávanými a 
lákavými. Nie je nič nezvyčajné, ak si 
v Bratislave bonitný klient ponechá jed-
noizbový byt na prenájom a presťahuje 
sa do väčšieho, dvoj alebo trojizbového. 
Zahraniční klienti dopytujú a  vlastnia 
v  Bratislave množstvo nehnuteľností. 
Možno povedať, že ekonomický rast 
v bývalom Východnom bloku, kopíruje 
nárast dopytu po nehnuteľnostiach, 
avšak nielen v Bratislave, ale na celom 
Slovensku. Máme klientov z Nemecka, 
Talianska či záujemcom z anglofónnych 
krajín. Zvyčajne ide o bonitnú klientelu, 

ktorá dokáže vynakladať o 30-40 % viac 
prostriedkov, akoby za porovnateľnú 
nehnuteľnosť zaplatili Slováci. Investori 
sa spoliehajú na maklérov, lebo často 
kupujú viac nehnuteľností v  jednej lo-
kalite, pričom tieto sa ani neobjavia vo 
verejnej ponuke. Opäť je to výsledkom 
profesionálnych služieb a znalosti trhu.

 › HOME&LIVING s.r.o. stavia na 
pevných firemných hodnotách 
a etike. Aké ďalšie aktivity 
vyvíjate napríklad v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti?

Riadime sa tým, že žijeme príbehmi 
skutočných ľudí, ktorí majú svoje po-
treby, zažívajú emócie a hľadajú domov 
(HOME), prívetivé bývanie (LIVING) 
alebo vhodnú investíciu do realít. Sú 
to nemenné podnikové hodnoty, ktoré 
sa snažíme s kolegami demonštrovať aj 
v  oblasti spoločenskej zodpovednosti. 
Sme tiež aktívni členovia Realitnej únie 
SR, cieľom ktorej je celková kultivácia 
realitného trhu na Slovensku. Angažu-
jeme sa ale radi aj v  aktivitách, ktoré 
skrášľujú naše prostredie, napríklad 
čistenie Šúrskeho kanála, dopĺňanie 
mobiliáru (smetné koše) a navigačných 
tabúľ alebo zvyšovanie bezpečnosti 
trás pre cyklistov. 

z  krajín ako sú Čína alebo Rusko. Aj 
v tomto smere vidíme priestor na pro-
fesionalizáciu služieb: rešpektovať 
medzikultúrne rozdiely, ovládať rôzne 
nuansy komunikácie a  prekonávať ja-
zykové bariéry.

 › Spomínali ste krídla finančnej 
skupiny Arca Capital. Prečo ste 
sa rozhodli využiť túto príleži
tosť a aké ďalšie benefity z toho 
pre spoločnosť plynú?

Chopil som sa zaujímavej výzvy, ktorú 
som nemohol neprijať. A  to doplniť  
mozaiku spoločnosti Arca o  realit-
nú divíziu a  túto efektívne napojiť na 
ďalšie už dobre rozbehnuté oddelenia 
a projekty našej spoločnosti. Cieľom je, 
aby klienti a obchodné príležitosti osta-
li u nás a maximalizovali náš cross-sell-
ingový potenciál.

 › Mali sme možnosť vidieť platené 
promotion firmy, ktorá nabáda 
ľudí nevyužívať služby realitných 
kancelárií. Ako vnímate takú
to alternatívu voči realitným 
kanceláriám?  

V súčasnosti sa trh kupujúceho zmenil 
na trh predávajúceho. Ide o prirodzený, 
nijako nezvyčajný vývoj. Dopyt teda 
presahuje ponuku a v niektorých kate-
góriách – napríklad dvojizbové byty 
- aj troj, či štvornásobne. Ak sú klien-
ti natoľko skúsení, že vedia pripraviť 
návrh na vklad, vedia manažovať  ad-
ministráciu zmlúv týkajúcich sa pre-
daja, zmlúv o  prevode vlastníctva, 

sú ako doma v  banke či katastri neh-
nuteľností, pravdepodobne služby re-
alitnej kancelárie nevyužijú. Na trhu 
však sledujeme opačný trend, ktorý je 
úplne bežný v zahraničí. Ľudia sú čoraz 
vyťaženejší, preto kvalitné a komplex-
né služby, ktoré ich odbremenia oceňu-
jú (požadujú) a  dokonca sa dostáva 
postupne do popredia aj honorovaná 
služba - maklér kupujúceho.  Vtedy nás 
klient – kupujúci - poverí vyhľadať mu 
nehnuteľnosť podľa zadaných para-
metrov, maklér ju nájde, naplánuje 
stretnutia a  obhliadky. Klient nemá 
chuť ani čas zdvíhať telefón a dohado-
vať si schôdzky, preto sa mu termíny 
obhliadok prispôsobia. V dohodnutom 
časovom okne sa dostaví napríklad do 
referenčnej pobočky v Polus City Cen-
ter a maklér s ním absolvuje obhliad-
ky. Všetky administratívne úkony rieši 
maklér. Niekedy môže kritériá klien-
ta spĺňať aj obývaná nehnuteľnosť, 
pričom je kúpa otázkou vzájomnej do-
hody. Stáva sa, že potenciálni predá-
vajúci boli nehnuteľnosť pripravení 
predať, len neobdržali dostatočne 
motivujúcu ponuku. Ešte doplním, že 

súčasťou portfólia služieb HOME&LI- 
VING je i vlastná dražobná spoločnosť. 
Bežné realitné kancelárie a súkromné 
osoby nedokážu často oficiálne pre-
dať takúto nehnuteľnosť s ťarchou.  

 › Spomínali ste, že ponuka je 
nedostatočná, a teda situácia 
praje aj nazvime to amatérskym 
predávajúcim, ktorí v podstate 
len vyberajú z množiny záujem
cov? 

Môžem len potvrdiť, že zhruba 63% 
objemu transakcií sa realizuje na 
sekundárnom trhu a 37% v  segmente 
nových developerských projektov. 
Napríklad v  Bratislave, ktorá je naj-
rozvinutejším a  najaktívnejším trhom 
s realitami, ani za jeden kvartál nekle-
sol nedostatok nehnuteľností pod 
30%. Reakciou sú zvýšené ceny za 
meter štvorcový plôch aj zvýšené ná-
jomné. Tomu sa prispôsobuje aj výška 
provízií a  žiaľ vami spomenutí makléri 
zvyčajne neposkytujú klientom služby, 
ktoré by zodpovedali výške provízie. 
Nepovažujeme to za etické. Naši mak-
léri sú certifikovaní, poznajú systém 
práce a nadväznosť dokumentov, tech-
nických podkladov. Učia sa pracovať 
vo  dvoch ekonomických systémoch, 
ktoré majú nastavený systém odmien 
a  kontrolingu. Naše služby nekončia 
len realitnou činnosťou. Klient a  aj 
maklér ťaží z  výhod ďalších oddelení, 
akými sú napríklad finančné služby, 
sporenie, či mikropôžičky. Komplexné 
finančné služby sú pridanou hodnotou 

Otázky:  
JUDr. Mojmír 
Plavec, RSc. 

 › I. Môžete spomenúť 
„diery“ v legislatíve, 
ktoré sa HOME&LIVING 
podarilo vyplniť napr. 
akreditáciou maklérov?

Zákonom vyžadované odborné 
preskúšanie maklérov by realit-
nému trhu aj spotrebiteľom 
nepochybne pomohlo. Treba 
si uvedomiť, že na Sloven-
sku neexistuje žiadna norma, 
ktorá by upravovala podnika-
nie s realitami. Byť maklérom 
alebo mať realitnú kanceláriu 
dnes môže ktokoľvek a to bez 
bližších znalostí. Nepomáha 
ani neviditeľná ruka trhu, ktorá 
za takmer 30 rokov vôbec ne-
prispela ku kultivácii realitného 
trhu. Legislatívna zmena, ktorá 
by prispela k zvýšeniu ochrany 
spotrebiteľa, transparentnosti 
a zlepšeniu podnikateľského 
prostredia  je preto viac ako 
nevyhnutná.

O to viac sa tešíme, že sú na 
realitnom trhu spoločnosti 
ako HOME&LIVING, ktoré do
brovoľne a nad rámec požia
daviek legislatívy pracujú na 
svojej odbornosti a svojim 
klientom poskytujú preto aj 
kvalitnejší servis.
 
 › II. Čo by sa malo zmeniť v 

legislatíve, aby sa situá
cia upravila v prospech 
klientov?

Prax si vyžaduje, aby osobit-
ný   zákon upravil práva a po-
vinnosti realitného makléra, 
preverovanie odbornosti pri 
vstupe do realitného podnika-
nia, rozsah činností a zodpov-
ednosti realitnej kancelárie, 
podmienky, za ktorých môžu 
preberať rezervačné poplat-
ky od klientov a vydávať ich z 
úschovy, povinné poistenie pre 
prípad zodpovednosti za škodu 
a pod.

Dovoľujem si vyjadriť nádej, 
že po vzore Českej republiky 
sa dlho očakávanej legis la-
tívnej zmeny na úseku realit
ného sprostredkovania doč-
káme aj na Slovensku. 

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

Naše služby nekončia len 
realitnou činnosťou.
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9Podcast by sme mohli označiť ako 
zvukovú nahrávku s  ľubovoľnou 
tematikou, ktorá je umiestnená on-

line, napríklad na webových stránkach, 
rôznych hudobných platformách alebo 
špeciálnych podcastových aplikáciách. 
Jeho zmyslom je možnosť voľby – pos-
lucháč si sám zvolí kedy, kde a cez aké 
zariadenie si nahrávku vypočuje. Často 
k  tomu nepotrebuje ani prístup na in-
ternet. Mnohé aplikácie totiž ponúkajú 
tzv. offline mód. Podcast si teda pred 
počúvaním môžeme vopred stiahnuť 
do mobilu či tabletu. 
 

Dominuje 
rozmanitosť

Pri súčasnom tempe a  rýchlom život-
nom štýle máme pocit, že potrebujeme 
byť neustále o  všetkom informovaní, 
no zároveň nám popri práci či povin-
nostiach nezostáva dostatok času. Ak 
aj čas máme, často nám chýba energia 
alebo si chceme „vizuálne“ oddýchnuť. 
Podstatnú časť dňa totiž trávime poz-
eraním sa do obrazoviek – počítača, 
mobilu, televízie... Stále však musíme 
zvládať množstvo činností, ktoré si 
vyžadujú našu fyzickú pozornosť, no 
nie psychické sústredenie. Určite to 
poznáte – pri šoférovaní pravidelne 
stojíte v  zápche, mnohí z  nás cestu-
jú v  MHD, chodia behať či cvičiť a  ne-
smieme zabúdať ani na nevyhnutné 
činnosti tvoriace podstatnú časť nášho 
života, upratovanie a varenie. Fanúšiko-
via podcastov si zvykli všetky tieto čin-
nosti vypĺňať počúvaním hodnotných 
či zábavných a odľahčených informácií. 
Môžu si vybrať spomedzi rôznych zau-
jímavých rozhovorov s  rozmanitými  
osobnosťami, aktuálnym spravodajst-
vom v  stručnej podobe či rozobratým 
do hĺbky, fiktívnymi príbehmi na 
pokračovanie alebo zábavnými aj edu-
katívnymi šou. To všetko im totiž pod-
casty na súčasnom trhu ponúkajú. 

