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Na plnenie predsavzatí asi nikto z nás nemal od začiatku 
roka čas. Nečudo, čelili sme mnohým hrozbám, ktoré 
sa podpísali aj pod stavom svetovej ekonomiky. A rov-

nako aj na našich náladách. Napríklad koronavírus. Strašiak, 
ktorý vyvoláva obavy naprieč celým svetom už niekoľko týž-
dňov. Počet nakazených ľudí prudko stúpal, desili nás aj poč-
ty tých, ktorí mu žiaľ podľahli. No zároveň ľudstvo podľahlo aj 
panike. V Čechách sa koncom februára vytratili z pultov ob-
chodov značné zásoby trvanlivých potravín. Z našich drogérií 
zmizli dezinfekčné prostriedky a z lekární rúška na tvár. Opa-
trnosti nikdy nie je dosť, no dôležité je tiež zachovať si jasnú 
myseľ a zdravý úsudok. A tiež vedieť prísť na iné myšlienky. 
Preto sa v našom magazíne budeme venovať nielen korona-
vírusu a jeho vplyve na svetové trhy či cestovanie, ale i ďalším 
témam, na ktoré sme počas uplynulých týždňov možno nemali 
toľko času. História je jasným príkladom toho, že ľudstvo si s 
mnohými hrozbami vedelo poradiť. Možno i preto, že sme za-
čali všetci aktívne a rozumne konať a ťahať za jeden povraz. 
Držme si palce, aby tak tomu bolo i v tomto prípade. Aby sme 
si mohli aspoň na chvíľu vydýchnuť, bez rúška na tvári, a tešiť 
sa z pekných jarných dní.

Toto vydanie magazínu inDELUVIS nájdete aj na našom  
webe www.deluvis.sk
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Čierna labuť. Veríme, že veľkej 
väčšine ľudí pracujúcich vo fi-
nančnom sektore je tento po-

jem známy. Pre tých, ktorí sa s daným 
výrazom nestretli, si dovolíme uviesť, 
že do roku 1697 bola celá ornito-
logická obec v Európe presvedčená, 
že labute sú iba biele. Až kým istý 
holandský moreplavec nedoplával 
do Európy so správou, že v západnej 
Austrálii žije labuť čiernej farby. Asi sa 
okamžite objavilo množstvo článkov 
od ornitológov, ktorí „predpoklada-
li“, že labuť môže byť aj čierna, iba to 
zabudli publikovať ešte pred jej obja-
vením. Určite ste sa stretli u klientov 
s otázkou, prečo investičný manažér 
nenakúpil akcie spoločnosti XY, ktoré 
za posledné roky vzrástli o stovky 
percent alebo prečo mi investičný po-
radca nepovedal, že podielový fond/
ETF, ktorý mám nakúpený, klesne o 
desiatky percent. Ako s obľubou vra-
vievame, po bitke je každý generál, ale 
pred bitkou iba niekto. 

Skúste si položiť zdanlivo jednoduchú 
otázku. Je ochorenie COVID-19 
(koronavírus) čiernou labuťou? 
Odpoveď na túto otázku nás, ako 
portfólio manažérov, mimoriadne 
znervózňovala a pozorne sme od 
začiatku roka sledovali jeden jediný 
kľúčový údaj. Skôr, ako uvedieme 
ktorý, nakoľko „bitka“ ešte prebieha a 
tým pádom jej výsledok nie je známy, 
pravdepodobnou odpoveďou na 
vyššie uvedenú otázku, bude zhrnutie 
dnešných resp. včerajších titulkov v 
médiách. Vypuknutie zdravotného 
ohrozenia – či už je to ebola, SARS 
alebo koronavírus – vždy vyvoláva v 
médiách rozruch, a to právom, pre-
tože ľudia by o ňom mali vedieť. Avšak 
odpoveď na otázku, ako sa bude vyví-
jať ekonomický dopad týchto zdravot-
ných hrozieb, je už úplne iný príbeh.  
Skupina „pesimistických generálov“ 
vám asi odpovie, že koronavírus je 
nový, neexistuje žiadna vakcína, dras-
tické karantény celých miest, uzat-
vorenie závodov, obchodov, univerzít 
či zrušenie leteckých spojení smeruje 
ku globálnej ekonomickej katastro-
fe. Naviac cena ropy klesla od začiat-
ku roku o -14 %, zlato vzrástlo o 6 % 
(aj keď iba vďaka pohybu úrokových 
sadzieb na krátkych amerických 
štátnych dlhopisoch) a nedávno 
spoločnosť Apple varovala investorov, 
že v prebiehajúcom kvartáli zrejme 

nesplní svoj cieľ v oblasti tržieb. Svo-
je tvrdenie určite podoprú logickým 
argumentom, že čínska ekonomika je 
svetovou dvojkou a kľúčovým prvkom 
vo svetovom dodávateľskom reťazci. 
Takže samozrejme musia mať pravdu. 
Na druhej strane názorového spektra 
budú stáť „optimistickí generáli“, ktorí 
budú tvrdiť, že situácia je v podstate 
rovnaká, ako v prípade vírusu SARS, 
či ebola, počet nových infikovaných 
ľudí začne postupne klesať a všetko 
sa čoskoro vráti do normálu. Svoje 
tvrdenie podoprú logickým argumen-
tom, že akciové trhy v ekonomicky 
vyspelých krajinách neklesli o desiat-
ky percent, pretože trhy počítajú 
práve s týmto scenárom ďalšieho 
vývoja udalostí. 

Takže čo teraz robiť? Ako sa v tom 
vyznať? Ako predvídať nepredví-
dateľné? Ako sme videli a zažili, jediná 
„veľká vec“, ktorá mohla takmer us-

mrtiť globálnu ekonomiku, bola cho-
roba vo finančnom systéme. Globálna 
ekonomika beží na úveroch, a keď sa 
úvery nakazia chrípkovým vírusom 
chamtivosti, keď banky a iné finančné 
spoločnosti hrozia kolapsom, potom 
sú všetky stávky na pokračujúci a nikdy 
nekončiaci rast globálnej ekonomiky 
prehraté. Ako dnes vieme, pacient 
prežil. Je teda koronavírus tou ďalšou 
čiernou labuťou? Jediný kľúčový údaj, 
ktorý od vypuknutia nákazy pozorne 
sledujú akciové trhy, je úmrtnosť! Tá je 
menej ako 3 % a napr. pri SARS bola na 
úrovni 9 %.  Pokiaľ zostane bez zmeny, 
trhy nebudú mať dôvod započítať do 
cien dlhodobé spomalenie globálnej 
ekonomiky. Logické a jasné, ako čier-
na labuť z Austrálie, však? Odpove-
dať, prečo sledujú práve úmrtnosť, si 
skúste sami. Možno sa tak zaradíte 
medzi tých málo generálov, ktorí sa 
objavia ešte pred bitkou. 

K O M E N T Á R

PETER L ACO:  
AK TUÁLNE K TRHOM

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
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Už je tomu niekoľko rokov, čo banky na Slovensku začali posky-
tovať úvery na bývanie. Aj ľudia, ktorí nemali našetrené peniaze na 
kúpu nehnuteľnosti, si tak začali plniť svoje sny o vlastnom bývaní. 
Podmienky na získanie hypotekárneho úveru sa však odvtedy 
neustále sprísňujú. A zmeny nás čakajú aj v tomto roku.

HYPOTEK ÁRNE ZMENY 
V ROKU 2020 OČAMI
IVANA KR ÁNER A

Zostaňme ešte v začiatkoch hy-
poték u nás. Banky v tom čase 
začali poskytovať úvery vo veľ-

kom. Úrok bol síce často viac ako 5 %  
ročne, no aj napriek tomu bol zá ujem 
oň dosť veľký. Stále sa stretávam s 
úverom, pri ktorom bola klientovi 
poskytnutá suma prevyšujúca hod-
notu nehnuteľnosti. Banky posky-
tovali úver na kúpu a aj rekonštruk-
ciu nehnuteľnosti v jednej zmluve. 
Postupom času však začali samot-
né banky sprísňovať podmienky na 
poskytnutie úveru, jednalo sa hlavne 
o výšku úveru, napríklad maximálne 
do hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 
znaleckým posudkom. Konkurenčný 
boj sa však začal aj medzi bankami. 
Tie sa predbiehali v tom, ktorá z nich 
získa viac klientov na svoju stranu. Či 
už znížením úrokovej sadzby alebo 
rôznymi zvýhodneniami pre klientov, 
ako preplatenie znaleckého posud-
ku, preplatenie poplatku za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností a v 
neposlednej rade preplatením po-
kuty za predčasné splatenie úveru v 
konkurenčnej banke. Najzaujímavejší 
bol však vždy úrok a s tým spojené aj 
celkové preplatenie úveru. V súčasnej 
dobe sú úroky tak nízke, že Slováci 
sa začali zadlžovať omnoho viac, ako 
je vhodné. Na to však zareagovala aj 
Národná banka Slovenska (NBS).

Jedným z prvých a zásadných opat-
rení bolo zamedzenie poskytovania 
100 % úverov na bývanie. Postupne 
bolo zavádzané nižšie a nižšie per-
cento celkových úverov poskytnutých 
do 100 % z kúpnej ceny alebo hod-
noty znaleckého posudku. V dnešnej 
dobe je takmer nemožné získať 100 % 
kúpnej ceny.

V roku 2019 bol NBS zavedený pa-
rameter DTI (Debet To Income). Ten 
hovorí o pomere celkového zadlženia 
žiadateľa k výške jeho ročného príjmu. 
DTI by nemalo byť vyššie ako osem. 
Ak teda niekto zarobí mesačne, po-
vedzme, tisíc eur v čistom, suma jeho 
úverov, vrátane spotrebných úverov, 
kreditných kariet, povoleného prečer-

pania a aj úveru, o ktorý žiada, by ne-
mala byť vyššia ako 96-tisíc eur (8x12x 
1 000 eur).