Prvé lastovičky 
Podcasty ale vo svete zďaleka nie sú 
novinkou. Práve naopak, ich vznik sa 
datuje do roku 2004, keď vtedajší redak-
tor MTV Adam Curry nahovoril svojho 
známeho, web developera Davea Wi-
nera, aby našli spôsob, ako by krátke 
písané správy a ich odber na internete 
mohli ľudia konzumovať nielen čítaním. 
Vznikli teda prvé podcasty „Morning 
Coffe Notes“ a „Daily Source Code 
Show“. Vtedy ich ale verejnosť nepozna-
la pod týmto názvom. Výraz podcast 
priniesol o  rok neskôr technologický 
gigant Apple, ktorý spojil dve slovíčka 
– iPod a broadcasting (ang. vysielanie). 
Hoci na prehrávanie podcastov netre-
ba iba zariadenie iPod a dokonca to ani 
nie je vysielanie v pravom slova zmysle, 

názov sa uchytil. Aj slovenčina ho prija-
la bez akejkoľvek zmeny. Apple ako prvý 
na trhu už pred vyše pätnástimi rokmi 
vytvoril podcastový softvér do svojho 
systému a  zvukové nahrávky zaradil 
do ponuky svojho hudobného online 
obchodu, iTunes. Aj keď bola Amerika 
v  tejto oblasti priekopníkom, do pove-
domia širokej verejnosti sa podcasty 
dostali až v roku 2014, kedy vyšla séria 
kriminálnych príbehov „Serial“. Na kon-
ci prvej sezóny už táto šou mala viac 
ako 68 miliónov stiahnutí. Na Slovensku 
s podcastami medzi prvými začal pred 
vyše dvoma rokmi experimentovať 
denník SME, ktorý zakrátko nasledovali 
viaceré slovenské médiá. Podľa svojich 
oficiálnych štatistík denník SME v súčas-
nosti vydáva trinásť podcastov a  v   
poslednom období prekonal miliónovú 
hranicu stiahnutí za jeden mesiac. 

Čísla rastú 
Prestížna štúdia Digital News Report 
2018, ktorú každoročne pripravuje 
Reuters Institute na Oxfordskej uni-
verzite, mapujúcej 37 krajín na celom 
svete vrátane Slovenska, za minulý 
rok priniesla zaujímavé údaje. Trhu ne-
dominovali západné krajiny, ale práve 
naopak. Podcasty boli najpopulárne-
jšie v  Južnej Kórei, kde ich v roku 2018 
počúvalo 58% respondentov, v  Hong-
kongu 55% a  Taiwane 47% opýtaných. 
Na chvoste na počudovanie skončilo 
napríklad Nemecko s 22% pravidelných 
poslucháčov a  Veľká Británia (18%). 
Prieskum ale jednoznačne ukázal, že 
podcasty sú vo vekovej kategórii do 34 
rokov oveľa populárnejšie ako tradičné 
rádio. Väčšiu obľúbenosť si držia 
v  Amerike, v  ktorej podľa najnovšie-
ho prieskumu The Infinite Dial v  roku 
2019 viac ako polovica Američanov, t.j. 

51%, pravidelne počúvala aspoň jeden 
podcast. Oproti roku 2018 toto číslo 
v  USA vzrástlo o  vyše sedem percent. 
Je viac ako pravdepodobné, že tento 
trend bude pokračovať. Na podcasty sa 
zameriava aj jeden z najväčších hráčov 
na trhu s  online hudobným streamin-
gom, aplikácia Spotify, na ktorej už te-
raz počúvanosť podcastov tvorí viac 
ako 20% z celkového prehrávania. Ako 
informoval denník LA Times, počet 
podcastov na tejto platforme zároveň 
stúpol od februára do septembra tohto 
roku zo 185-tisíc na 450-tisíc. Spoti-
fy tiež kúpil sieť podcastov Gimlet aj 
rôzne produkčné spoločnosti zamera-
né na výrobu zvukových nahrávok. Už 
čoskoro sa vraj nadšení poslucháči doč-
kajú exkluzívneho obsahu od manželov 
Obamovcov, ktorý si ale budú musieť 
zakúpiť. Aj toto je dôkaz, že aktuálne sa 
do podcastov okrem médií a spoločnos-
tí púšťa množstvo celebrít a  influ-
encerov. V budúcnosti to totiž môže byť 
ďalší zo spôsobov zárobku. Užite si pre-
to podcasty, kým sú zadarmo!  

PODCAST KILLED  
THE R ADIO STAR?

Hoci sa trendy v technológiách a online svete menia rýchlejšie ako 
počasie, asi nikomu neuniklo, že rok 2019 sa na Slovensku stal jed
noznačne najproduktívnejším v segmente audionahrávok zvaných pod
cast. Audio je nové video. Bude tento výraz, o ktorom sa v digitálnych 
a marketingových kruhoch šepká už niekoľko mesiacov, naozaj platiť 
v budúcnosti? 

Zdroj:  https://public.flourish.studio
 https://sk.wikipedia.org http://www.digitalnewsreport.org

V tomto roku aj spoločnosť 
DELUVIS začala produkovať 
svoj vlastný inDELUVIS pod
cast. Nájdete v ňom pravidel
né informácie o situácii na 
finančných trhoch či investo
vaní od našich špecialistov. 
Stiahnuť si ho je možné na 
Spotify, Apple Podcasts alebo 
SoundCloud.
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9Vznik automobilky Škoda tak, ako 
ju poznáme v  dnešnej podo-
be, je oveľa zložitejší, akoby sa 

na prvý pohľad mohlo zdať. Všetko 
začalo koncom 19. storočia, kedy sa 
mladý Václav Klement prisťahoval do 
Mladé Boleslavi. Už od skorého veku 
musel manuálne pracovať, keďže ne-
mal šťastné detstvo a  vlastná maco-
cha mu zakazovala štúdium, hoci mal 
o neho záujem. Stal sa teda kníhkup-
com a po smrti majiteľa kníhkupectvo, 
v  ktorom pracoval, odkúpil a  viedol. 
Podnikateľské ambície mu ale ne-
zabránili venovať sa činnosti, ktorá ho 
nesmierne napĺňala – cyklistike. Práve 
naopak, vďaka svojej duchaprítom-
nosti a  talentu tieto dve oblasti 
šikovne prepojil a  už čoskoro popri 
kníhkupectve začal predávať aj bicykle 
rakúskych, anglických či nemeckých 
značiek. 

Zlom nastal v  roku 1894, kedy si Kle-
ment kúpil jazdný bicykel nemeckej 
firmy Seidel & Naumann, na ktorom 
sa pokazil rám a neustále preto padala 
reťaz. Pokúsil sa o  reklamáciu a  pria-
mo do Nemecka po česky napísal list 
so žiadosťou o  nápravu a  priloženým 
záručným listom. Z  firmy mu však 
zakrátko prišla arogantná odpoveď, 

že ak chce riešenie, musí list napísať „v 
jazyku im zrozumiteľnom.“ To Václava  
naštvalo, a preto sa rozhodol v Mladé 
Boleslavi založiť dielňu na opravu 
bicyklov, z  ktorej sa neskôr stala 
výrobňa pod názvom Slavia. Tento 
nápad sa ukázal ako osudový nielen 
z  pracovného, ale aj ľudského hľadis-
ka. Vďaka dielni sa Kliment zoznámil 
s  ďalším cyklistickým nadšencom, 

vyučeným strojným zámočníkom Vác-
lavom Laurinom. Ten bol nesmierne 
technicky a manuálne zručný, preto sa 
s  vynaliezavým biznismenom Klimen-
tom výborne dopĺňali. Už onedlho po 
spustení dielne sa im biznis rozbehol 
tak, že museli zamestnať niekoľko 
ďalších pomocných technikov a  začali 
vyrábať jazdné bicykle. Z dielne Slavia 
sa tak stala spoločnosť Laurin & Kle-
ment. 

Zaujímavosťou je, že už pred viac 
ako sto rokmi podnik pre zákazníkov 
poskytoval dvojročnú záručnú dobu. 
To však nebola jediná inovácia. Keďže 
bicykle neboli lacná záležitosť (v sku-
točnosti ich cena zodpovedala niekoľ-
komesačnému príjmu bežného reme-
selníka), v roku 1896 Klement navrhol 
predaj na splátky bez navýšenia. Ten 
dokonca umožňoval vrátenie peňazí 

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 začiatku českej automobilky Škoda pripomína Fénixa, 
ktorý vstane z popola. A to doslova. Počas desiatok rokov exis-
tencie musela Škoda čeliť ničivým požiarom aj finančným 
problémom. Je však príkladom toho, čo dokáže sila priateľstva 
a odhodlanie byť najlepším.

PRIATEĽST VO V ŠŤASTÍ 
I  NEŠŤASTÍ,  V BOHATST VE 

I  CHUDOBE

Z dielne na opravu 
bicyklov sa neskôr 
stala výrobňa.

V roku 1896 navrhol 
Klement predaj  
bicyklov na splátky.

zdroj: skoda-storyboard.com

zdroj: auto.cz

zdroj: skoda-storyboard.com
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v  plnej sume, ak zákazník nebol s  bi-
cyklom spokojný. V spoločnosti svojho 
času trávili obidvaja priatelia dlhé dni 
i  noci. Klementova manželka Antonia 
sa vo firme sama počas prvých troch 
rokov starala o administratívu. 

Od bicyklov už bol iba krôčik k ďalším 
dvojkolesovým tátošom, motocyklom. 
Ten prvý sa objavil v roku 1899 a niesol 
názov Laurin & Klement Typ 1. Výro-
ba sa naplno rozbehla o  rok neskôr, 
keď šikovný Klement získal zákazku 
od anglickej firmy Hawetson na kúpu 
150 motocyklov. Neskôr stroje ich 
značky získali skvelú povesť v  rámci 
celej Európy. V  roku 1905 na jednom 
z nich český pretekár Václav Vondřich 

vyhral vtedajší najvýznamnejší ces-
tný závod motocyklov vo francúzskom 
Dourdane. Tento rok bol pre firmu 
významným miľníkom. Predstavila 
totiž aj svoj prvý automobil, voituret-
tu Laurin Klement typ A. O  dva roky 
po tejto udalosti už bola výroba taká 
úspešná, že sa firma premenila na ak-
ciovú spoločnosť, v ktorej sa Klement 
stal generálnym a  Laurin technickým 
riaditeľom. Zamestnávali viac ako 
šesťsto pracovníkov. Väčšina výroby 
smerovala do zahraničia, výraznými 
odberateľmi boli Rakúšania, Nemci či 
Rusi. 

Problémy však nastali počas prvej 
svetovej vojny, kedy bola výroba au-
tomobilov a motocyklov pozastavená. 
Klement sa snažil svojich zamestnan-
cov čo najviac uchrániť od hrôzy vojny, 
takže vo firme zaviedli výrobu munície 
a  zbraní pre armádu. Práve z  tohto 
dôvodu nemuselo množstvo robot-
níkov narukovať na front. Po vojne 
sa, samozrejme, dostavilo množstvo 
finančných problémov, ktoré išli ruka 
v ruke s oslabenou európskou ekono-
mikou. Do toho v  roku 1924 firmu 
postihol ničivý požiar, ktorý zničil celý 
areál a  výraznú časť technologického 
vybavenia. Po tejto udalosti bola po-
trebná veľká finančná injekcia, ktorá 
prišla v podobe fúzie spoločnosti Lau-

ren & Klement so strojárskou firmou 
Škodovy závody v Plzni, ktorú finančne 
podporovali napríklad aj Francúzi. 
Výroba motocyklov sa prerušila a L&K 
sa sústredili najmä na produkciu áut. 
Administratívu spoločnosti prevza-
lo vedenie Škody v Prahe a výroba sa 
presťahovala do Plzne. Laurin sa stal 
radovým riaditeľom a  Klement čle-
nom generálnej rady. Obaja zostali 
bez významnejších právomocí a  ich 
funkcia bola skôr symbolická. Lau-
rin sa však aj v  tomto období neštítil 
pracovať manuálne a  napriek svojej 
funkcii bol často v dielni s obyčajnými 
montérmi. Na pamiatku svojim za  
kladateľom pomenovanie Laurin & 
Klement dodnes používa Škoda auto 
ako názov najluxusnejšej výbavy niek-
torých modelov áut, ako je Octavia či 
Superb Laurin & Klement. 

Dvojicu menovcov, Václava Lauri-
na a  Klimenta okrem biznisu spájalo 
počas vyše 30 ročnej spoločnej cesty 
aj hlboké a úprimné priateľstvo. Býva-
li dokonca v  tesnej blízkosti na jednej 
ulici. Napriek tomu, že Klement ne-
mal deti, považoval sa za strýka tých 
Laurinových a  stal sa krstným otcom 
aj prvému Laurinovmu vnukovi. O  ich 
pute svedčí aj fakt, že keď v roku 1930 
Laurin zomrel na rakovinu hrubého 
čreva, Klement to niesol veľmi ťažko. 

Stroje ich značky 
získali skvelú povesť 
v rámci celej Európy.

zdroj: wikipedia.com

Zdroje: www.financeproradost.cz / www.reflex.cz 

P O D N I K A V Á  H I S T Ó R I A

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.
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9 › Žena, starší, nadriadený. To je 
spoločenská úroveň, ktorá však 
v biznis etikete úplne neplatí. 
Prečo a akými pravidlami sa 
teda riadime v biznis etikete?

Áno, v biznis etikete sú trochu iné prav-
idlá. Ten, kto má najvyššiu funkciu, by 
mal mať vo všetkom prednosť. Nezáleží 
na veku. Ale ak je nadriadeným muž, 
stále by mohol ostať gentlemanom 
a  ženy, hoc i  podriadené, napríklad 
prvé pustiť do výťahu alebo im umožniť 
prejsť cez dvere. Bez základov slušného 
správania dnes nemôžeme existovať 
v bežnom živote, nieto ešte v tom pro-
fesijnom. Smutné však je, že na slušnosť 
začíname čoraz častejšie zabúdať. Vid-
ieť to bežne. Človek nepozná v bytovom 
dome suseda, vo výťahu sa navzájom 
nezdravíme, neusmejeme sa na seba 
a podobne.

 › Čo nám dnes teda chýba podľa 
vás viac? Ľudskosť alebo slušné 
správanie sa?

Jedno bez druhého nemôže exis-
tovať. Výchova zohráva v  tomto smere 
dôležitú rolu. Ak sú slušní a ľudskí naši 
starí rodičia či rodičia, je pravdepodob-
né, že takými ľuďmi budeme aj my. Ak to 
doma chýba, ťažko sa nám budú prav-
idlá slušného správania sa do života ap-
likovať. Som z  generácie, keď sa určité 
pravidlá etikety učili bežne na škole. 
Dnes platia iné pravidlá. Väčšieho, sil-
nejšieho, bohatšieho. Žiaľ.

 › Na to, aby sme urobili dobrý 
dojem, vraj stačia tri sekundy. 
Ako ich podľa vás využiť čo 
najlepšie?

Každému z nás by malo záležať na tom, 
aby urobil čo najlepší dojem. V biznise 
nevynímajúc. Ak niekto vstúpi do mies-
tnosti, nemôžeme o  ňom hneď vedieť, 
aké vysoké má IQ, či je bohatý alebo 
chudobný. No to ako vystupuje, nám 
napovie veľa. Aj v  prostredí financií 
platí, že by mal prísť sprostredkovateľ 
či agent oblečený vhodne. Reprezen-
tatívne. Bez ohľadu na to, kto je jeho 
klientom.

 › Oblečenie by malo zodpovedať 
profesii. Ako by mal byť teda 
oblečený človek z prostredia 
financií?

Ak idem na prvé obchodné stretnutie, 
oblek s kravatou je tou najvhodnejšou 
voľbou. Pri ďalších stretnutiach stačí 
oblek. Často sa však tento vzťah časom 
mení aj na priateľský, a  tak je možné 
z  nárokov uľavovať. Sako však stále 
pôsobí hodnovernejšie než sveter.

 › A ako by mali byť oblečené 
dámy?

V  biznis móde sa udomácnili šaty 
puzdrového strihu, ktoré spopular-
izovala princezná Diana. Aj keď podľa 
môjho názoru je príznačnejšie siahnuť 
po kostýme. Pokojne aj po nohavi-
covom. Ten dámam umožňuje variovať. 
Pozornosť treba venovať aj doplnkom, 
tie by mali byť decentné. Topánky by 
nemali byť na príliš vysokom podpätku.

 › V prípade prvého dojmu je veľmi 
dôležité aj predstavenie sa. Ako 
ho zvládnuť čo najlepšie?

Zásadne sa predstavujeme celým men-
om. Najprv poviem krstné meno, po-
tom priezvisko. Mladší sa predstavuje 
staršiemu, muž žene, podriadený nad-
riadenému. Dôležité je akceptovať to, 
ako sa nám daná osoba predstaví. Mož-
no si to meno vybrala zámerne, možno 
k  takému menu prišla, no očakáva sa 
od nás, že to budeme akceptovať. Ak sa 
predstaví s titulom, aj ten by sme mali 
pri vzájomnej konverzácii používať.
Predstavovanie úzko súvisí aj 
s podávaním rúk...

Treba zvážiť a  uvedomiť si, kto je 
spoločensky významnejší. Významne-
jšia osoba sa sama rozhodne, či ruku 
podá alebo nie. Mala by to však urobiť 

zakaždým. Podanie ruky by malo byť 
krátke, s  pevným stiskom, pohľadom 
do očí. Nie je vhodné vstupovať do 
osobného priestoru, pretáčať ruku 
smerom hore a vytvárať tak submisívne 
prostredie. Zlozvykom je, že si niekedy 
podávame ruky cez prekážky, napríklad 
cez stôl, cez dav ľudí a podobne.

 › Určitým zásadám slušného 
správania sa podlieha aj online 
prostredie. Na čo dôležité z ne
tikety by sme nemali zabúdať?

Odhliadnuc od toho, že tradičná lis-
tová forma už odišla do zabudnutia, 
existujú určité fakty, ktoré do mailu či 
SMS jednoducho nepatria. Napríklad 
oznámenie o  svadbe, pozvanie na 
svadbu, oznámenie o úmrtí, kondolen-
cia a  podobne. Stále je vhodnejšie, ak 
v  týchto prípadoch pošlete list alebo 
pohľadnicu. Vo všeobecnosti maily ne-
posielame po polnoci, prípadne skoro 
ráno. Odporúčam vždy skontrolovať, čo 
chceme odoslať. Mail totiž nie je chat. 
Odpovedať by sme mali čo najskôr, 
ideálne do 24 hodín.

 › Mobilné telefóny sa stali neod
deliteľnou súčasťou našich živo
tov. Ako s nimi narábať počas 
pracovného stretnutia?

Telefón na stretnutie nepatrí. Rušíme 
a sme rušení. Ak mám pri sebe na stret-
nutí mobilný telefón, je to znak neúc-
ty. Hoci ide o  ten najdrahší telefón na 
svete. Pred schôdzkou ho vypnem, 
prípadne navolím tichý režim a odložím 
ho. Skontrolujem ho až po skončení jed-
nania. 

TELEFÓN NA STRETNUTIE  
NEPATRÍ.  JE  ZNAKOM NEÚC T Y

Denne hromžíme nad tým, ako sa správa naše okolie. No málokedy sa zamys
líme nad tým, ako sa k okoliu správame my. Slušnosť a etiketa sa z našich 
životov začína postupne vytrácať. Škoda. Biznis je však svetom, ktorý sa musí 
elementárnou slušnosťou riadiť stále. Slušné správanie ide totiž ruka v ruke 
s úspechom. Prečítajte si rozhovor s odborníkom na etiketu a pánsku módu, 
Miroslavom Paluchom, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou aj na ostatnom 
DELUVIS Fóre.

Zlozvykom je, že si  
niekedy podávame ruky  
cez prekážky, napríklad  
cez stôl.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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NOVÉ TELO POD 
STROMČEK

Zdravý životný štýl je v móde. Zaujímame sa o to, čo jeme, kde ži
jeme, koľko športujeme a ako vyzeráme. A to je dobré. No zároveň 

žijeme v dobe, keď sme vplyvom sociálnych médií neustále pod 
paľbou kultu krásy. Máme tendenciu porovnávať sa a podvedome 
začíname vyhľadávať možnosti, ako svoje telo zdokonaliť. Niektorí 
z nás dokonca požiadajú Ježiška aj o zákrok u plastického chirur

ga. Prečítajte si rozhovor s uznávaným plastickým chirurgom.

 › Ponúkajú kliniky v období pred 
Vianocami zľavy či výhody, 
ktorými sa snažia zaujať 
súčasných aj budúcich klientov? 

Áno, kliniky sa snažia nalákať klientov 
rôznymi zľavami a  výhodami. Väčši-
nou sa to ale deje počas celého roka. 
Ponuky na zľavy však závisia aj od 
množstva klientely, ktorou klinika  di-
sponuje. Mám skúsenosť, že väčšinou 
predvianočné termíny bývajú už v lete 
obsadené. Klienti chcú totiž využiť 
pracovné voľno na rekonvalescenciu 
po zákrokoch. Dá sa povedať, že pred 
Vianocami máme vždy veľa roboty. 

 › Stretávate sa s tým, že klienti 
prichádzajú po Vianociach so 
zákrokom ako darčekom od 
najbližších?

S týmto sa často nestretávam, väčši-
nou si to asi nechajú pre seba. Ale keď 
prídu na konzultáciu obaja partneri, 
tak pravdepodobne sprievodca bude 
platiteľom. (Smiech.) S touto situáciou 
sa stretávam často a počas celého 
roka. V drvivej väčšine sa zákrok re-
alizuje u  partnerky. Primárne sa totiž 
venujem najmä úpravám ženských 
prsníkov. 

 › Existuje teda niečo ako darče
ková poukážka na plastickú 
operáciu?

Darčekové poukážky robíme čas-
to na mieru, na konkrétnu plastickú 
operáciu a konkrétne meno, ak je o ne 
záujem. Presnú cenu zákroku vieme 
určiť až po osobnej konzultácii s klien-
tom, počas ktorej zhodnotíme stav a 
zvolíme zákrok, ktorý by mal max-
imálne splniť očakávania klienta. S 
darčekovými poukážkami na plastickú 
operáciu je to zložitejšie. 

 › Kto je typickým pacientom? 
Kupujú zákroky napr. muži pre 
svoje manželky, či dcéry pre 
matky a pod.?

Áno, partneri sa snažia splniť túžbu 
partnerkám, ktoré sú väčšinou na 
materských dovolenkách. Práve teho-
tenstvo spolu s dojčením môže zan-
echať negatívne stopy na prsníkoch. 
Vtedy môže sebavedomie ženy klesať. 
Dokonca sa stáva, že je príčinou aj 
horšej atmosféry v partnerstve. Pla-
stická operácia teda môže prinavrátiť 
stratené sebavedomie a pohodu v ži-
vote. Stretol som sa aj s darčekom od 
dcér, ktoré svojim mamám zaplatili 
operácie. Najčastejšie horných viečok.

 › Čo okrem pocitu zdravého seba
vedomia láka ženy do ordinácie 
plastického chirurga?

Ako som spomínal, vo svojej praxi sa 
venujem najmä operáciám ženských 
prsníkov. Tie tvoria podstatnú časť 
mojej operatívy. Väčšinou ide o ženy, 

ktoré počas života stratili tvar pôvod-
ných pŕs v dôsledku tehotenstva, nad-
merného pribudnutia telesnej hmot-
nosti a následnom schudnutí. V týchto 
prípadoch má operácia svoj zmysel. 
Potom sú tu mladšie ženy. Tie nie sú 
spokojné s veľkosťou svojich prsníkov. 
Našťastie, trend obrovských prsníkov 
je už za nami a väčšina žien v mojej 
praxi túži po prirodzenosti.

 › A čo mužská klientela? Dnes už 
aj muži dbajú o svoj zovňajšok. 
Cítiť to aj na klinikách?

Áno, no vo vyspelom svete je počet 
mužov výrazne vyšší ako u nás. Na-
jčastejšie nás trápia zväčšené prsné 
žľazy – gynekomastia. Vtedy muž strá-
ca mužské kontúry na hrudníku. Prob-
lémom sa pre chlapov stávajú aj znám-
ky starnutia tváre, ako sú opadnuté 
viečka, vrásky na tvári, vypadávanie 
vlasov. Samozrejme nemôžeme 
zabudnúť na liposukciu. Tú absolvuje 
dnes už viac mužov než v minulosti.

 › Stalo sa vám, že ste napriek 
túžbe pacienta museli odmiet
nuť vykonať nejaký zákrok? 
Napríklad z estetických či 
zdravotných dôvodov? 