Čo nás čaká
v roku 2020?

Podmienky takzvaného ukazovateľa 
DSTI (Debt Service To Income), ktorý 
banky musia rešpektovať pri schvaľo-
vaní úverov. Výška splátky úveru bude 
môcť od roku 2020 dosiahnuť max-
imálne 60 % čistého príjmu žiadateľa, 
a to už po odrátaní životného minima.

Príklad
Čistý príjem žiadateľa: 1 000 eur
Životné minimum: 210,20 eur
Príjem po odpočítaní životného mini-
ma: 789,8 eur (1 000 eur - 210,20 eur)
Povinná rezerva z príjmu: 315,92 eur 

(40 % z 789,8 eur)
Maximálna výška splátky: 473,88 eur 
(789,8 eur - 315,92 eur)
Žiadateľ s čistým príjmom vo výške 1 
000 eur tak bude môcť dostať úver s 
maximálnou splátkou 473,88 eur. 

Záver?
Najmä mladí ľudia by sa mali in-
tenzívnejšie zamýšľať nad svojou 
budúcnosťou, a to už od prvého dňa 
v zamestnaní. Časy, keď banky posky-
tovali úver aj nad rámec kúpnej ceny 
a hodnoty nehnuteľnosti, sú dávno 
preč. Možnosť kúpy vlastného býva-
nia sa znižuje. Finančný trh dnes klien-
tom poskytuje množstvo produktov 
na bezpečné šetrenie, so zaujímavým 
výnosom. Vďaka nim klient môže nie-
len šetriť, napríklad na svoje bývanie, 
ale aj reálne zhodnocovať svoje penia-
ze.  

Ivan Kráner   
Executive Manager DELUVIS

Najmä mladí 
ľudia by sa mali 
intenzívnejšie 
zamýšľať nad svo-
jou budúcnosťou.

M Ô J  N Á Z O R M Ô J  N Á Z O R
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Nesplácané úvery predstavujú veľké bremeno nielen pre 
dlžníkov, ale aj pre samotné banky a celé národné ekonomiky. 
Banky majú menej peňazí na ďalšie požičiavanie, čo spomaľu-
je ekonomickú aktivitu a nutnosť odpísať nesplácané úvery 
zaťažuje bankové bilancie. Slováci sú však pri splácaní úverov 
zodpovední. Podiel zlyhaných úverov domácností postupne 
klesá už tri roky.

AK ZLYHÁME MY, 
ZLYHAŤ MÔŽU AJ 
NAŠE ÚVERY

Pod zlyhaným úverom rozumieme 
taký úver, pri ktorom banka usúdi, 
že dlžník si pravdepodobne nesplní 

voči nej (alebo jej dcérskej, prípadne 
materskej spoločnosti) svoj záväzok, 
bez toho, aby prišlo napríklad k reali-
zácii zabezpečenia. Alebo je dlžník v 
omeškaní s plnením svojho záväzku 
voči banke, alebo jej dcérskej, prípadne 
materskej spoločnosti viac ako 90 
dní. Najčastejšou situáciou v praxi je 
dlžník v omeškaní splácania úveru 
viac než 90 dní. Takéto pohľadávky sú 
označené ako zlyhané, no banka ich 
naďalej drží vo svojom portfóliu. Ďalej 
je na samotnej banke, či sa rozhodne 
na tieto pohľadávky vytvoriť opravné 
položky, a tým pádom si ich započítať 
do nákladov (čo bude znižovať zisk 
banky) alebo či pohľadávky odpredá. 
Napríklad spoločnosti, ktorá ich neskôr 
bude vymáhať. 

Keď objem zlyhaných úverov dáme do 
pomeru ku celkovému objemu úverov, 
dostaneme takzvanú mieru zlyhania, 
ktorá vyjadruje, koľko percent zo všet-
kých úverov tvoria tie zlyhané. Tento 
ukazovateľ je monitorovaný nielen 
samotnými komerčnými bankami, ale 
aj centrálnou bankou. Rastúca miera 
zlyhania úverov je často dobrým pred-
stihovým ukazovateľom, že sa na trhu 
niečo deje. Ku jej rastu dochádzalo 
napríklad aj v roku 2007, pred vy-
puknutím krízy a vo všeobecnosti má 
tendenciu rásť pred a počas každej 
významnejšej hospodárskej recesie. 

Na Slovensku podiel zlyhaných úverov  
na celkových poskytnutých úveroch 
domácnostiam v treťom štvrťroku 
2019, oproti rovnakému obdobiu mi-
nulého roka, mierne klesol na úroveň 
2,8 %. Najvyšší podiel zlyhaných úve-
rov ku koncu tretieho štvrť roku 2019 
zaznamenala Národná banka Sloven-
ska v kategórii kreditných kariet, a to 
na úrovni 12,9 %. Podiel zlyhaných 
úverov pri prečerpaní bežného účtu 
kontinuálne medziročne klesá, pričom 
v septembri 2019 sa zastavil na úrovni 
5,5 %. Slováci sú najzodpovednejší pri 
hypotékach, podiel zlyhaných úverov 
pri úveroch na bývanie v septembri 
2019 mierne klesol na úroveň 1,5 %, v 

porovnaní s rovnakým obdobím pred-
chádzajúceho roka. Podiel zlyhaných 
úverov pri spotrebiteľských úveroch sa 
znížil o 0,8 p. b. oproti predchádzajúce-
mu roku, a to na úroveň 8,4 % v sep-
tembri 2019.

V rámci Európskej únie najväčšie 
percento hrubých zlyhaných úverov 
(domáce a zahraničné subjekty) podľa 
Eurostatu v roku 2018 dosiahlo Grécko 
na úrovni 41,6 %. Druhý bol Cyprus 
so 20,20 % a prvú trojku uzatváralo 
Portugalsko s 9,4 %. Grécko a Cyprus 
zastávali prvé a druhé miesto aj v 
rokoch 2014-2017. Slovensko sa z 28 
krajín nachádzalo v strede, teda na 14. 
mieste s percentom hrubých zlyhaných 
úverov na úrovni 3,2 %. Česko si v tom-
to rebríčku viedlo o niečo lepšie a jeho 
percento hrubých zlyhaných úverov 
dosiahlo 2,1 %. Najnižšie percento malo 
dlhodobo Luxembursko, na úrovni oko-
lo 0,8 %.

Národná banka Slovenska prijala vo via-
cerých fázach opatrenia, čím sprísnila 

poskytovanie úverov, aby zabránila 
zadlžovaniu ľudí, ktorí by v čase krízy 
mali problém svoje záväzky splácať. 
Na minimalizovanie rizika omeškania v 
splátke, by sme sa mali v prvom rade 
zadlžovať s rozumom. Splátky úverov 
by nemali tvoriť viac ako 30 % čistého 
príjmu danej osoby a lehota splácania 
by mala byť nastavená tak, aby výsled-
ná splátka vyhovovala jej možnostiam 
splácania. Dobré je si úver poistiť.

V prípade nečakanej životnej situá-
cie, kvôli ktorej sa dlžník dostane do 
dočasnej neschopnosti splácať úver, 
by mal hneď kontaktovať svoju banku 
a informovať ju o daných okolnos-
tiach. Najhoršou možnosťou je prestať 
splácať a neinformovať banku o dôvo-
doch. V takom prípade od nej dlžník 
získa negatívny záznam do úverového 
registra, čím sa zníži jeho bonita a v 
budúcnosti aj šanca získať ďalší úver. 
Pri pretrvávajúcej neochote dlžníka 
dohodnúť sa s bankou, poverí banka 
vymáhaním dlhu exekútora. 

V rámci Európskej 
únie najväčšie per-  
cento hrubých zly- 
haných úverov v 
roku 2018 dosiahlo 
Grécko.
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Ku koncu septembra 2019 sa na 
realitnom trhu v Bratislave na-
chádzalo len 1 732 voľných by-

tov v novostavbách, čo predstavuje 
medzi ročný prepad vo výške až 45,6 %. 
Dnešný stav teda poukazuje na vážny 
nedostatok bytov, ktorého výsledkom 
je kontinuálny rast ich cien. So spo-
malením rastu cien nehnuteľností teda 
nepomohli ani zásahy Národnej banky 
Slovenka s cieľom obmedzenia prístupu 
k hypotékam pre obyvateľstvo. Bytov je 
nedostatok a záujem stále veľký. Na ob-
zore sa však črtá viacero veľkých deve-
loperských projektov, ktoré by ponuku 
mali doplniť o nové byty, no developeri 
stále zápasia s povoľovacím procesom. 
Pokiaľ by do ponuky vstúpil väčší ob-
jem bytov, rast cien by sa zastabilizoval. 
Dovtedy sa však očakáva ďalší 5-10 % 
nárast cien.

Štandardne najpredávanejšie sú 2-iz-
bové byty. Dvoj a trojizbové byty sú v 
ponuke novostavieb zastúpené najviac 
(vyše 73 % zo všetkých predaných by-
tov). Problém nastáva, ak hľadáte štvor 
alebo viacizbový byt, prípadne istý nad-
štandard.

Kedy je možné byt 
zaradiť do kategórie 
„nadštandardný“?

Mezonety na najvyššom podlaží, veľ-
kometrážne terasy, vysoké stropy, in-

teligentné technológie či priestranné 
šatníky... 

Ten, kto hľadá viac ako štandard, si musí 
na svoj „byt snov“ veľakrát počkať veľmi 

dlho. Projektov, ktoré ponúkajú nad-
štandardné byty, nie je ani v hlavnom 
meste veľa a ak áno, sú zväčša rezer-
vované ešte predtým, než sa dostanú 
do predaja. Pár projektov sa však nájde 
aj pre tých najnáročnejších. No treba 
si  pripraviť pár desiatok až stoviek tisíc 
navyše.

Vila GrandVue
Projekt s nádhernými výhľadmi siaha-
júcimi cez Dunaj až do Rakúska, umies-
tnený v uzavretom areáli v prostredí 
zelene ponúka osem netradičných a 
luxusných bytov. Každý z bytov má svo-
ju špecifickú atmosféru (vysoké stropy, 
podkrovné byty, veľkorysé rozmery, 
balkóny, terasy, záhrada,…). Rozloha 
bytov je od 120 do 160 m2. V bytoch 
nájdete predprípravu na elektrický 
krb alebo na tuhé palivo. Každý z ôs-
mich bytov je charakteristický niečím 
iným. Spoločné však majú napríklad 
podlahové kúrenie so samostatným 
ovládaním v každej miestnosti a inteli-
gentné technológie.

Dve sýpky
Jedinečný štýl veľkometrážneho býva-
nia ponúka projekt Dve Sýpky. Pre 
náročných ponúka byty a mezonety v 
rozlohe až do 213 m2. Najtypickejšou 
črtou projektu je jeho industriálna ar-
chitektúra, ktorá vychádza zo zacho-
vaného historického objektu starej 
sýpky. 

BR ATISLAVU 
TR ÁPI NEDOSTATOK 
DOKONČENÝCH 
BY TOV.
TIE NADŠTANDARDNÉ 
TAKMER NIE SÚ

Ak plánujete kúpu nadštandardného bytu, 
musíte sa poponáhľať a zväčša si ho zarezervovať 
u developera ešte vo fáze projektu.

PERSPEKTÍVNE BÝVANIE 
V NOVOM MESTE SI VÁS  
PODMANÍ DOSTUPNOSŤOU  
AJ LOKALITOU
CHCETE BÝVAŤ V ATRAKTÍVNEJ LOKALITE BIELY 
KRÍŽ? PROJEKT POD VINICOU JE AKO STVORENÝ 
PRE VÁS. NEZMEŠKAJTE EXKLUZÍVNU PONUKU, 
PREDAJ BYTOV ZAHÁJENÝ!

Pod Vinicou je rezidenčný projekt, ktorý prine-
sie príjemné rodinné bývanie v dostupnej cene do 
bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. 

V ob ľúbenej lokalite vyrastie 157 kvalitne posta
vených, energeticky efektívnych mo der ných by-
tov zasadených do vybaveného zeleného areálu  
s vyriešeným parkovaním.

Projekt bude pozostávať z 5 bytových domov s 5 
obytnými podlažiami a 1 bytového domu so 4 pod-
lažiami a vytvorí tak príjemnú rodinnú atmosfé-
ru. Záujemcovia si môžu vybrať zo širokej ponuky 
bytov v dostupnej cene. K dispozícii sú 1-4 izbové 
byty s rozlohou od 30 do 114 m2, byty s balkónmi, 
terasami, či predzáhradkami. Ku každému bytu 
prislúcha parkovacie státie ako i pivničná kobka.

Pod Vinicou je projektom renomovanej česko 
- slovenskej investičnej skupiny Arca Capital. 
Predaj bytov Pod Vinicou výhradne zabezpečuje 
oceňovaná slovenská realitná kancelária HERRYS 
s dlhoročnými skúsenosťami s predajom a pre-
nájmom nehnuteľností na Slovensku a v Českej 
republike.    

www.podvinicou.sk
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JAN LINHART,  DELUVIS CZ: 
„K A ŽDÝ, K TO MÁ VEĽA PEŇA ZÍ, 
POTREBUJE RIEŠIŤ, AKO S NIMI 

NAKLADAŤ“

R O Z H O V O R

Služba wealth management sa postupne udomácňuje aj na našom 
území. Inšpiráciu a skúsenosti naši správcovia majetku z DELUVIS 
Wealth Management čerpajú najmä z úspechu sesterskej divízie v 

Českej republike. Dôležité nie je bonitného klienta objaviť, ale najmä 
zaujať ho a získať na svoju stranu. Ako to vyzerá v praxi, nám prez-

radil bývalý privátny bankár, Jan Linhart z DELUVIS CZ.

 › Z privátneho bankovníctva ste 
prešli do wealth managementu. 
Čo bolo hlavným dôvodom tejto 
zmeny?

Dá sa povedať, že wealth management 
je v podstate nadstavba privátneho či 
investičného bankovníctva. Všetko je 
o tom, že nejakým spôsobom spravu-
jete majetok klienta. Dôvod, prečo som 
prešiel do tohto segmentu je ten, že 
pokiaľ zastupujete jednu inštitúciu ale-
bo  banku, máte obmedzenú produk-
tovú ponuku a máte nad hlavou šéfa, 
ktorému musíte plniť určité produk-
tové kvóty. Nemôžete sa vždy rozho-
dovať tak, aby to bolo to najlepšie pre 
klienta. Keď ale pracujeme s klientmi v 
rámci DELUVIS Wealth Managementu, 
tak máme obchodných partnerov, cez 
ktorých môžeme realizovať celú škálu 
projektov. Som schopný zariadiť na 
trhu to, čo najviac vyhovuje potrebám 
klienta. 

 › Wealth management sa zame-
riava najmä na bonitných klien-
tov. Koho dnes z vašej praxe 
možno označiť za bonitného?

To je veľmi ťažká otázka. Štandardne sa 
v našich krajinách hovorí, že sa bavíme 
o človeku, ktorý má milión eur a viac 
v investičnom majetku, teda voľných 
peňazí. Napríklad miliardári majú v 
rôznych rebríčkoch najbohatších ľudí 
vykreslené rôzne hodnoty majetku, ale 
treba si uvedomiť, že to nie sú reálne 
peniaze, ktorými disponujú. Je to iba 
hodnota ich spoločnosti očistená od 
dlhov. Za bohatého človeka môžeme 
považovať niekoho, kto má milión eur 
vo financiách, či už sú to cenné papie-
re, peniaze, ale môže s nimi voľne dis-
ponovať. 

 › Bonitným klientom vraj môže 
byť aj samospráva. Je to pravda?

Samozrejme. Potom tam nastáva ale 
otázka, ako sa to berie. Z hľadiska pri-
vate bankingu sa po celom svete všetci 
z odboru snažíme zameriavať na určitú 
kategóriu klientov, ktorí sú fyzickými 
osobami. Môžu to byť teda majitelia 
firiem alebo umelci. Bonitným klien-
tom môže byť ktokoľvek, kto spravu-
je určitý počet voľných prostriedkov. 

Môžu to teda byť aj mestá alebo in-
štitúcie ako poisťovne. Tie vyberajú 
veľké množstvo peňazí od svojich 
klientov a reálne je týchto prostried-
kov viac ako poistných plnení, takže 
musia takéto financie zhodnocovať a 
investovať. Môžu to byť bytové staveb-
né družstvá, ktoré spravujú majetok 
jednotlivých vlastníkov a musia s ním 
hospodáriť predtým, ako ho využijú k 
nejakým opravám či rekonštrukciám. 

 › Ako si vyhľadať bonitného 
klienta?

Je to hlavne o chopení sa príležitosti. 
Pokiaľ som v tomto odbore nováčik 
a chcem sa tomu venovať, práca pri 
hľadaní takéhoto klienta je úplne iná 
ako vtedy, keď už máte svoje portfólio. 
Pre mňa je to v podstate o zoznámení 
sa. Mám ľudí, ktorí so mnou spo-
lupracujú dlhodobo a sú spokojní, a 
tak ma potom zoznámia a odporučia 
niekomu ďalšiemu. Ďalej tiež veľa 
cestujem a na cestách mám „úchylku“ 
fotiť si firmy. Keď idem okolo nejakej 

veľkej fabriky, vyfotím si ju a potom som 
trošku detektív. Vyhľadávam, kto firmu 
vlastní, či viem na túto osobu nájsť   
verejný kontakt a ako sa s tým člove-
kom spojiť.

 › Jedna vec je nájsť si kontakt 
a spojiť sa s daným človekom. 
Druhá vec je ale tohto človeka 
zaujať. Čo by sme preto mali 
robiť? 

To je veľmi špecifická otázka. Záleží to 
na osobnom charaktere. Rada z mojej 
strany, ktorá sa dá aplikovať všeobec-
ne, je byť čo najjednoduchší a ísť rovno 
k veci. Zažil som mnoho situácií, kde 
prvotný kontakt padol na tom, že sa 
hneď na začiatku snažíte človeka za-
valiť informáciami a pozitívami, prečo 
by mal spolupracovať s vami. Pokiaľ ja 
kontaktujem niekoho, kto ma vôbec 
nepozná a snažím sa s ním nadviazať 
spoluprácu, poviem tri vety: kto som, 
čo robím a že by som sa chcel pobaviť 
o vzájomnej spolupráci. Na to existuje 
iba odpoveď áno alebo nie. Väčšinou 

Buďte čo najjednoduchší  
a choďte rovno k veci.