Zodpovedný plastický chirurg sa musí 
stretnúť aj s takouto situáciou. Laická 
verejnosť často nevie do detailov, čo 
so sebou operácia a následná rekonva-
lescencia prináša. Efekt zákroku musí 
byť zaručený a spokojnosť klienta je 
pre nás prioritou. Človek s nereálnymi 
očakávaniami nemôže byť operovaný. 
Plastické operácie väčšinou končia 
jazvami, ktoré sú ale situované do 
skrytých oblastí tela. Ak niekto príde 
na konzultáciu s tým, že nesúhlasí s 
jazvou, nemôže byť samozrejme op-
erovaný. Kontraindikácie plastickej 
operácie zo zdravotných dôvodov 
súvisia s celkovou anestéziou. Pre 
plastickú operáciu nemôžeme ohroziť 
zdravie klienta.

 › Prečo si myslíte, že v súčasnos
ti ľudia podstupujú viac es
tetických zákrokov ako v minu
losti? Platí pravidlo, že kedysi 
bola tendencia určité vylepše
nia zatĺkať a dnes sa nimi čoraz 
mladší ľudia netaja a v podstate 
sa chvália? 
 

Je pravda, že počet ľudí s plastickými 
úpravami tela stúpa. Zlepšujú sa op-
eračné techniky, efekt a bezpečnosť 
zákrokov sú lepšie. Plastické operácie 
sa stávajú aj finančne dostupnejšími. 
Vplyv sociálnych sietí a selfie fotiek je 
ohromný. Každý chce vyzerať na fotke 
dokonale. V dnešnom materiálnom 
živote sa ľudia chvália asi všetkým, za 
čo museli zaplatiť vyššiu sumu. Bude 
to asi aj vstupenka do určitej sociál-
nej vrstvy. Bohužiaľ, taký je dnešný 
život. V ňom nie ľudská vlastnosť, ale 
matéria rozhoduje o spoločenskom 
postavení. 

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

MUDr. Marek Šipka
 
Pracuje v súkromnom centre 
estetickej chirurgie a na čias-
točný úväzok v  Univerzitnej 
nemocnici Bratislava - Ružinov, 
kde sa špecializuje na rekon-
štrukčnú chirurgiu ruky.  Vo 
svojej estetickej praxi preferuje 
prirodzenú krásu, tvary partií 
tela prirodzeného vzhľadu a 
veľkostí. Podľa jeho slov doko-
nalý výsledok operácie je mož-  
né dosiahnuť precíznou pre- 
doperačnou prípravou-pláno-
vaním, šetrne zrealizovaným 
zákrokom, dokonalým zošitím 
kože, s minimálnou tvorbou ja-
ziev a dôkladnou pooperačnou 
starostlivosťou. Ak je zákrok 
správne indikovaný a následne 
prevedený, spokojnosť klienta 
by mala byť zaručená.
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Zabezpečenie úveru je jedným z nástrojov pre obmedzenie strát 
vyplývajúcich z platobnej neschopnosti klienta. Polia, lúky či lesy 
zdedené po starých rodičoch, vám však vysnenú nehnuteľnosť ne-
zabezpečia. Čo môžeme založiť v jednotlivých bankách?

Z ÁLOŽNÉ PR ÁVO. 
AKÚ NEHNUTEĽNOSŤ 
MÔŽEME Z ALOŽIŤ PRI  

HYPOTÉKE?

 › stavebné pozemky - do 70 % 
hodnoty stavebného pozemku 
(ak je vydané stavebné povole-
nie), ak je pozemok bez staveb-
ného povolenia, tak max. 50% 

 › nebytové priestory (skolaudo-
vaný), (rozostavaný – čerpanie je 
až po kolaudácii v jednej tranži)  

 › nehnuteľnosť je svojou povahou 
určená na bývanie, musí mať 
charakter bytu

 › iné nebytové priestory/objek-
ty iba ak sa stanú bytovým 
priestorom rekonštrukciou 
financovanou aj z úveru banky 
(dokladom preukazujúcim zmenu 
je právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie,rozhodnutie o 
zmene užívania stavby)

Predmet zabezpečenia nad LTV 90 
do LTV 100 (vrátane) v krajských 
mestách + v okresoch: Pezinok, 
Senec, Košice okolie + v obciach: Zvo
len, Martin, Poprad, Nové Zámky, 
Stupava, Marianka,Borinka, Lozor
no, Malacky:

 › skolaudované rodinné domy 

 › skolaudované byty 

 › skolaudované rekreačné objekty 
na individuálnu rekreáciu 

 › nehnuteľnosť je svojou povahou 
určená na bývanie, musí mať 
charakter RD, 

 › skolaudované nebytové priesto-
ry nehnuteľnosť je svojou pova-
hou určená na bývanie, musí mať 
charakter bytu 

mBank
Ako založená nehnuteľnosť môže 
slúžiť len nehnuteľnosť uvedená v 
skupine štandardné a neštandard
né, iné nehnuteľnosti Banka do zálo

hu neakceptuje.

Štandardné nehnuteľnosti (LTV max 
100% *) (*LTV nad 90% je možné iba v 
prípade účelov REF24/REF bez navýše-
nia nad zákonom povolenú hranicu)

 › bytová jednotka do 150 m2 

 › rodinný dom do 300 m2

stavebný pozemok do 5 000 m2. Dolože-
nie územne plánovacej informácie, 
územného rozhodnutia alebo súhlasu, 
stavebného povolenia či ohlášky, že 
ide o pozemok určený k výstavbe RD 
alebo rekreačného objektu vhodného 
k celoročnému využívaniu. Pozemok 
musí mať vybudované inžinierske sie-
te, pokiaľ ich vybudovanie nie je pred-
metom financovania (sieťami sa rozu-
mie min. voda a elektro). U pozemkov 
mimo zastavané územie (napr. pole) je 
nutné, aby mali pred čerpaním skolau-
dované všetky siete a vydané staveb-
né povolenie ku komunikácii (žiadateľ 
dokladá do 26 mesiacov od schválenia 
mHypotéky kolaudáciu komunikácie).

Neštandardné nehnuteľnosti (LTV 
max 80% pri účelovej mHypotéke) 

 › bytová jednotka nad 150 m2 

 › rodinný dom od 301 – do 500 m2 

 › apartmán v kúpeľnej/rekreačnej 
oblasti do 150 m2 

 › rekreačný objekt vhodný k ce-
loročnému využívaniu 60 - 200 
m2 

 › nebytové priestory do 100 m2 
(V rámci nebytových priestorov 
je možné akceptovať tiež ateliér 
využívaný k bývaniu umiestnený 
v nadzemnom podlaží a kolau-
dovaný ako nebytový priestor z 
dôvodu osvetlenia.) 

 › stavebný pozemok 5 001 - 1 ha 
(Rovnaké podmienky ako pri 

štandardných nehnuteľnostiach.)

OTP Banka
V prípade, ak chce klient kupovať 
byt alebo dom, u nás nemôže založiť 
polia, lúky, orné pôdy či lesy.

Ak by chcel klient kupovať polia, lúky, 
orné pôdy či lesy, môže ako záložné 
práva použiť byt či RD.

Oberbank
Ako predmet zabezpečenia nemôže 
slúžiť:

 › nevysporiadané parcely 
označené ako „E“ 

 › orné pôdy, lesy, lúky 

 › nehnuteľnosti nevysporiadané 
(napr. nezapísané drobné stavby 
a pod.) 

 › nehnuteľnosti bez zabez-
pečeného prístupu.

 
Ako predmet zabezpečenia v prípade 
pozemkov môžu slúžiť stavebné 
pozemky určené na individuálnu 
výstavbu.

Poštová Banka
Pokiaľ nie je pozemok evidovaný ako 
stavebný, nevieme ho akceptovať. 

Slovenská  
sporiteľňa

Stavebný pozemok určený na výstav
bu nehnuteľnosti, kde je vydané tzv. 
UPI (územno-plánovacia informácia).

Tatra Banka
Nemôže, ak ich chce zakladať samos-
tatne – len stavebné pozemky, resp. aj 
pozemky kde je UPI na rodinné domy.

VÚB Banka
Ornou pôdou sa dá ručiť, ale jedine, že 
má klient UPI, ktoré slúži na výstavbu 
RD.

UniCredit Bank 
Žiaľ, v tomto prípade ako dodatočné za-
bezpečenie pozemky bez stavebného 
povolenia neakceptujeme. 

Záložné právo (označované tiež ťar-
cha) je vecným právom k cudzej veci, 
pomocou ktorého sa zabezpeču-
je poskytnutá pohľadávka (pôžička, 
úver). Slúži na zabezpečenie úveru tak, 
že v prípade jeho nesplácania je banka 
oprávnená domáhať sa uspokojenia z 
veci založenej. Môže ju predať a penia-
ze do výšky nesplatenej časti úveru si 
ponechať. Záloh (predmet záložného 
práva) je počas celého trvania hy-
potéky vo vlastníctve dlžníka. Banka 
má k zálohu tzv. „právo k cudzej veci“. 
Hypotekárny úver nemusí byť zabez-
pečený tou nehnuteľnosťou, na ktorú si 
úver beriete. Tiež platí, že nemusíte byť 
vlastníkom zakladanej nehnuteľnos-
ti, ak využijete tzv. záložného ručiteľa, 
ktorý je ochotný založiť vlastnú nehnu-
teľnosť v prospech zabezpečenia 
vášho úveru. Hypotekárny úver mož-
no zabezpečiť súčasne viacerými ne-

hnuteľnosťami. Pre slovenské banky 
sa musí  financovaná i založená nehnu-
teľnosť nachádzať na území našej re-
publiky.
 
OTÁZKA: Aký nehnuteľný majetok 
môže slúžiť na zriadenie záložného 
práva? Môže klient pri kúpe bytu 
/ rodinného domu ručiť nehnu-
teľnosťami, ktoré sú zapísané na 
liste vlastníctva ako polia, lúky, orné 
pôdy, lesy a pod. ?

 ČSOB
Predmet zabezpečenia do LTV 70 
(vrátane), splatnosť úveru max. 8 
rokov:

 › samostatne stojace garáže 

 › rekreačné objekty na rekreačné 
účely 

 › nebytové priestory na rekreačné 
účely.  

Predmet zabezpečenia do LTV 90 
(vrátane):

 › rodinné domy (skolaudované, 
rozostavané)

 › byty (skolaudované), (rozos-
tavané – čerpanie je až po 
kolaudácii v jednej tranži)

 › rekreačné objekty na individuálnu 
rekreáciu (skolaudované, rozos-
tavané) - na individuálnu rekreáciu, 
nehnuteľnosti sú svojou povahou 
určené na bývanie, musia mať 
charakter rodinného domu
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AKO SA NEVZDAŤ  
A PODNIK AŤ 

NA SLOVENSKU. 
T WIN LOTUS

 › Kde začína váš podnikateľský 
príbeh? Vraj vás k značke Twin 
Lotus dostala bolesť ďasien.

Spoločnosť Twin Lotus Co, Ltd. je 
v  súčasnosti najväčším výrobcom by-
linnej kozmetiky v  Thajsku a  už pri 
prvom použití produktu tejto značky, 
som sa do nej zamiloval.  Pýtate sa ma 
na začiatok môjho príbehu, ten začína 
v roku 2015. Hneď po zásnubách som 
s  mojou, teraz už manželkou, vyces-
toval na dovolenku do Thajska. Keďže 
je všeobecne známe, že Thajčania 
sú perfektní bylinkári, snažil som sa 
s  nimi poradiť o  vhodnom produk-
te na zapálené/problémové ďasná. S 
ďasnami mám problém naozaj dlhé 
roky. Bolo pre mňa zvláštne, že každý 
jeden z nich (samozrejme z tých, ktorí 
mi rozumeli) ma odkázal na zubnú pas-
tu Twin Lotus. Poviem vám úprimne, 
u  nás na Slovensku som vyskúšal 
„milión“ druhov zubných pást a žiadna 
mi nepomohla. Tak som si teda pas-
tu kúpil a či veríte, či nie, hneď po pr-
vom umytí mi prestali ďasná krvácať. 
Asi po troch dňoch som si všimol, že 
mám zuby belšie, jemné (žiaden povlak 
a drsnosť na zuboch) a celý deň perfek-
tný pocit v ústach. Prvé, na čo som po-
myslel bolo, že tento produkt musím 
doniesť sem na Slovensko a do Európy.