R O Z H O V O R
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trhu sú a vedieť sa medzi nimi o rien-
tovať. Klient na vás totiž spolieha ako 
na osobu, s ktorou sa radí ohľadom 
svojich financií a majetku, a preto by 
ste mali vedieť reagovať. Existujú situá-
cie, pri ktorých musíte vedieť uznať, že 
daný produkt je napríklad niekde lepší 
a pre dobro klienta by ho mal využiť. Na 
druhej strane ale voľný trh treba sledo-
vať, a prípadne si tak nové možnosti 
rozširovať aj pre našu spoločnosť. Tak 
máme možnosť ponúknuť ju našim 
klientom. Každý profesionál by mal 
poznať svoju konkurenciu a produkty, 
ktoré sú na trhu, ako fungujú a kto za 
nimi stojí, aby bol schopný dostatočne 
odborne poradiť klientovi.

 › V rámci wealth managementu sa 
riešia aj concierge služby. Máte s 
tým osobnú skúsenosť? 

Concierge služby v Českej republike 
stúpajú na obľube. Nie je to zatiaľ až 
tak aktívne využívané. Prišli s tým veľké 
banky v rámci svojho privátneho ban-
kovníctva. Pre svojich klientov máme 
concierge služby zabezpečené pros-
tredníctvom veľkej českej PR agentúry. 
Pre klienta je veľkým pohodlím to, že 
si nadiktuje vlastné podmienky, ktoré 
chce riešiť a pokiaľ je to legálne, tak 
sa takmer všetko dá vybaviť za určitú 
sumu. Klientovi to veľmi uľahčí prácu 
a tiež ušetrí čas. Najčastejšími požia-
davkami býva plánovanie ciest a dovo-
leniek. Klienti, ktorí s tým nemajú ešte 

skúsenosti, si občas myslia, že to bude 
stáť oveľa viac. Agentúry, ktoré tieto 
požiadavky riešia, majú naopak do-
hodnuté lepšie podmienky a ceny s 
leteckými spoločnosťami či hotelmi, 
takže sa môže stať, že luxusná dovo-
lenka vyjde ešte lacnejšie.

 › Čo keď pôsobím ako finančný 
sprostredkovateľ a chcem sa 
stať správcom majetku? Čo by 
som mal robiť preto, aby som sa 
ním stal?

Z praxe je overené, že skok medzi 
týmito dvomi profesiami je pomerne 
veľký. Pokiaľ mám cieľ, že sa chcem stať 
správcom majetku a chcem sa venovať 
bonitnej klientele a investičným pro-
duktom, musím mať na to v prvom 
rade vzdelanie. Tým nechcem povedať 
to, že každý by mal mať povinne vysokú 
školu, ale mal by mať dostatočnú prax 
a venovať čas samoštúdiu. Mal by som 
vedieť, ako riešiť problémy a situácie, 
ktoré môžu nastať. Pokiaľ fungujem 
ako univerzálny maklér, teda štan-
dardný finančný poradca, mal by som 
sa venovať hlavne jednej oblasti, ak ju 
chcem robiť dobre. Či už ide o úvery, 
hypotéky, poistenie a podobne. Ak sa 
chceme venovať investíciám, privát-
nej klientele a wealth managementu, 
tak si musím povedať, čo preto chcem 
obetovať a čo musím vedieť. Súhlasím s 
tvrdením, že akého klienta chcem mať, 
takým musím byť. 

sú to majitelia firiem, ľudia na vysokých 
pozíciách, ktorí nemajú čas a nechcú 
počúvať „omáčku.“

 › Väčšinou sa ale ľudia zvyknú 
pýtať, odkiaľ ste na nich získali 
kontakt či prečo oslovujete 
práve ich. Čo robiť v tomto 
prípade?

Tu je to o tom, v akej lokalite sa človek 
alebo firma nachádza a akým spô 
sobom zapadá do vášho portfólia. 
Napríklad u fabrík je to pomerne 
jednoduché, pretože pokiaľ viem, že 
pôsobím v konkrétnom kraji, zavolám, 
že tu spravujem peniaze a chcel by som 
nadviazať spoluprácu. Snažím sa to čo 
najviac zjednodušovať.

 › Tvrdíte, že keď sa nám podarí 
potenciálneho klienta zaujať, 
mali by sme sa vraj veľa pýtať a 
hľadať jeho príbeh.

Každý má svoj príbeh a s peniazmi na-
kladá inak. Každý má aj iný účel, na 
ktorý chce peniaze využiť. Pre nieko-
ho môže byť účelom iba ochrana pred 
infláciou, pretože si vie spočítať, koľko 
mu inflácia ročne odhryzne z hodnoty 
majetku. Niekto sa chce zaistiť na 
dôchodok alebo ochrániť majetok pre 
budúce generácie. Niekto chce pravi-
delnú rentu, aby si prilepšil a mohol 
pracovať, prípadne predať firmu. To sú 
konkrétne body, ktoré musíme riešiť a 
prostredníctvom nich pomôcť s danými 
potrebami klienta. Práve na takomto 
príbehu potom postavíme spoluprácu.

 › Dá sa vďaka wealth manage-
mentu ľuďom, ktorí už majú veľa 
peňazí, dať ešte viac?

Určite dá. Ako sa hovorí, kto má veľa, 
chce ešte viac. Túto frázu by som ale 
trochu pretransformoval s tým, že kto 
má veľa, tak sa o svoje peniaze stará, 
aby nemal menej. Často sa stretávam 
s tým, že sa chcem zoznámiť s niekým, 
kto by využil naše služby. Ak mám 
človeka, ktorý by mi mohol sprostred-
kovať s danou osobou kontakt, často 
mi povie, že táto osoba už má veľa a 
viac nepotrebuje. Každý, kto má veľa 
peňazí, ale potrebuje riešiť, ako s nimi 
nakladať. Vždy sa dá nájsť nejaký bod, 
kde sa dohodneme na spolupráci. Či 

už je to o tom, že človek bude s vami 
investovať peniaze alebo rieši predaj 
svojej firmy, medzigeneračný prevod, 
ochranu majetku či zverenecké fondy. 
Wealth management je o poňatí situá-
cie komplexne.

 › Myslíte si, že na Slovensku a v 
Česku existuje trh pre wealth 
management?

Určite áno. Aj keď sa pozrieme na to, 
že sme v podstate tridsať rokov po 
páde komunizmu, kedy tu vznikalo 
len nejaké povedomie o investovaní 
a zároveň vznikal voľný trh. V rámci 
podnikania sa veľa ľudí chopilo šancí 
a myslím si, že tu máme stále mladé 
prostredie, ktoré dáva možnosť vynik-
núť nádejným nápadom a spoločnos-
tiam. To znamená, že nových ľudí, ktorí 
majú majetok, pribúda. Podnikateľov je 
tu pomerne dosť, na druhej strane je 
tu z hľadiska investícií spoločnosť ešte 
málo vzdelaná. Kvôli kauzám, ktoré v 
minulosti zažili, ako kupónová privati-
zácia, harvardské fondy a podobne, 
investície vnímajú skôr negatívne. Trh 

pre wealth management je tu určite 
dostatočný, pretože služby ako také 
komplexne chýbajú. Čo sa týka vzde-
lania v oblasti investícií a toho, aby 
ľudia vôbec vedeli, že by mali mať po-
trebu investovať, tam sme veľmi poza-
du oproti západu. Súčasná generácia 
veľkých podnikateľov aktuálne rieši 
problém medzigeneračného prevza-
tia. Niekoľko mojich klientov priamo 
rieši to, že ich deti sa venujú inému 
odboru a nechcú pokračovať vo firem-
nom biznise, a tak s nimi riešime pre-
daj firmy. Teraz nám totiž dorastá gen-
erácia, ktorá by mala preberať rodinný 
biznis.

 › V Čechách ani na Slovensku nie 
je DELUVIS Wealth Management 
jedinou spoločnosťou, ktorá 
ponúka takéto služby. Je nevyh-
nutné mať prehľad produktov 
konkurencie? Je to znak profe-
sionality konkrétneho správcu?

Pokiaľ človek chce byť profesionálnym 
správcom, musí vedieť, čo sa na trhu 
deje. Tiež musí vedieť, aké možnosti na 

Pokiaľ človek chce 
byť profesionálnym 
správcom, musí 
vedieť, čo sa na 
trhu deje.

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

NAJVÄČŠIE 
TRANSAKCIE 
ROKA 2019
Medzi najväčšie vlaňajšie akvi-
zície patrila kúpa nemeckej 
vagónky WBN Waggonbau 
Niesky výrobcom nákladných 
vagónov Tatravagónka Poprad. 
Tú vlastnia Michal Lazar, Alexej 
Beljajev a skupina Buda mar. Tí 
sa tiež podieľali na kúpe ma-
joritného podielu v indickej  
skupine Commercial Engineers 
& Body Builders Co.

Arca Capital Slovakia, a.s., 
Bratislava kúpila druhú naj-
väčšiu celulózku Bukóza Vra-  
 nov nad Topľou od Jána  
Ďuriana. 

Skupina Arca Capital pros-
tredníctvom Manuvia, a. s. 
kúpila personálnu agentúru 
Edymax. Do svojej skupiny 
personálneho lízingu Manu-
via začlenila aj agentúry Ex-
press People, Wincott Peop-
le, McRoy a WP Xawax.

Spoločnosť PMK Invest a Media 
In kúpili poštového operáto-
ra Cromwell. Cromwell a jeho 
dcérske spoločnosti Kolos, Di-
rect Marketing a Pekná modrá 
majú ročné tržby 43,5 mil. €.

Spoločnosť Progress Trading 
kúpila 12 čerpacích staníc Ok-
tan, predával ich Ukrajinec 
Mykhaylo Olevskyi. 

Skupina Redside, kde má  
podiel Arca Capital, kúpila 
120.000 m2 Priemyselný park 
Trenčín za 90 mil. €. Predáva-
júcim bol taiwanský AU Op-
tronics.