 › Takže osobná pozitívna skúse
nosť bola hlavným dôvodom, 
prečo ste sa rozhodli poskyt
núť tento produkt aj tunajším 
ľuďom?

Ako som spomenul vyššie, hlav-
nou myšlienkou bolo pomôcť ľuďom 
s  rovnakými alebo podobnými prob-
lémami tu v Európe. Áno, aj na našom 
trhu máme desiatky podobných pro-
duktov, no tento sa mi zdal jedinečný. 

O to viac kvôli chuti zubnej pasty, pre-
tože tie u  nás, určené na pomoc pri 
liečbe ďasien, nechutia práve najlepšie.

 › Ako by ste opísali adminis
tratívne a právne postupy, 
ktorými ste si museli prejsť, 
kým ste mohli predávať prvé 
produkty?

Toto je téma, pri ktorej sa vždy 
pousmejem. Myslím, že je verejne 
známe, že podnikanie na Slovensku 
je veľmi zložité a náročné. Je to práve 
kvôli byrokracii a rôznym „prekážkam“, 
ktoré nám štát udeľuje. Keďže som 
mal v  záujme priviesť na Slovensko 
kozmetické výrobky, musel som sa in-
formovať na úrade verejného zdravot-
níctva o  všetkých náležitostiach, 
potrebných pred začiatkom podnika-
nia na našom trhu. Nemenovaná pani 
z  tohto úradu mi dala do rúk zoznam 
na formáte A4 s asi 20-timi odrážkami, 
čo všetko pred začiatkom potrebujem. 
Poviem vám úprimne, vtedy som po-
chopil, prečo na Slovensku ľudia nema-
jú chuť podnikať. Ešte pri odchode mi 
totiž táto pracovníčka oznámila, citu-
jem: „Pán Blaško, vidíte koľko vecí po-
trebujete? To nebude vôbec také ľahké 

ako si predstavujete.“ Teraz vám dám 
otázku ja, majú naše úrady pôsobiť 

ako odstrašujúce orgány alebo majú 
ľuďom pomáhať a motivovať ich k os-
obnému rastu? Mňa to ale nezastavilo, 
práve naopak. Asi o štyri mesiace som 
na tento úrad doniesol hrubú zložku so 
všetkými dokumentami potrebnými 
k  začiatku tohto druhu podnikania. 
Prisahám, že nemenovaná pani z úra-
du v  tom momente prestala dýchať 
a  nechápavo krútila hlavou – „Pán 
Blaško, ja som si myslela, že vás už nik-
dy neuvidím.“

 › Výrobky pochádzajú z Thajska. 
Ako prebieha dovoz?

Fabrika spoločnosti Twin Lotus sa na-
chádza priamo v srdci Thajska – Bang-
koku. Sprostredkovanie dovozu od 
samého začiatku vybavujem prostred-
níctvom logistickej spoločnosti Cargo 
Partner, s ktorou som nadmieru spoko-
jný. Stačí poslať promo faktúru do tejto 
spoločnosti a  všetko vybavia za mňa. 
Ja si len vyberiem o  aký druh dopra-
vy (letecká/námorná) mám v  danom 
čase záujem. Tu samozrejme záleží na 
tom, ako mi dodanie tovaru ponáhľa 
(námorná doprava cca 5 týždňov/le-
tecká doprava cca 10 dní – od zaplat-
enia tovaru).

 › Aký je proces certifikácie?

Proces certifikácie je pomerne jed-
noduchý, no zdĺhavý. Každý jeden druh 
produktu, ktorý do Európy prinesie-
te, si musíte certifikovať. To znamená 
vykonať všetky potrebné testy, skúšky, 
atď. Certifikát hovorí o tom, že produkt 
je pre človeka bezpečný a  môže ho 
teda na daný účel používať. Je to ale 
taktiež relatívne drahá záležitosť, cer-
tifikácia na jeden druh produktu ma 
vyjde na cca 400EUR a  trvá približne 
dva mesiace.

Pani z úradu v tom  
momente prestala 
dýchať.

O vlastnom podnikaní nikdy nesníval. Od svojich 21 rokov pracuje 
ako riadiaci letovej prevádzky a popri práci vyštudoval vysokú školu. 
Koncom roka 2015 však založil spoločnosť J&I Trading a na Slovensko 

priniesol prírodnú kozmetiku značky Twin Lotus. Celá myšlienka prišla 
nečakane, keď na dovolenke v Thajsku našiel výborný produkt na jeho 

zdravotný problém. O svoj podnikateľský príbeh sa s nami podelil zakla
dateľ spoločnosť, Ing. Jozef Blaško.

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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9 › Dnes fungujete už štyri roky. 
Ako by ste ich opísali?

Ako sa hovorí, začiatky sú vždy na-
jťažšie. Úplne s tým súhlasím. Ja osobne 
som začínal naozaj od úplného začiatku 
a  dodnes si pamätám, ako som obdŕ-
žal prvú objednávku z Thajska, bolo to 
cca 5  000 kusov zubných pást. Keďže 
som v  tom čase nemal žiadne sklady 
ani priestory, kuriér mi priniesol tovar 
priamo pod bránu bytovky, kde som 
býval. Viete si asi predstaviť, ako dlho 
mi trvalo vyniesť všetky kartóny hore 
do bytu. Manželka mala na mňa ťažké 
srdce asi šesť mesiacov, kým som to 
celé nepresťahoval do skladu, ktorý mi 
neskôr poskytol jej otec. Každý večer, 
deň čo deň, som lepil nálepky s prekl-
admi na jednotlivé produkty. Táto služ-
ba sa dá zaplatiť, no v tom čase to bolo 
pre mňa veľmi drahé. Postupne som 
teda šperkoval každý detail podnika-
nia, aby som mal všetko legislatívne 
v  poriadku. Kanceláriu som si mohol 
dovoliť až o  rok a  pol od registrácie 
firmy. Dnes mám všetky zložky (sklady, 
kancelária, účtovníctvo, sociálne sie-
te, eshop, atď.) potrebné k podnikaniu 
zabezpečené a firma sa pekne rozvíja. 
„Zazmluvnených“ máme už šesť krajín 
Európy a pokračujeme ďalej v našej vízii 
získať celú Európu a stať sa tak výhrad-
ným dovozcom tejto značky v Európe.

 › Aké boli najväčšie prekážky,  
s ktorými ste museli pri začiat
koch s podnikaním rátať? Alebo 
ktoré vás nečakane prekvapili?

Sám seba by som klasifikoval ako 
človeka, ktorý prekážky nevidí. Mňa 
prekážky motivujú, nie naopak. 
Nečakané prekážky ale pri podnikaní 
môžu byť jednoznačne legislatívne po-
vinnosti, certifikácia (keby mi produkty 
neschválili na predaj v  EÚ tak by som 
s touto myšlienkou nepochodil) a finan-
cie. Na každé podnikanie potrebujete 
financie, bez toho to proste nepôjde. 
Samozrejme máte viacero možností, ak 
peniaze na podnikanie reálne nemáte 
a  šetrenie by zabralo dlhú dobu, 
môžete si požičať. Je ale nevyhnutné 
si to všetko dopredu dobre premyslieť 
a mať jasný plán.

 › Je niečo, čo by ste s odstupom 
času v podnikaní urobili inak?  
Ak áno, čo by to bolo?

Myslím, že žiaden krok by som nech-
cel zmeniť. Za posledné štyri roky som 
si prešiel naozaj veľkým množstvom 
situácií a skúseností, a verím, že každá 
jedna z  nich ma posunula dopredu. 
Áno, boli aj zlé skúsenosti a chyby, ale 
bez nich by som sa nemohol zlepšiť, 
takže naozaj vďačím každej jednej 
z nich.

 › Prezradíte nám svoje plány do 
budúcnosti?

Ako som už stihol naznačiť, plánujeme 
pokryť celú Európu. Máme za to, že tak-
to kvalitné a cenovo dostupné produk-
ty značky Twin Lotus, si ľudia v Európe 
jednoznačne obľúbia. 

 › Kde môžeme nájsť vaše  
produkty?

Naše produkty nájdete vo via-
cerých  kamenných predajniach, na 
eshope twinlotus.sk, ale aj v  iných in-
ternetových predajniach. Čiernu zubnú 
pastu s  kokosovým uhlím a  bylinkami 
nájdete napríklad v dm-drogerie markt, 
viaceré produkty v Bio obchodoch na 
východnom Slovenku či v súkromných 
lekárňach po celom Slovensku. Naším 

veľkým cieľom je získať do spolupráce 
spoločnosť obchodujúcu s  drogériou, 
ktorá bude predávať kompletné port-
fólio produktov Twin Lotus. Veríme, že 
sa nám to v čo najkratšom čase podarí.

 › Akú radu by ste dali ľuďom, ktorí 
by sa chceli vydať na cestu za 
vlastným snom a podnikať na 
Slovensku?

 
„Choďte do toho.“ Nie len u  nás, ale 
nikde vo svete vám nikto nedá nič za-
darmo. Na druhej strane, každý z  nás 
má silu dosiahnuť aj nemožné. Pre 
mňa bola stále najväčšou motiváciou 
finančná nezávislosť, pretože v dnešnej 
dobe sa každý jedinec naháňa za pe-
niazmi celé dni. Finančná nezávislosť 
neznamená naťahovanie budíka pred 
každým pracovným dňom na 6.00, 
pretože o  8.00 začínate v  zamestnaní. 
Znamená to pre mňa uživiť rodinu 
bez stresu, vstávať kedy chcem ja - 
nie kedy musím, možnosť investovať 
voľné prostriedky ďalej a nebyť v strese 
každý mesiac po výplate, že vám nevy-
jdú peniaze na šeky, atď. Podnikanie je 
jednoduché, ťažké sú začiatky. Začnite 
myslieť pozitívne a  verte mi, že každý 
neúspech vás posúva ďalej a  robí vás 
silnejšími. 

Podnikanie je jednoduché, 
ťažké sú začiatky.

R O Z H O V O R

Pôžička s nulovým úrokom má 
väčšinou presné limity. Maximál-
na výška úveru je obmedzená len 

na určitú sumu, ktorá väčšinou postačí 
na krátkodobý účel alebo potrebu (pov-
edzme 2 000 EUR). Ak teda potrebujete 
peniaze na nové auto alebo rozsiahlu 
rekonštrukciu, pomocou pôžičky s 0% 
úrokom to nepôjde. Splatnosť si väčši-
nou nemôžete zvoliť ľubovoľnú, na 
výber máte štandardne ročnú alebo 
dvojročnú. Rovnako platí, že pre banky 
je najlepší taký klient, ktorý má stály 
príjem, žiadne nedoplatky a je schopný 
splácať úver. Ak teda máte zlú finančnú 
minulosť, s veľkou pravdepodobnosťou 
sa úveru s 0% úrokom nedočkáte. Ďalšie 
obmedzenie môže byť aj v tom, že o ten-
to úver môže štandardne žiadať len nový 
klient. Veľakrát teda ide o sezónne akcie 
bánk pre svojich klientov, prípadne sa 
tým snažia získať si tých nových.

Bezúročná nemusí 
znamenať bez 

poplatkov
Pred podaním žiadosti o úver sa preto 
treba dôkladne informovať o možných 
poplatkoch spojených s  úverom. Naj-
mä poplatkom za poskytnutie úveru. 
Niektoré banky vám ponúknu aj úver 
bez poplatku, avšak pozor na pod-
mienku otvorenia si osobného účtu. Aj 
za ten totiž môžete mesačne zaplatiť 
nemálo eur. 

Marketingový 
ťah?

Niektorí odborníci považujú pôžičky 
s  nulovým úrokom za marketingový 
ťah bánk s  cieľom prilákať nových 
klientov. Keďže s 0% úrokom požičiava-
jú len minimálne sumy, prichádzajú na 
úrokoch len o  pár desiatok eur. Tie si 
však vedia od klienta vybrať pri cross 
sellových aktivitách, a teda pri predaji 
ďalších bankových produktov.

Rada na záver
Všeobecne si pri akejkoľvek pôžičke 
dobre prečítajte jej podmienky, 
poplatky a zistite si, ako by to bolo v 
iných bankách. Rozumným riešením je 
využiť služby finančného sprostredko-
vateľa, ktorý má prehľad o aktuálnych 
ponukách bánk a vie ich kvalifikovane 
zhodnotiť a  vybrať pre vás tú naj-
výhodnejšiu. 

Úroky na úveroch sú už dlhú dobu rekordne nízke. Bankám už 
nestačí na pritiahnutie klientov znižovať sadzbu o pár desatín 
percenta. Najnovšie chcú zaujať tzv. bezúročnými úvermi. Sú 
však naozaj zadarmo?

ÚVER S NULOV ÝM 
ÚROKOM  NEMUSÍ 
BY Ť VŽDY ZDARMA
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R O Z H O V O RC E S T O P I S

PRINC  
NA VLNÁCH

KWAJALEIN ATOL,  
MARSHALLOVE OSTROVY

História ťažkého krížnika Prinz Eugen sa začala písať 
v apríli 1936, v lodeniciach firmy Krupp v Kiele. Do služby 
vstúpil 20. septembra 1939 ako tretia loď triedy Admiral 
Hipper. Počas vojny sa zúčastnil mnohých akcií – okrem 
iného sprevádzal nemeckú bojovú loď Bismarck na jej 
prvej a zároveň poslednej plavbe.
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Jeho osem hlavných diel kalibru 
203 mm naháňalo hrôzu nielen 
nepriateľským lodiam, ale aj vo-

jakom pozemných armád na východ-
nom fronte. Veľakrát bol poško-
dený a  musel sa podrobiť zdĺhavým 
opravám. Koniec vojny loď  zastihol 
v  Dánsku, kde sa formálne vzdala 
britskému kráľovskému námorníc-
tvu, ktoré ju postúpilo ako vojnovú 
korisť Spojeným štátom. V  USA bol 
krížnik preskúmaný a  následne 
bol odporučený k  nukleárnym tes-
tom na atole Bikini v  roku 1946. Tu 
sa naplno prejavila jeho unikátna 
konštrukcia. Prinz Eugen prežil dva 
výbuchy atómových bômb prakticky 
bez väčšieho poškodenia. Následne 
bol odtiahnutý na atol Kwajalein, kde 
mala byť jeho konštrukcia detailne 
preskúmaná. Vysoká rádioaktivita 
však prieskumu zabránila. Doráňaný 
krížnik tak pomaly naberal vodu 

a začínal sa nakláňať. Aby sa zabránilo 
jeho potopeniu, bola loď odtiahnutá 
do plytších vôd pri ostrove Enubuj. 
Ani to ju však nezachránilo. V decem-
bri 1946, za silného vetra a vlnobitia sa 
Prinz Eugen prevrátil a potopil.

Na začiatku bol bláznivý nápad. Laik 
by sa nad ním určite nestačil diviť. 
Veď kto by už len cestoval na druhý 
koniec sveta, aby obdivoval akúsi hro-
madu potopenej ocele. Lenže Prinz 
Eugen nie je iba hromada ocele. Je to 
legenda. Kus histórie...  Je to jediná 
bojová loď nemeckej Kriegsmarine, 
ktorá mala to šťastie a dožila sa kon-
ca 2. svetovej vojny. Nie nadarmo ju 
nazývali šťastná loď... 

Celé to má však jeden háčik. Dos-
tať sa na miesto jej posledného 

odpočinku je poriadne ťažký a  drahý 
oriešok. Kwajalein atoll, kde vrak leží, 
je súčasťou Marshallových ostrovov. 
Cesta naň je tŕnistá. Vedie cez Guam 
(Mariánske ostrovy) alebo Honolu-
lu (Hawaii). Navyše má väčšinu atolu 
v  správe americká armáda, ktorá má 
na viacerých ostrovoch vybudované 
svoje základne. Pre návštevníkov je 
tak jedinou možnosťou pobytu ostrov 
Ebeye, kde sídli väčšina pôvodných 
obyvateľov atolu. A  aby toho nebo-
lo málo, na atole neexistuje žiadna 
potápačská základňa. Pre niekoho 
neriešiteľný problém... Pre nás výzva. 
Nasledovalo niekoľko mesiacov sur-
fovania na internete. Hľadania ko-
hokoľvek, kto by nám vedel pomôcť s 
potápaním sa na tomto atole. Jedinou 
oficiálnou možnosťou je potápačská 
základňa americkej armády na os-
trove Kwajalein, ale tá poskytuje 
služby len pre jeho rezidentov. Až na-
pokon... Od jedného vojaka dostávam 
kontakt na akéhosi Jima. Dotyčný sa 
vraj živí lovením a  exportom rybiek 
do slanovodných akvárií. Vlastní loď, 
starý kompresor a 12 potápačských 
fliaš na vzduch. V  akom stave však 
uvedená výstroj je, to nevie pove-
dať. V každom prípade je pre nás Jim 
asi jediná možnosť, ako sa na vrak 

dostať. Okamžite Jima kontaktujem. 
Po týždni dostávam odpoveď – je 
vraj ochotný zapožičať výstroj a  za-
viezť nás k  vraku. Záleží len od toho, 
koľko zaplatíme. Po ďalšom týždni 
vyjednávania, kedy sa z  neuveriteľne 
nekresťanskej ceny stala len cena 
nekresťanská sme konečne dohod-
nutí. Zorganizovať letenky, hotely 
a  ostatné formality je už len rutina 
zaberajúca čas. Týždeň pred odletom 
však prichádza šok! Jimov kompresor 
vypovedal službu. Skúšal vraj všetko, 
ale nevie si rady... Náš sen o krížniku 
na konci sveta sa začína rozplývať. 
Nasleduje zbesilá reťaz telefonátov 
a emailov snáď všetkým, ktorí sa vyz-
najú v  Bauer kompresoroch.. Všetky 
rady okamžite posielam Jimovi. Všet-
ko márne. Dobrá správa prichádza až 

C E S T O P I S

dva dni pred odletom. Chyba sa našla! 
A ako to už býva v takýchto prípadoch, 
ide o  úplnú banalitu. Jimove deti sa 
hrali s kompresorom a nechtiac otočili 
regulátor tlaku na nulu. Takže kom-
presor znovu ide. Hurá na cestu!
 
Vážení cestujúci, nachádzame sa na 
americkej vojenskej základni. Os-
taňte prosím na svojich miestach. 
Opustiť lietadlo nie je dovolené... 
Takto nejak znie oznam, ktorý poču-
jem z  reproduktorov nad sebou. Po 
nekonečnej ceste cez  Taiwan, Guam 
a  mikronézske ostrovoch Chuuk, 
Pohnpei a  Kosrae sme práve pristá-
li na vojenskom letisku Bucholz na 
ostrove Kwajalein. Okrem nás sa  
zdvihne len skupinka vojakov, ktorí sa 
asi vracajú z dovolenky. Letuška nám 
ešte raz pre istotu skontroluje pa-
lubné lístky a  potvrdenie rezervácie 
hotela na ostrove Ebeye. Nestáva sa 
asi často, že do týchto končín zavíta-
jú turisti. Od lietadla sme eskortovaní 
dvomi vojakmi do akejsi čakárne. Ne-
jaký oficier, tváriaci sa veľmi dôležito, 
nám zoberie pasy a odíde do vedľajšej 
miestnosti. Vracia sa asi za pol hodi-

ny. Oznamuje nám, že ešte musíme 
prejsť imigračnou službou Marshallo-
vych ostrovov. Nakoľko je však nedeľa 
podvečer, nikto z  nich už nepracuje, 
a  tak nás prepúšťa. Nezabudne však 
dodať, aby sme určite zajtra zašli do 

ich kancelárie na ostrove Ebeye. Na-
sadáme do vojenskej dodávky, ktorá 
nás vyvezie mimo základňu na mólo, 
odkiaľ premávajú trajekty. Ostrov Eb-
eye má rozlohu len 0,36 km2, ale žije 
tu vyše 15-tisíc ľudí. Z časti je to dané 
aj vysídlením obyvateľstva z iných os-
trovov atolu, ktoré zabrala americká 

armáda pre svoje potreby. Stmieva 
sa, keď náš trajekt konečne pristáva 
v našej cieľovej stanici. Očami hľadám 
Jima. Poznám ho len z fotiek na Face-
booku. Všade vládne trma vrma. Do-
morodci z  lode vykladajú bandasky 
s  pitnou vodou. Tá je dostupná len 
na ostrove Kwajalein – z armádnych 
zásob. Konečne ho zbadám. Je pres-
ne taký ako na fotkách. Nasleduje 
zvítanie a  vzájomné predstavenie. 
Jim nás vedie k svojej dodávke. Nakla-
dáme batožinu a  vyrážame do hote-
la. Nakoniec nie je vzdialený ani 300 
metrov. Nie je to žiadny Hilton, ale na 
prespatie to stačí. Ešte krátka večera, 
kde dohodneme pár vecí na zajtra 
a zaspávame.

Ráno už na nás čaká dodávka pred 
hotelom. Jim cerí z  okna biele zuby 
a  poháňa nás. Naložíme našu 
výstroj,  techniku a  vyrážame. Ten-
tokrát sa vezieme asi 700 metrov. 
Jimov dom je na miestne pomery 
rozľahlý. Pozostáva z  prístrešku 
zakrytého hrdzavým vlnitým plechom 
a  dvoch krátkych námorných kon-
tajnerov. V  jednom z  nich býva 

a v druhom je jeho pýcha  – niekoľko 
kadí plných malých pestrofarebných 
rybiek.  Vraj má nachytané do záso-
by, keďže najbližšie dni kvôli nám 
jeho „boys“ nemôžu loviť. To “kvô-
li nám“ nezabudne zvýrazniť. Na 
ten tučný zväzok dolárov, ktorý od 
nás dostal, akosi pozabudol. Jimove 
potápačské fľaše sú zmesou všet-
kých možných typov a objemov. Chví- 
ľu nám trvá, kým si ich rozdelíme 

C E S T O P I S
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C E S T O P I S

a prispôsobíme k výstroju. Jim a  jeho 
ľudia nás so záujmom sledujú. Krútia 
hlavami a nechápu, prečo si k výstro-
ju pridávame aj druhú záložnú fľašu. 
Vysvetľovať im teóriu DIR a  úskalia 
potápania sa vo vrakoch by bola asi 
strata času. Konečne je všetko hotové. 
Profesionálny inštruktor potápania by 
asi z  našej konfigurácie veľkú radosť 
nemal, ale na miestne pomery je naša 
výstroj aj tak nadštandard. Nakla-
dáme všetko na dva motorové člny 
a vyrážame krížom cez lagúnu k ostro-
vu Enubuj. Našťastie nie sú veľké vlny 
a cesta ubieha pokojne. Po pol hodine 
ho zbadáme. Je odliv, takže kormidlo 
a  dve lodné skrutky krížnika vyčnie-
vajú nad hladinu. Konečne sme pri 
cieli svojej cesty. Nedočkavo na seba 
nasúkame výstroj, skontrolujeme 
kamery a fotoaparáty. Po krátkej vzá-
jomnej kontrole klesáme pod hladinu.

Prvý ponor začíname v  zadnej časti 
lode. Ako prvé mi do očí udrú mohut-
né zadné delové veže s kanónmi kali-
bru 203 mm. Tieto kanóny dokázali 
dostreliť na vzdialenosť viac ako 33 
kilometrov. Dno sa postupne zvažuje. 