Skupina Arca Capital kúpila 
aj elektrárne v Bardejove a 
Topoľčanoch. Celková hodno-
ta transakcie bola 60 mil. €.  
Suma zahŕňa získanie prvých 
podielov v roku 2016, tých 
zvyšných v roku 2018 a tiež 
splatenie záväzkov voči ban-
kám.

Spoločnosť Supernius za 20 
mil. € kúpila sieť predajní cho-
vateľských potrieb Pet Center  
a veterinárnych kliník Jagga. 
 
Zdroj: www.symsite.sk



16 17

O
b

č
a

s
n

ík
 p

re
 k

lie
n

to
v

 D
E

L
U

V
IS

č
ís

lo
 0

1
/2

0
2

0

KRYJE CESTOVNÉ 
POISTENIE  
KORONAVÍRUS?

zdroj: royalcaribbean.com

Koronavírus – slovíčko, ktoré nás v posledných dňoch 
prenasleduje a straší. Nový čínsky vírus si ku koncu 
februára vyžiadal takmer 100-tisíc nakazených. Jeho 
následkom podľahlo viac než tritisíc ľudí. Vyliečených 
bolo necelých 60-tisíc. Začiatkom marca sa prvý prípad 
potvrdil aj u nás. Máme sa pri cestovaní báť a rušiť 
naše plány? Môže nás cestovné poistenie ochrániť aj 
pred novými vírusmi?

Poistenie pri cestovaní by malo byť 
samozrejmosťou a neoddeliteľ-
nou súčasťou našej dovolenkovej 

výbavy. V prípade, že sa nás postihnú 
nepríjemnosti ako choroba, úraz či 
krádež, do veľkej miery sme vďaka 
nemu chránení. Čo však robiť v situácii, 
keď celý svet vďaka svojmu prepoje-
niu a globalizácii ohrozuje nebezpečný 
vírus šíriaci sa bleskovou rýchlosťou? 
Ak máme dlhodobo naplánovanú cestu 
či dovolenku do jednej z najviac postih-
nutých krajín, existuje možnosť zrušiť ju 
a neprísť o všetky peniaze. „Ak v rámci 
komerčného cestovného poistenia 
máme aj pripoistenie storna zájaz-
du, leteniek a ubytovania, môžeme 
časť peňazí získať späť. Avšak v tom-
to prípade potrebujeme oficiálne vy-
hlásenie Ministerstva zahraničných 
vecí Slovenskej republiky, že v mies-
te, kam mal klient vycestovať, je 
zvýšené nebezpečenstvo, na základe 
ktorého samotné ministerstvo neod-
porúča do konkrétnej destinácie vy-
cestovať,“ vysvetľuje špecialistka na 
poistenie spoločnosti DELUVIS, Zuzana 
Henčelová. Týka sa to teda najmä ázij-
ských krajín a neplatí to pri základnom 
balíku cestovného poistenia. Odborníč-
ka odporúča neuskromňovať sa na to 
najlacnejšie poistenie, ale pozerať sa 
na to, čo nám konkrétny balíček ponú-
ka. Správny výber nám vie totiž ušetriť 
nemalé peniaze.

Preplatiť možno  
aj evakuáciu

Cudzinci, ktorí ostali doslova uväznení 
v epicentre nákazy, čínskom meste 
Wu-chan, ktoré z obavy šírenia vírusu 
uzavreli, nie sú úplne bezbranní. Pokiaľ 
vlastná krajina odmietne možnosť 
evakuácie občanov, cestovné poistenie 
nám v tomto prípade môže významne 
pomôcť. „Niektoré poisťovne majú 
evakuáciu poistenca z miesta alebo 

oblasti, kde je ohrozený jeho život, 
ukryté v pripoistení storna. Poiste-
nec môže prerušiť dovolenku a 
poisťovňa by mu mala zorganizovať 
transport do bezpečia a následne na 
Slovensko,“ uvádza špecialistka. Ak sa 
predsa len v zahraničí nakazíme ne-
bezpečným vírusom, poisťovňa môže 
opäť poskytnúť výraznú asistenciu. 
Cestovné poistenie totiž v základnom 
balíku zahŕňa poistenie liečebných 
nákladov, ku ktorému sú automaticky 
poskytované asistenčné služby. 

„Pod pojmom poistenie liečebných 
nákladov chápeme preplatenie 
nákladov spojených s vyšetrením, 
liečením, hospitalizáciou a ďalšími 
úkonmi, ktoré sú priamo spojené s 
chorobou alebo zranením,“ objasňu-
je Zuzana Henčelová zo spoločnosti 
DELUVIS. Je teda možné, že v prípade 
nakazenia koronavírusom bude lieč-
ba v zahraničí krytá z poistky? „Pois-
tná udalosť predstavuje úraz, náhle 
ochorenie alebo smrť poisteného. 
Vzhľadom k tomu, že samotné pois- 
tenie má charakter majetkového 
poistenia, tak je ním krytá len sku-
točná škoda, ktorá vznikla pois-
tenému. To znamená, že nám pre-
platí ošetrenie lekára, hospitalizáciu 
či liečebné prostriedky,“ hovorí špe-
cialistka. Je dôležité poznamenať, že 
poistenie presne nešpecifikuje ochore-
nia, ktorými sa človek musí nakaziť, 
aby mu bolo ošetrenie preplatené. Pri 
výbere vhodného cestovného poiste-
nia je vždy potrebné predpokladať to 
najhoršie a dúfať v to najlepšie. Nevy-
hnutnosťou je v súčasnosti dodržiavať 
hygienu, pravidelne si umývať ruky a 
obmedziť kontakt s chorými ľuďmi. 

Pri výbere vhodného 
cestovného poiste-
nia je vždy potrebné 
predpokladať to 
najhoršie.

Zuzana Henčelová  
Senior Consultant DELUVIS
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PETER URBANEC:
„PÚŠŤAJME SA DO VECÍ,  

KEĎ NA NE EŠTE NIE SME 
PRIPR AVENÍ.“

Vystriedal niekoľko povolaní. Na niektoré z nich dnes už spomína s nos-
talgiou, no práve vďaka prijímaniu životných výziev sa stal jedným z naj-
obľúbenejších koučov na Slovensku a v Čechách. O svoje cenné rady sa s 
nami podelil na otvorení roka v Banskej Bystrici a teraz i s vami. Veď ako 

sám tvrdí, naše myšlienky najviac ovplyvňujú to, ako sa budeme cítiť.

R O Z H O V O R

 › Môžete nám ľudskou rečou 
priblížiť vašu súčasnú profesiu?

Kedysi som hovoril, že som školiteľ ale-
bo tréner. Dnes viac používam pojem 
stratég. Na prvýkrát to môže pôsobiť 
priam korporátne, no netreba za tým 
hľadať význam veľkých koncernov. Skôr 
pomáham ľuďom nájsť tú prirodzenú 
silu, ktorú v sebe máme a tiež vlast-
nú sebahodnotu. Paradoxne, v tom 
je ukrytá tá stratégia. Niečo, čo každý 
z nás môže robiť denne. Jednoduché 
kroky, ktoré nás strategicky dovedú k 
sebaláske a úcte voči samému sebe.

 › Hovoríte o odvahe a asi právom. 
Začínali ste ako poštár jazdiaci 
na trabante a skončili ste pri 
významnej pomoci druhým 
ľuďom. A to si vyžadovalo asi 
poriadnu dávku odvahy.

Je to všetko o tých spomínaných 
malých krokoch. Kým moji spolužiaci 
na vysokej škole išli medzi prednáška-
mi na pivo, ja som za rovnaký čas mu-
sel rozviezť čo najviac zásielok. Takéto 
malé počiny a rozhodnutia nie je vždy 
jednoduché dodržať, no vo svojej pod-
state sú veľmi jednoduché. Sám tvrdím, 
že život nie je ľahký, ale je jednoduchý. 
Ak takéto jednoduché úkony bude ro-
biť pravidelne každý deň, neúspech je 
nemožný.

 › Z trabantu ste si presadli na 
iný dopravný prostriedok. Na 
výletnú loď. Robili ste čašníka a 
bolo to miesto, kde ste prvýkrát 
prišli do kontaktu s tým, čomu 
sa venujete dnes...

Každý z nás má vo svojom bezpros-
trednom okolí niekoľko impulzov 
denne. Na ten zásadný však musíme 
byť pripravení. V mojom prípade to 
bolo rozhodnutie ísť pracovať na loď. 
Ako čašníci sme pracovali dlhé hodiny. 
Ak s nami nadriadení neboli spokojní, 
večer si nás zavolali a začali s trénin-
gom. Nezabudnem, ako som musel 
obliať v rámci takéhoto tréningu kolegu 
kolou a následne pred trénerom túto 

situáciu vyriešiť. Vďaka spätnej väzbe 
prítomného profesionála a náročnému 
tréningu som si dokázal v praxi poradiť 
s podobnými situáciami oveľa ľahšie.

 › Pri tréningu sa však často rieši 
dilema, či je viac talent alebo 
svedomitá príprava. Váš názor?

Pán Jelínek, tréner Jaromíra Jágra, tvrdí, 
že za úspechom je 10 % talentu, 90 % 
driny. Súhlasím s tým, no ak by tam 
tých 10 % talentu nebolo, zvyšných 
90 % nám nijako nepomôže. Ale ak by 
ktokoľvek z nás dal do hokeja toľko 
driny ako Jágr, tak aj z priemerne hra-
júceho človeka by mohol byť úspešný 
hokejista vo vysokej súťaži. Samo-
zrejme, ak netrpí vážnym zdravotným 
problémom.

 › Po práci na lodi ste doslova 
zakotvili na krátky čas v USA. 
Tam to asi tiež nebolo spočiatku 
jednoduché, či? 