Míňame niekoľko diel menšieho ka-
libru a  rozpadajúci sa hangár s  kata-
pultom slúžiacim pre pozorovacie 
lietadlá. Keďže loď leží hore dnom, ka-
pitánsky mostík a väčšina nadstavieb 
je zaborená v  piesku a  neprístupná. 
I tak je však Prinz Eugen až neskutočne 
dobre zachovalý. Kúsok za manipu-
lačným žeriavom vchádzam do útrob 
vraku. Míňam miestnosti s hromadou 
stolov a stoličiek, regálov a obrovského 
množstva rôzneho vybavenia. Posled-
ná miestnosť ma naplní úžasom. Pre-
do mnou sa zjavia rady dlhých torpéd 
s  namontovanými výbušnými hlavi-
cami. Aj po 73 rokoch vyzerajú stále 
hrozivo. Von sa dostávam pri  pred-
ných torpédometoch. Letmo si ešte 
stihnem pozrieť obe predné delové 
veže. Kanóny na veži A chýbajú. Po 
skončení vojny si ich Američania od-
montovali a intenzívne testovali. Moja 
zásoba vzduchu sa však míňa, a preto 
je čas na návrat. Cestou späť plávame 
nad trupom lode. Všade vidno skrut-
kové zátky, ktorými sú uzavreté ot-
vory vyvŕtané nedávno americkými 
potápačmi, ktorí, aby sa predišlo eko-
logickej katastrofe, odsali po vyše 70 
rokoch z  vraku takmer 230-tisíc galó-
nov paliva. Ešte povinná dekompresia 
a plný dojmov sa vynáram na hladinu.

Na Prinzovi Eugenovi sme strávili neza-
budnuteľné tri dni. Šesť vykonaných 
ponorov je málo na to, aby sme loď 
detailne preskúmali. Bolo by príliš 
veľkým rizikom púšťať sa do hlbších 
útrob lode s výstrojom, ktorý sme mali 
k dispozícii.  Je to však dosť na to, aby 
sme sa spolu s ním ponorili do histórie. 
Z atolu Kwajalein sme odchádzali plní 
dojmov, plní obdivu k našim predkom 
ktorí dokázali postaviť  tak jedinečné 
technické dielo, ktoré sa nesklonilo ani 
pred ničivou silou atómovej bomby. 
Prinz Eugen bude ešte dlho ležať pod 
hladinou lagúny a  my dúfame, že sa 
k nemu opäť niekedy vrátime. 

A
utor: Peter G

avora

NEROBTE  
KOMPROMISY!
VYSTÚPTE Z DAVU V OBLEKU 
ŠITOM NA MIERU SPÔSOBOM  
HALF CANVAS.

Konštrukčná metóda spracovania  
predných dielov a fazónky na sakách.  
 
Jednotlivé vrstvy sa spájajú šitím, nelepia 
sa, ako pri konfekcii. Sako je tak ľahšie,  
vydrží dlhšie, lepšie sedí a dýcha.
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9DELUVIS  
FÓRUM  
NO. 7

V srdci Slovenska, neďaleko mesta 
Zvolen, v obci Vígľaš leží zámocký 
hotel s rovnomenným názvom  
The Grand Vígľaš****. V jeho jedi
nečných priestoroch sme sa počas 
septembra vzdelávali už v poradí 
siedmykrát, a to na kongrese 
DELUVIS Fórum.

Programom nás sprevádzali viacerí spíkri. V úvode 
programu, Mgr. František Michalovích, Director of 
Sales SK zo spoločnosti ARTS Asset Management GmbH, 
priblížil tému Klient, médiá a behaviorálne financie. 
Viac informácií na tému behaviorálne financie  
nájdete v aktuálnom čísle magazínu.

Nový fond nehnuteľností od GOLDSIDE, o ktorom si taktiež 
môžete prečítať viac v aktuálnom čísle magazínu, predstavil 
Obchodný riaditeľ GOLDSIDE Asset Management, a.s., 
Ing. Michal Hausner. 

Aby sme si nachvíľu oddýchli od investičných tém, poradca 
pre odievanie a etiketu pán Miroslav Paluch, nám poroz-
prával, čo sa patrí a čo nie v business etikete a obliekaní. 

Stratégie investovania na kapitálových trhoch nám po 
teoretickej stránke prezentovala Prof. Ing. Božena Cho-
vancová, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných 
financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po pani 
profesorke prevzal štafetu Doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.  
a popísal nám, ako sa správa zlato v období finančných kríz.

Program oficiálnej časti ukončila tradičná diskusia na 
tému Aktuálne dianie na svetových trhoch. Okrem pro-
fesorky Chovancovej a pána Michalovícha sa do diskusie 
zapojil Ing. Miloš Krššák, Predseda predstavenstva Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s.

Veríme, že DELUVIS FÓRUM opätovne svojou úrovňou 
nesklamalo ani tých náročných a všetci účastníci odišli 
z krásnych priestorov zámku s množstvom užitočných 
informácií. 

F O T O R E P O R T Á Ž F O T O R E P O R T Á Ž
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ODKOPÍROVANÁ SKLADBA ČI HIT  
Z A PÄTNÁSŤ MINÚT. AJ V IANOČNÉ  
SKL ADBY SKRÝ VAJÚ TAJOMST VÁ

Už ste počuli o tom, že Vianoce sa oficiálne začínajú vtedy, keď na internete stúpne vy
hľadávanie pesničky All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey? Každý rok to totiž 
viaceré stránky monitorujú a potvrdzujú, že tento trend začína už koncom októbra. 
Notoricky známe vianočné hity, ktoré nás počas sviatočného obdobia sprevádzajú na 
každom kroku ale v sebe často skrývajú viac ako len chytľavú melódiu s milým textom.

Skupinu Wham! 
zažalovali za legendárny 

hit „Last Christmas“. 
 
Keď v  roku 1984 vyšla táto skladba, hneď obsadila druhé 
miesto v  prestížnom britskom singlovom rebríčku. Trojici  
skladateľov - Christianovi Arnoldovi,  Geoffovi Morrowi a 
Davidovi Martinovi – však hit pripomínal ich vlastnú sklad-
bu „Can’t Smile Without You“ napísanú pre speváka Barry-
ho Manilowa, populárneho najmä v  70. rokoch. Ich vyda-
vateľstvo preto podalo žalobu na autora piesne Georgea 
Michaela za použitie tej istej melódie. Isté náznaky podob-
nosti naznačuje aj fakt, že prípad bol urovnaný mimosúd-
nou cestou a  vyplatené peniaze za dohodu vydavateľstvo 
venovalo na charitu. 

Mariah Carey láme  
rekordy. 

 
Predstaviť si Vianoce bez melódie „All I Want for Christmas 
Is You“ je v súčasnosti takmer nemožné. Tento veselý song 
speváčka so svojím vtedajším dvorným skladateľom Wal-
terom Afanasieffom napísala za približne pätnásť minút. 
Walter sa neskôr vyjadril, že skladba vďačí za obrovskú 
popularitu práve rýchlosti, akou bola napísaná. Je to totiž 
v  podstate jednoduchá melódia bez zbytočných príkras. 
Zaujímavosťou je, že Mariah minulý rok týmto hitom zlomi-
la rekord na hudobnej online platforme Spotify. Na Štedrý 
deň v roku 2018 si pesničku dohromady prehralo viac ako 
10,8 milióna poslucháčov.

„Have Yourself a Merry 
Little Christmas“  

je v skutočnosti pieseň 
o depresii. 

Nostalgický hit pôvodne v roku 1944 nahrala herečka Judy 
Garland pre film Meet Me in St. Louis. Keď autori pesničky 
Hugh Martin a Ralph Blane písali jej text, začínal slovami: 
„Have yourself a merry little Christmas, it may be your last,“ 
(voľne preložené ako: majte svoje veselé malé Vianoce, 
môžu byť vaše posledné). Vo filme mala tieto slová spievať 
postava matky svojej dcére, čo je, samozrejme, viac ako ne-
konvenčné a depresívne. V pôvodnom texte sa tiež spievalo 
o tom, že nový rok bude v skutočnosti mizerný a nešťastný. 
Po prvotnej spätnej väzbe a pre potreby filmu autori text 
pozmenili, aby sa z neho mohol stať jeden z klasických via-
nočných hitov.

Brenda Lee mala iba 13 
rokov, keď naspievala  

hit „Rockin‘ Around  
the Christmas Tree“.

Pesnička, ktorá je nám notoricky známa aj z  filmu Sám 
doma, má v  skutočnosti viac ako 60 rokov. Americká 
speváčka Brenda Lee, neskôr vďaka svojej nízkej výške 
prezývaná „Little Miss Dynamite,“ ju nahrala v  roku 1958. 
V tej dobe mala neuveriteľných 13 rokov, i keď jej dospelý, 
trochu chrapľavý hlas môže klamať. Hoci má za sebou závi-
deniahodnú kariéru a v 60. rokoch minulého storočia sa ako 
jedna z mála ženských interpretiek presadila v konkurencii 
velikánov ako Elvis Presley, Ray Charles či The Beatles, táto 
vianočná pesnička zostala dodnes jej najväčším hitom. 
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JOZEF MA XIMILIÁN PETZ VAL . 
TEN, PO K TOROM JE POMENOVANÝ 
AJ KR ÁTER NA MESIACI

Rodák zo Spišskej Belej, narodený na Troch kráľov v roku 
1807. Možno aj tento fakt mu predurčil osud. Stať sa kráľom 
optiky. Jeho vynálezy spôsobili revolúciu. Nečudo, veď je zak
ladateľom modernej fotografie.

Spoznajte s  nami ďalší príbeh 
jedného z  najväčších Slovákov 
histórie. Človeka, ktorý vynikal vo 

viacerých oblastiach vedy a  techniky. 
Osobnosti, ktorá bola v 30. rokoch 19. 
storočia pozvaná na Viedenskú univer-
zitu učiť matematiku. Keď Jozef Maxi-
milián Petzval odchádzal do dnešného 
hlavného mesta Rakúska, ani on sám 
možno netušil, že tam pobudne 40 
rokov. A pravdepodobne ani jeho mat-
ka Zuzana a otec Ján Fridrich netušili, že 
ich syn bude majstrom diferenciálnych 
rovníc a optiky.

Počty Jozefa Maximiliána Petzvala 
sprevádzali od narodenia. Mal pia-
tich súrodencov, no s  ich výchovou 
nepomáhal rodičom dlho. Ako osem-
násťročný pôsobil v Ždani, ako vycho-
vávateľ u  grófa Almášiho. Zakrátko 
však odišiel študovať do Budapešti. 
Tam získal inžiniersky titul, neskôr aj 
titul PhDr. Matematika mu učarovala 
natoľko, že na univerzite v Pešti pôso-
bil ako jej profesor. Čísla videl vo všet-
kom, dokonca aj v akustike, pri kmitaní 
strún. Tejto problematike sa dokonca 
odborne venoval. Rovnako tiež mate-
matickej teórii hudobných nástrojov.

No najväčšou vášňou Petzvala sa sta-
la optika. Vo Viedni v roku 1840 uro-
bil výpočet portrétového objektívu, 
zároveň vypočítal i krajinársky ob-

jektív. Podľa jeho nákresov zostrojil 
viedenský optik F. Vojgtländer v  tom 
istom roku portrétový objektív. Ten sa 
skladal z dvoch sústav šošoviek. Netr-
valo dlho a  objektív bol zaradený do 
výroby, následne aj s mimoriadnym 
komerčným úspechom. Vďaka tomuto 
vynálezu bolo možné vytvoriť portréty 
nevídanej krásy a ostrosti za rekordne 
krátky čas. Smolou bolo, že Petzval si 
svoj objektív nedal patentovať. Optik 
však na objave a  výpočtoch mladého 
Jozefa značne zbohatol, a  tak sa so 
spišským rodákom dostal zakrátko do 
vážneho sporu. Odmena za Petzvalove 
výpočty bola totiž len dvetisíc zlatých, 
čo však bolo so ziskami podnikateľa 
zanedbateľné. 