Celé toto moje pôsobenie považujem za 
ten najväčší diskomfort, aký som musel 
vo svojom živote prekonať. A to bolo 
to najviac. Nemal som problém s tým, 
že by som niečo nevedel. Keď sa na to 
pozriem spätne, uvedomím si, že mo-
jím najväčším problémom bolo tvrdenie 
samému sebe: Peter, nie si na to dosť 
dobrý. Preto som sa do mnohých vecí 
v Amerike nepustil. Na Slovensku áno. 
Už pred rokmi mi ľudia v mojom okolí 
vra veli, aby som svoje rady a myšlienky 
zdieľal so svetom online. Aby som si na-
hral video a zavesil ho na internet. No 
mal som strach a zároveň ma nepustilo 

Ak s nami nadriadení 
neboli spokojní, večer 
si nás zavolali a začali 
s tréningom.

R O Z H O V O R
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moje ego. Nechcel som, aby ma tam niek-
to neznámy kritizoval a utieral si o mňa 
ústa v komentároch. Dnes fandím všet-
kým mladým ľuďom, ktorí sa postavia 
pred kameru, často bez reálnych život-
ných skúseností, no danú myšlienku tak-
to nebojácne šíria do sveta.

 › Nakoniec ste tú odvahu v sebe 
našli aj vy. Ako sa však z tréno-
vaného stal tréner? 

Opäť to bol jednoduchý krok. „Púšťaj-
me sa do vecí, keď na ne ešte nie sme 
pripravení,“ to je ďalší z mojich citátov. 
Musíme mať odvahu. Samozrejme, že 
sú profesie, kde to nie je možné, no 
drvivá väčšina ľudí sa sama zabrzdí 
tvrdeniami o tom, ako nie sú pripra-
vení, dosť dobrí a podobne. Jedného 
dňa som si preto povedal, že idem uro-
biť tréning. Bolo to v roku 1994.

 › O čom bol a pre koho?

Dnes už ten názov znie smiešne. No-
vodobé trendy v marketingu a v mo-
tivácii ľudí v hotelierstve. Maximálny 
guľáš, no chcel som sa s ľuďmi podeliť 
o svoje skúsenosti. Všetko som si ro-
bil sám. Prípravu, propagáciu, predaj. 
Záujem prejavilo 24 hotelov. Mal som 
za sebou prvých dvanásť tréningov. Tí 
desiati riaditelia z dvanástich hovori-
li o tom, aké to bolo skvelé. Dvaja mi 
dali v školskom známkovaní dvojku. 
Vnímal som to ako veľký problém. 
Dve dvojky. To je trápne. Preto som 
zrušil zvyšných 12 stretnutí. Vyhovo-
ril som sa na technický problém. No v 
skutočnosti bol problém vo mne, lebo 
som si myslel, že kvôli dvom dvojkám 

na to jednoducho nemám.

 › Kto sú vašimi klientmi dnes? 

Za takmer 30 rokov je ten záber naozaj 
široký. Sú tam obchodníci, začínajúci 
manažéri až lídri slovenských a českých 
korporácií, venujeme sa aj osobnost-
nému rozvoju ako takému.

 › Pomáhate ľuďom aj podnikať. Čo 
je podľa vás hlavnou prekážkou, 
ktorá dnes bráni ľuďom podnik-
núť kroky smerujúce k vlast-
nému biznisu?

Strach, že nie som dosť dobrý. Ak sa 
ho zbavíme, uľaví sa nám. Odporúčam 
zvýšiť na seba svoje štandardy a začať 
sa pohybovať v zóne diskomfortu. Len 
tak sa toho prestaneme báť a zároveň 
prestaneme aj hundrať. Práve tým 
hundraním ubližujeme najmä sebe. 
Skúste to napríklad s rannou stude-
nou sprchou. Nebude to príjemné, no 
neskôr bez tej následnej energie nebu-
dete vedieť fungovať.

 › Nielen studená sprcha je podľa 
vás tajomstvom úspechu, ale 
aj žena stojaca za každým 
úspešným mužom. 

Áno, áno, áno! Mal som to šťastie, 
že som dostal vždy zo strany mojej 
manželky dostatok podpory, porozu-
menia, lásky a chvály. Milé dámy, keď 
chlapa dobre a trefne pochválite, bude 
vás na rukách nosiť.

 › Máme tu teda vystúpenie z 
komfortnej zóny, podporu zo 
strany rodiny, ale vy ešte dávate 
veľkú váhu tvrdeniu, že úspech 
je dobrovoľný. Ako to myslíte?

Nikto nás nemôže donútiť k úspe-
chu. Ani rodičia, deti, partneri, nad-
riadení,... Aj šéfom vysvetľujem, že 
ak majú odovzdať svojim podria-
deným nepríjemnú správu z centrály, 
napríklad o navýšení plánov bez 
navýšenia platu, majú na výber viac 
možností... Buď sa nadriadený tvári 
tak, ako keby odovzdával tú najlepšiu 
správu na svete súvisiacu s novou výz-
vou , čo je nešťastné riešenie. Rovnako 
vnímam aj situáciu, keď šéf začne na 
samotné vedenie a centrálu nadávať a 
sypať špinu. Čo odporúčam je, aby šéf 
poskytol možnosť výberu. Zatnúť zuby 
a makať alebo sa zbaliť a ísť robiť niečo 
iné. To je jasný príklad toho, ako môže 
byť úspech dobrovoľným. Zaťať zuby 
musíme kvôli sebe, nie kvôli plánom. 
Zutekať pri prekážke je jednoduché, 
no prekonať ich je naším veľkým víťaz-
stvom. 

R O Z H O V O R

Keď chlapa dobre a trefne 
pochválite, bude vás na 
rukách nosiť.

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

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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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

Vinea po latinsky znamená vinohrad. Názov legendárneho nápo-
ja, ktorý si z mladosti pamätajú ešte naši rodičia a starí rodičia, 
zďaleka nie je náhodný. Stojí za ním tím šikovných slovenských 
odborníkov a keby mal v minulosti za sebou investora, mohol  
sa stať svetoznámym. 

NEALKOHOLICKÉ VÍNO 
Z PEZINK A MOHLO 
DOBY Ť SVET

V roku 1973 dostali Vinárske závody 
v Pezinku úlohu vymyslieť social-
istický nápoj, ktorý bude zdravý, 

nebude obsahovať alko hol a zároveň 
bude konkurovať za hraničným, „Západ-
ným“ kolovým a citrusovým nápo-
jom. Ešte lepšie by bolo, keby nápoj 
využíval zbytky hroznového muštu 
vznikajúce pri výrobe stolového vína. 
Tím výskumníkov na čele s Ing. Jánom 
Farkašom sa úlohy zhostil naplno. Už o 
rok tak vznikla Vinea – výťažok z hroz-
na, ktorý neobsahoval žiadne umelé 
sladidlá, farbivá ani arómy. Na výro-
bu sa dlhodobo používal mušt odro-
dy hrozna Müller Thurgau a okrem 
iného sa dochucoval bazou čiernou 
či citrónovou žlťou. Ján Kováč, zať 
pôvodného vynálezcu Jána Farkaša, v 
rozhovore pre hnonline.sk spomínal, 
že po namiešaní tej správnej receptúry 
Farkaš dával nápoj vo veľkom degus-
tovať v rodnej Modre a zožal obrovský 
úspech. Súdruhovia odporúčali bielu 
Vineu piť s citrónom a červenú Vineu s 
limetkou. 

(Takmer) 
svetoznáma

Hoci v tých časoch bola priamym 
súperom Viney veľmi podobná ma-

ďarská Márka, na domácom trhu sa 
rýchlo uchytila. Možno za to mohla aj 
jej moderná fľaška s objemom 0,25 
dcl. Osviežujúcemu nealko nápoju k 
absolútnej sláve dopomohol aj hit zo 
začiatku osemdesiatych rokov od sku-
piny Elán – Mám chuť na niečo chla-
dené. Práve tam spevácky idol Jožo Ráž 
spieval: „Mám Vineu rád“. Netradičnú 
„vínnu“ chuť si všimli aj vo svete. V roku 
1987 na Slovensko zavítal americký 
podnikateľ českého pôvodu, Edward 
Cihak, aby našiel vína na obchodovanie 
pre americký trh. Počas rokovaní sa ale 
údajne omylom napil Viney, ktorá ho 
absolútne očarila. Hneď na to založil 
v Chicagu spoločnosť Vinea Importers 
USA a začal socialistický nápoj z Pezin-
ka dovážať do USA a Kanady. Vinea si 
získala aj tamojší trh, a to dokonca na-
toľko, že kvôli nadmernému exportu sa 

z nej v Československu stal nedostat-
kový tovar. Žiaľ, bez ďalších investícií 
do výroby či chýbajúcemu globálnemu 
marketingu na obrovskom americ kom  
trhu popri konkurencii Coca-Coly a i- 
ných sladených nápojov nemala väčšiu 
šancu. 