Tridsiatnik Petzval sa však poučil. 
O  niekoľko rokov neskôr predstavil 
akademickej obci ortostop. Objektív, 
ktorý bol trikrát svetlejší ako akékoľvek 
vtedajšie krajinárske šošovky. V oblasti 
optiky však Petzval vytvoril aj mnohé 
ďalšie revolučné vynálezy. Napríklad 
princíp divadelného ďalekohľadu, 
nový typ zväčšovacieho a projekčného 
prístroja, zdokonalenie mikroskopu 
i svetlometu. Dodnes je známa Petz-
valova veta, Petzvalova podmienka 
a Petzvalova suma. Tá prvá sa zao-
berá odstraňovaním zobrazovacích 
chýb, druhá naznačuje, ako pri práci s 
objektívom dosiahnuť rovinnosti zo-
brazovaného poľa. Petzvalova suma 
je charakteristický výraz pre zakrive-
nie poľa pri optických systémoch bez 
astigmatizmu.

Vo Viedni aj Budapešti bol Jozef Maxi-
milián Petzval uznávaným vedcom, 
matematikom, fyzikom a  pedagógom. 
V  spoločnosti bol obľúbený aj pre 
svoj zmysel pre humor. Vedu a optiku 
si vzal za manželku takmer na celý svoj 
život, no na staré kolená sa predsa len 
rozhodol oženiť. So svojou kuchárkou. 
Jeden z najväčších Slovákov histórie je 
zapísaný nielen v učebniciach, ale aj na 
Mesiaci. Na jeho odvrátenej strane je 
totiž kráter nesúci jeho meno. 

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

Vitajte v GOLDSIDE
Na strane jednoduchého a výhodného investovania

GOLDSIDE_Image_210x297_Y Vitajte v Goldside.indd   1 11/27/2019   10:54:50 AM



46 47

O
b

č
a

s
n

ík
 p

re
 k

lie
n

to
v

 D
E

L
U

V
IS

č
ís

lo
 0

3
/2

0
1

9

V dňoch 25.-26. septembra 2019 sa konal v Bratislave v poradí už 
šiesty ročník podujatia pre finančných riaditeľov na Slovensku s 
názvom CFO Fórum Slovensko. Spoločnosť DELUVIS, v zastúpení 
svojej divízie DELUVIS Wealth Management, bola hlavným par-
tnerom tejto konferencie. My vám z nej prinášame niekoľko  
zaujímavých postrehov a informácií.

KONFERENCIA CFO 
FÓRUM SLOVENSKO

Konferencia CFO Fórum Slovensko sa 
vďaka svojej obľube konala v Bratislave 
tento rok v septembri v poradí už po  
šiesty raz. Je organizovaná EBCG tímom 
v spolupráci s CFO klubom. Predstavu-
je dvojdňovú možnosť zúčastniť sa 
zaujímavých prednášok, diskusií a 
workshopov na témy, ktoré zaujímajú 
nielen finančných riaditeľov (CFOs), ale 
i podnikateľov, ktorí chcú mať prehľad 
o horúcich témach, ktoré čakajú pod-
nikateľské prostredie.

Zaujímavé  
prednášky  
a diskusie

Po otvorení konferencie a privítaní 
účastníkov bola ako prvá na programe 
panelová diskusia na tému postave-
nia Slovenska ako tretej najrýchlejšie 
rastúcej ekonomiky eurozóny. V rámci 
diskusie traja jej účastníci predniesli 
svoje pohľady nielen na stav ekono-
miky Slovenska, ale napríklad aj na 
ohlásenú uvoľnenú menovú politiku zo 
strany ECB, nákup dlhopisov a pokles 
depozitných úrokových sadzieb.

Po panelovej diskusii nasledovali 
prednášky v  30-minútových blokoch. 
Príspevky od prednášajúcich boli 
doplnené prípadovými štúdiami a 
reálnymi príkladmi z praxe prednáša-
júcich. Témy investovanie, aktuálne 
trendy správy majetku, služba wealth 
management a predstavenie samotnej 
divízie DELUVIS Wealth Management 
odprezentoval PhDr. Michal Šimo, 
konateľ spoločnosti DELUVIS. Na záver 
každého príspevku bolo pre účast-
níkov konferencie umožnené položiť 
prostredníctvom online aplikácie otáz-
ky k príspevku.

V mnohých príspevkoch bolo pou-
kázané na postupne sa meniaci trend 
postavenia CFO vo firmách, kedy 
úlohou CFO nie je už len reporting a 
accounting, ale CFO začína byť viac 
strategicky zameraný, orientovaný na 
rozhodovanie a leadership.

Zaujímavý bol i príspevok týkajúci sa 
vzťahu CFO a CEO a jeho budovania. 
Predstavené boli možnosti motivá-
cie kľúčových zamestnancov a rôzne 
zamestnanecké benefity z praxe. 
Účastníci konferencie sa dozvede-
li i to, aké sú najväčšie výzvy pre fi-
nančných riaditeľov na rok 2020, aké 
sú kľúčové postupy, techniky a nástro-
je efektívnych manažérov, ako využívať 
nástroje business intelligence alebo 
analyzovať správanie sa klientov.

Druhým dňom konferencia pokračova-
la panelovou diskusiou na tému blížia-
ceho sa Brexitu. Aké budú jeho prvé 
a najvýraznejšie dôsledky? Je možné 
nájsť i určité pozitívne aspekty Brexi-
tu? Poukázané bolo na potrebu adap-
tovať procesy vo firmách z dlhodobého 
pohľadu, otvoriť sa novým business 
modelom a optimalizovať výrobné pro-
cesy vzhľadom na meniace sa business 
prostredie.

Workshopy  
a kontakty

V rámci konferencie bola pre účas-
tníkov vytvorená možnosť zúčastniť sa 
niekoľkých praktických workshopov na 
rôzne témy.

Úvodný workshop sa zameriaval na 
tému ochoty a súčasne schopnosti 
lídrov postrehnúť zmeny, prispôso-
biť sa neustále sa meniacemu pod-
nikateľskému prostrediu, aby ich firmy 
zostali konkurencieschopné.

Ďalší zaujímavý workshop účastníkov 
oboznámil s možnosťou optimalizácie 
procesov a úspory nákladov vo firme. 
Doplnený bol konkrétnymi príkladmi z 
praxe. Celkovo ponúkala konferencia 
možnosť zúčastniť sa až piatich work-
shopov na rôzne témy.

Okrem množstva informácií a prak-
tických rád, ktoré sa účastníci konfe-
rencie prostredníctvom prednášok a 
workshopov dozvedeli, je potrebné v 
neposlednom rade zdôrazniť i možnosť 
nadviazania kontaktov a výmeny in-
formácií medzi zúčastnenými.  A
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Základom sú investície 
do nehnuteľností 

 
Stratégiou fondu je predovšetkým investovať do kúpy 
majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Peňažné 
prostriedky budú investované aj do iných aktív, a to naj-
mä do dlhopisov, podielových listov, cenných papierov a 
nástrojov peňažného trhu na účely dosahovania výnosov, 
ako aj na účely zabezpečenia proti riziku. Prvou investíciou 
do fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund je 
výrobno-logistická hala s administratívou, patriaca realit-
nej spoločnosti Solčany Properties, a.s., s prenajímateľnou 
plochou 13 750 metrov štvorcových. 

Peter Janiga, predseda predstavenstva GOLDSIDE As-
set Management, spolu s  ďalšími členmi predstaven-
stva a  pozvanými hosťami popriali novému fon-
du nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund veľa 
úspechov a spokojných investorov v   priestoroch Out-
look Bar&Lounge hotela Lindner Gallery Central s  pa-
noramatickým výhľadom na mesto a  bratislavský hrad. 

Prečo práve  
realitný fond?

„Takýto produkt považujeme za zrozumiteľný pre našich 
klientov, keďže asi každý vie, že výnos je primárne tvorený 
nájmom. Reality si vo všeobecnosti držia hodnotu a dosa-
hujú dlhodobé a stabilné výnosy. Našu úlohu chápeme aj 
v aktívnej správe portfólia a teda tvorbe pridanej hodnoty 
pre fond, aj pre klienta.“ vysvetľuje Peter Janiga.

GOLDSIDE Asset 
Management v 
novembri privítal 
svoj nový fond ne
hnuteľností GOLD
SIDE Real Estate 
Fund.

 › Názov fondu: GOLDSIDE Real  
Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE  
Asset Management, správ.  
spol., a. s. 

 › Typ fondu: Otvorený podielový 
fond vytvorený ako verejný  
špeciálny fond nehnuteľností 

 › Správca: GOLDSIDE Asset  
Management, správ. spol., a. s. 

 › Depozitár fondu: UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia 

 › Rizikovo–výnosový profil: 3 
(na stupnici od 1 do 7)

 › Investičný horizont: minimálne  
3 roky 

 › Vstupný poplatok: maximálne 2% 

 › Výstupný poplatok: maximálne 1% 

 › Správcovský poplatok: 1% 

 › Výkonnostná odplata: 20%  
z výnosu fondu 

 › Minimálna investícia: od 20 EUR

Jednoducho
Lebo naša DNA je 

postavená na zrozu
miteľnosti, informačnej 
otvorenosti a neustá
lom zlepšovaní zákaz

níckej skúsenosti.

Výhodne
Lebo v GOLDSIDE 

veríme, že je nespravod
livé inkasovať vysoké 
poplatky za služby s 

minimálnym prínosom  
pre klienta.

Spoločne
Lebo uplatňujeme  
win–win princíp. 

Ideme do rizika aj do 
výnosov spoločne  

s našimi investormi.
Rodný list fondu nehnuteľností  
GOLDSIDE Real Estate Fund

Investujte s GOLDSIDE

Príchodom nového  
fondu, prichádza 

konkurencia
 
„Lokálny investičný trh ovládajú v podstate tri, štyri sub-
jekty, ktoré tu pôsobia prakticky od jeho vzniku. Chceli sme 
do tohto prostredia priniesť nový pohľad na investovanie, 
kde sa na úspechu a neúspechu našich produktov chceme 
podieľať spoločne s investormi, čo je na slovenské pomery 
prevratná vec. Chceme tiež cielene odstraňovať umelé 
bariéry v dostupnosti investovania, ako sú napríklad 
neadekvátne vysoké poplatky bez ohľadu na výnos, či 
príliš komplikované a pre klienta nezrozumiteľné produk-
ty. Veríme, že sa to dá robiť aj inak, pričom dokážu zarobiť 
všetci,“ bližšie popisuje stratégiu Peter Janiga.

Tento reklamný dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jeho text nie je právne záväzný. Úlohou tohto dokumentu nie je nahradiť kľúčové 
informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii na obchodných miestach spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s., a na jej webovom sídle  
www.goldsidefunds.sk. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá 
závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú 
investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.

NA SLOVENSK Ý TRH  
PODIELOV ÝCH FONDOV 
VSTÚPIL NOV Ý FOND  
NEHNUTEĽNOSTÍ
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Aby sme mohli prinášať tie najkvalitnejšie a najnovšie služby pre 
našich klientov, musíme sa neustále vzdelávať. A občas sa pre 
dobrú vec aj spájať. Napríklad v rámci Finportal day.

Kuchyňa patrí medzi najobľúbenejšie miesta v každej domácnosti. Vďa
ka nášmu profesionálnemu servisu sme pomohli vybudovať nejednu. 
No v každej kuchyni by sa malo aj chutne variť, a tak naši špecialisti  
na osobné financie navštívili školu varenia a okúsili ako chutí Thajsko.

Robiť dobré skutky sa vypláca. A to nielen pred Vianocami. Sme radi, 
že sme deťom a ľuďom s mentálnym postihnutím opäť vyčarovali 
úsmev na tvári, a to v rámci podujatia Veľa lásky. V obci Štós sa aj vďa
ka podpore spoločnosti DELUVIS deti zabavili spolu s Kandráčovcami, 
Zuzanou Smatanovou, skupinou Maduar, Družina a i.

O našich úspechoch a dôslednom vzdelávaní máme dôkazy. Tieto 
certifikáty získali naši špecialisti po absolvovaní Investičnej 
akadémie.

Aby oslávenec mohol oslavovať, niekto sa musí postarať o jeho 
darčeky. Najmä v tom prípade, ak je tým oslávencom váš šéf. 
Všetko najlepšie!

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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