Oprášená sláva
S pádom komunizmu sa skončil aj 
export Viney, čo malo za následok 
zmenšenie produkcie a ústup aj na 
domácom trhu. Otvorili sa hranice a s 
nimi množstvo možností. Nápoj pred-
stavoval typický výrobok zo socializmu, 
preto dlho bojoval s touto nálepkou 
a novou konkurenciou. Vinea v plnej 
zbroji opäť ožila až v novom tisícročí, 
kedy ju v roku 2008 po dlhých sporoch o 
ochrannú známku od vinárskeho závo-
du Vitis v Pezinku odkúpila spoločnosť 
Kofola. Zo západného Slovenska sa tak 
výroba po prvýkrát presunula na sever, 
do sídla Kofoly v Rajeckej Lesnej. Nový 
majiteľ po dlhých desaťročiach v roku 
2010 obnovil aj predaj nápoja do Českej 
republiky, odkiaľ bola ešte za komu-
nizmu stiahnutá. Vinea tak znova na-
dobudla svoju niekdajšiu zašlú slávu. V 
rodine pôvodného vynálezcu receptúry 
sa povráva, že Ján Farkaš mal v zásuvke 
odložené recepty na ďalšie nápoje, ako 
je Rosea zo šípok či nápoje na brosky-
ňovom a marhuľovom základe. Ktovie, 
raz ich možno uvidíme v obchodoch 
na pultoch vedľa typickej zelenej fľašky 
svojho staršieho súrodenca.  

Kvôli nadmernému 
exportu sa z Viney v 
Československu stal 
nedostatkový tovar.

zdroj: vinea.sk
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Poskytujeme 
ľuďom prácu.

Staviame ľuďom domovy 
v Bratislave a v jej okolí.

Projekty Hubice a Vinice.

Prostredníctvom personálnej agentúry 
Manuvia a jej expanzie do personálnych 
agentúr a ubytovacích kapacít pre pra-
cujúcich v Českej i Slovenskej republike.

Ctíme si profesionalitu a dôveru. Len vďa-
ka tomu sa nám podarilo v regióne stred-
nej Európy vybudovať za dve desaťročia 
silnú investičnú skupinu s aktívami v hod-
note cez dve miliardy eur. Predstavujeme 
portfólio skupiny Arca Capital.

ARCA CAPITAL 
A 20 ROKOV

Prichádzame s hotelovými 
službami vysokej kvality v ex-
kluzívnych pražských lokali-
tách blízko Karlovho mosta 
a Pražského hradu.

Palác Bellevue, Palác Thunovská.

Výstavba a prevádzkovanie jedinečného  
rek reačného komplexu Gothal na Liptove  
v Nízkych Tatrách, pôsobenie v striebornej 
ekonomike a kúpeľníctve, napríklad  
v kúpeľoch Františkovy Lázně. 

Pomáhame vám i vašim  
rodinám načerpať silu 
a zregenerovať sa.

Rozširujeme 
ponuku služieb.

Výroba a predaj buničiny 
skupinou BUKÓZA HOLDING.

Nová sieť potravín moderného formátu DELIA 
a sieť kaviarní DELIA Coffee, ako aj online su-
permarket eDelia.sk.

Bioplynové stanice a elektrárne na biomasu 
Bioenergy Topoľčany a Bardejov, energetický 
inžiniering Enprotech a alternatívny distribútor 
elektrickej energie Twinlogy.

Priemyselný park Solčany,  
Arca Automotive Holding. 

Dodávame teplo a energiu tam, 
kde ju potrebujete, s použitím 
obnoviteľných zdrojov.

Rozširujeme portfólio priemy-
selnej výroby a priemyselných 
parkov.

Prinášame budúcnosť  
už dnes.

Zodpovedne pristupujeme 
k životnému prostrediu 
a prírodným zdrojom.

Vývoj a podpora najmodernejších IT tech-
nológií, procesingové centrum CARD-NET, 
služby online sprostredkovania Netfinancie, 
Porovnej24, Gusto karta, Axasoft a block-
chainová technológia BitPolis.

Fotovoltaická elektráreň Barcs s výkonom 
14 MW, výstavba fotovoltaických elek-
trární Csabrendek a Sümeg s celkovým 
výkonom 28 MW.
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Prvý zúčtovací systém pre okamžité 
medzibankové platby prišiel pred 
vyše dvomi rokmi v novembri 

2017. Približne o rok neskôr prišla s 
tým istým systémom aj Európska cen-
trálna banka. Tzv. „SEPA Instant Cred-
it“ funguje veľmi expresne. Peniaze sa 
dostanú na účet adresáta do desiatich 
sekúnd, a to aj cez víkend či sviatok. 
Aktuálne tento systém využíva už viac 
ako dvetisíc finančných inštitúcií v 16 

európskych krajinách. Väčšinou však 
len v západnej Európe.

Vďaka instantným platbám budú môcť 
čoskoro aj slovenskí klienti posielať 
peniaze okamžite z jedného účtu na 
konkurenčný, a to aj počas víkendov 
či v nočných hodinách. To znamená, 
že 365 dní v roku, 24 hodín denne ban-
ka zabezpečí prevod v eurách v rámci 
SEPA priestoru do desiatich sekúnd.

Schéma okamžitých platieb je dobro-
voľná. Jej rozšírenosť závisí od tech-
nických možností jednotlivých bánk 
vykonávať takéto platby a naj mä 
dostupnosti systémov na ich vyspo-
riadanie. Všetko momentálne záleží na 
slovenských bankách a ich spoločnom 
postupe. Na dosiahnutie úspechu 
je potrebné zapojenie aspoň troch 
veľkých bánk. Pri okamžitej platbe 
musí byť pripravená nielen banka 
platiteľa, ktorá iniciuje platbu, ale aj 
banka príjemcu, ktorá musí byť pri-
pravená spracovať okamžitú platbu do 
10 sekúnd. Keďže ide o veľké techno-
logické zmeny, je pravdepodobné, že 
banky sa budú pripájať postupne. Iné 
by bolo, keby sa okamžité platby stali 
povinnými, ako to bolo napr. pri zave-
dení SEPA platieb.

Zavedenie tohto typu platieb pred-
stavuje ďalšie vývojové štádium pla-
tobného styku. Klienti bánk požadujú 
čoraz väčší komfort a zrýchľovanie 
služieb. Komerčné banky vyjadrili záu-
jem o instantné platby, potrebujú však 
ešte čas na prípravu. Čo sa týka poplat-
kov, všetko bude záležať na samotných 
bankách. V Českej republike je vo 
dvoch bankách takáto platba zdarma, 
jedna si účtuje 0,04 eura.

Na Slovensku je aktuálne možné poslať 
tzv. zrýchlenú platbu. Existujú pri nej 
však určité obmedzenia. Či už časové 
(napr. platby prijímané len do 14.00 
hod.) alebo finančné. Banky si totiž za 
takýto druh služby dajú zaplatiť v de-
siatkach eur.

Niektoré banky ešte v roku 2019 
deklarovali odhodlanie spustiť systém 
v roku 2020. Dnes už je situácia iná a na 
základe súčasného stavu aktivít spo-
jených s technickým riešením instan-
tných platieb viaceré banky stanovili 
termín spustenia až na rok 2022.

V susednej Českej republike takúto 
službu už majú. Situácia je však odlišná 
v tom, že krajina nie je súčasťou eu-
rozóny a má svoju vlastnú domácu 
menu. Mimoriadne populárne sú  
tieto platby už aj v škandinávskych 
krajinách. Okamžité platby používa 
napríklad Švédsko alebo Dánsko. Dú-
fajme preto, že sa ich čoskoro dočkáme 
aj u nás. 

PREVOD PEŇA ZÍ  
Z BANK Y DO BANK Y  
V PRIEBEHU PÁR SEKÚND?

O okamžitých prevodoch z banky do banky za pár 
sekúnd sa už nejaký čas hovorí. Začiatkom roka 
2019 vyjadrili niektoré slovenské banky odhodla-
nie spustiť túto službu už začiatkom roku 2020. 
Momentálne to však vyzerá tak, že si Slováci 
budú musieť na službu tzv. instantných platieb 
ešte počkať. 

Zdroj: hnonline.sk, retromania.sk 

ČČaassyy  ssaa  mmeenniiaa,,
bbaannkkyy  ttiieežž.

EEUURROOPPEEAANN  
PPRROOPPEERRTTYY  
FFUUNNDD
EEuurróóppsskkyy  ffoonndd  
nneehhnnuutteeľľnnoossttíí

www.wienerprivatbank.com//sskk
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TELO DO PL AVIEK
Po výraznej teplej zime sa s určitosťou čoskoro dočkáme aj 

horúcich jarných i letných dní. Ani sa nenazdáme a našu myseľ 
zamestná predstava samých seba v plavkách.  Kto na sebe celý 

rok poctivo pracoval, môže prelistovať na ďalší článok. Kto si 
však odkladal tuky na neskôr, je najvyšší čas na zmenu. Kondičný 

tréner Milan Uhrín zo športového klubu King ś Gym Bratislava 
prezradí, ako na ňu.

R O Z H O V O R

 › Aké sú dôležité faktory pre 
zdravé chudnutie?

Najdôležitejším faktorom je životo-
správa, dobre nastavený tréningový 
plán a v neposlednom rade regenerá-
cia.

 › Ktoré varovné signály tela si 
treba všímať pri chudnutí?

Pri chudnutí je časté, že si pravidelne 
kontrolujeme svoju hmotnosť. Niek-
to každé ráno, každú hodinu a iný raz 
týždenne. Je dobré poznať orientačne 
svoju hmotnosť, aby nenastala posad-
nutosť vážením – prvý signál, že sa rú-
time zlým smerom. 

Druhý signál je o jedle a počítaní jeho 
kalórií. Jedlo začne ovládať našu my-
seľ a často si podobným správaním a 
strachom z kalórií privolávame rôzne 
poruchy príjmu stravy. 

Tretím signálom je pocit viny pri príj-  
me potravy – jete niečo, čo nie je na 
vašom zozname povolených jedál 
od odborníka (výživový poradca, 
tréner,...), prekročili ste za posledné dni 
svoj kalorický príjem o 100 kcal. Máte 
pocit zlyhania, ste bez nálady a nechce 
sa vám cvičiť alebo žiť. Môže to byť 
ďalšie znamenie, že  chudnutie berie-
te príliš vážne. Aj pri chudnutí netreba 
zabúdať, že prehrešky sú prirodzené.  
Dôležité je dobre nastaviť pravidelnosť 
nášho príjmu, kalorických hodnôt, 
počúvať rady trénera a výživového po-
radcu.

 › Ktoré potraviny konzumovať?

Treba si uvedomiť, že to nie je iba o 
množstve jedla, ale aj o jeho kvalite a 
type. Rozdiel je v strave v deň trénin-
gu a počas voľna. V krátkosti zhrniem 
prvú polovicu dňa - nízkotučné jedlá, 
žiadne mastné mäso a tučné potravi-
ny. V druhej polovici dňa  treba pridať 
viac bielkovín a v priebehu večere 
obmedzovať príjem sacharidov. Nie 
zbytočne platí, že na obed najlepšie 
zasýtia sacharidy a na večeru sú ideál-
nejšie bielkoviny, ktoré rozprúdia náš 
meta bolizmus. Môžem uviesť zopár 
potravín, ktoré podporujú chudnutie: 
škorica, orechy bohaté na zdravé tuky, 
ananás, ryby, šošovica. Príkladom 
môže byť aj delená strava, krabičková 
diéta, ketodiéta atď...

 › Akým potravinám sa vyvarovať?

Hlavne sa treba vyvarovať konzumácii 
pečiva, sladkostí, sladkých nápo-
jov, alkoholu, polotovarov, cestovín, 
múčnych jedál.

 › Ako si nastaviť jedálny lístok a 
pitný režim?

Stravovať sa treba s rozumom, dbať 

o pravidelný príjem a pitný režim, 
nebáť sa nových jedál ako sú quinoa, 
bôb, cícer, pohánka a iné málo u nás 
zaužívané potraviny. V poobedňajších 
a hlavne vo večerných hodinách ob-
medziť príjem sacharidov a zaradiť 
bielkoviny i zeleninu. Ja, ako kondičný 
tréner, takisto radím svojim klientom a 
športovcom, aby si zapamätali hlavné 
body: pravidelnosť, pestrosť stravy, 
veľkosť porcie, pitný režim a pohyb – 
výdaj. 

 › Ktoré doplnky využívať pri 
chudnutí?

Nechávam to na osobnom zvážení 
každého. Moje dobré skúsenosti sú s 
doplnkami CLA, ktoré obsahujú zlož-
ku pochádzajúcu z kyseliny linolovej, 
ktorej užívanie by malo podporovať 
pálenie tukov a podporiť pocit plnos-
ti. Ďalej je to L-karnitín, ktorý je nie-
len zástupcom spaľovania tuku, ale je 
súčasťou základných aminokyselín, 
kedy v každodennom užívaní nastáva 
zrýchlenie metabolizmu čo prispieva k 
lepším výsledkom pri chudnutí. 

 › Aký typ tréningu zvoliť a kde?

Opäť sa dostávam k bežnej otázke od 
klienta: Ako a kde nastaviť tréning. 
Napríklad pri obéznom tele je hlavné 
nastaviť tréning tak, aby sme šetrili 
kĺby a srdce, napr. kardio chôdza, podľa 
počasia určiť terén alebo v posilňovni. 
V pokročilom štádiu chudnutia zapo-
jiť aj kardio výklus, kruhový tréning s 

dynamikou a výbušnosť. Treba si uve-
domiť, že akákoľvek pohybová alebo 
športová aktivita znamená vyšší ener-
getický výdaj pre organizmus. Každý 
druh pohybovej aktivity má svoje 
bene fity, dôležité je nakombinovať to 
tak, aby chudnutie bolo prvoradé. 

 › Aká je správna intenzita  
tréningu?

Ako profesionál odpoviem, že sa jed-
ná o tréningovú zónu 2. Nízka inten-
zita, ide o úroveň tréningu 65 % – 75 
% maxima, základný najrozšírenejší 
typ tréningu, ktorý u začiatočníkov 
rozvíja vytrvalosť a aeróbne procesy 
organizmu a pokročilých športovcov 
udržiava. Beh v tejto zóne posilňu-
je srdce, zlepšuje jeho činnosť, na-
pomáha krvnému obehu a prekrvuje 
organizmus. Z energetického krytia sa 
najviac využíva tuk, čo je veľmi dôležité 
pre vás, ktorí chudnete. Behanie a 
kardio chôdza je na to vhodným spô-
sobom a túto zónu môžeme nazvať tré-
ningová zóna 2 – chudnutie. 

 › Čo robiť, keď sa nedostavia 
výsledky?

Neporovnávať sa s ostatnými, pretože 
každý organizmus je iný a povedzme 
si pravdu, nie každý rešpektuje a 
dodržiava pravidlá určené trénerom. 
Keď zlyháte, zamyslite sa nad sebou, 
lebo od trénera dostávate vždy ma-
ximum. V prípade nedôvery sa treba 
obrátiť na ďalších trénerov. 

R O Z H O V O R

Milan Uhrín  
King’s Gym Bratislava
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Sen o nemeckej penzii už čoskoro nemusí zodpovedať realite.
Za otca nemeckého dôchodkového systému je považovaný kancelár 
Otto von Bismarck. Ten v roku 1889 presadil jeho zavedenie. Čo 
nasledovalo potom a aký je nemecký dôchodok dnes?

DÔCHODKOVÉ 
SYSTÉMY V Z AHR ANIČÍ: 
NEMECKO

Bismarckov dôchodkový systém bol 
do určitej miery kapitalizačným sys-
témom, keďže príspevky pracujúcich 
neboli okamžite použité na výplatu 
dôchodkov, ale kumulovali sa na nes-
koršiu výplatu dôchodkov. Dôchodkový 
vek bol stanovený na 70 rokov, čo bolo 
podstatne viac ako vtedajšia priemerná 
dĺžka života. Tá bola v Nemecku na kon-
ci 19. storočia na úrovni okolo 45 rokov. 
Systém preto nepredstavoval takmer 
žiadnu záťaž pre štátny rozpočet a 
prežil bez zásadnejších zmien niekoľko 
desaťročí, vrátane dvoch svetových 
vojen. Po skončení druhej svetovej voj-
ny sa však dostal do výrazných prob-
lémov. 

Prvé problémy  
systému

Celá krajina bola po vojne v troskách, 
navyše medzi svetovými vojnami bola 
väčšina naakumulovaného kapitálu in-
vestovaná do nemeckých štátnych dl-
hopisov, ktoré boli po prehratej vojne 
bezcenné. V penzijnom systéme preto 
chýbali prostriedky na výplatu dôchod-
kov. Tento problém bol vyriešený tým, 
že bol zavedený priebežný (pay as 
you go) systém dôchodkového zabez-
pečenia. Na rozdiel od Bismarckovho 
modelu sa peniaze v systéme neaku-
mulovali na ich zhodnotenie a použi-
tie na výplatu dôchodkov niekedy v 
budúcnosti, ale peniaze, ktoré pritiek-
li do systému, boli okamžite použité 
na výplatu dôchodkov aktuálnych 
dôchodcov. V západnom Nemecku 
sa priebežný systém stal obrovským 
úspechom. V roku 1957 sa uskutočnila 
dôchodková reforma, ktorá naviazala 

výšku starobných dôchodkov na vývoj 
hrubej mzdy, pričom do systému pris-
pievali zamestnanci aj zamestnávate-
lia. Reforma v roku 1972 priniesla ďalšie 
zmeny. Dôchodky sa v priemere zvýšili 
až na 70 % priemernej mzdy pracovní-
ka počas 45 rokov prispievania do sys-
tému. Takisto bol za výhodných pod-
mienok umožnený predčasný odchod 
do dôchodku pred dovŕšením 65. roku 
života a boli tiež rozšírené možnosti 
skoršieho odchodu do dôchodku pre 
ženy a nezamestnaných.

Východný blok
Takto postavený systém bez výraznej-
ších problémov fungoval až do začiat-
ku deväťdesiatych rokov 20. storočia. 
Západonemecký penzijný systém so 
svojimi veľmi štedrými dávkami bol 
často považovaný za vzor úspešného 
penzijného systému. Po zjednotení 
Nemecka bol však tento systém 
rozšírený aj do bývalého východného 
Nemecka, čo mu spôsobilo obrovské 
problémy. Východonemecké štátne 
firmy nedokázali konkurovať zápa-
donemeckým, trpeli prezamestna-
nosťou a neefektívnosťou. Jedným 
z prijatých opatrení na odstránenie 
prezamestnanosti bolo ponúknutie 
predčasného odchodu do dôchodku 
veľkému množstvu pracujúcich. Cieľom 
bolo znížiť počet nezamestnaných a 
uľahčiť pozíciu na trhu práce mladšej 
časti populácie. Dôchodkový systém, 
ktorý v bývalom západnom Nemecku 
dovtedy vykazoval len malé deficity, 
sa zrazu dostal do výraznejších prob-
lémov, pretože jeho výdavky sa zvýšili 
oveľa prudšie ako príjmy. Ďalším prob-
lémom bol aj negatívny demografický 

vývoj, keď pretrvávala nízka úroveň 
pôrodnosti, zatiaľ čo priemerná dĺžka 
života sa naďalej zvyšovala.

Reformy  
v deväťdesiatych 

rokoch
Riešiť problémy dôchodkového sys-
tému mala za úlohu reforma z roku 
1999. Jej hlavným úmyslom bolo, aby 
sa s predlžovaním priemerného veku 
dožitia postupne znižovala výška sta-
robného dôchodku. Ďalším význam-
ným krokom bolo upustenie od zo-
hľadňovania hrubej mzdy. Až do roku 
1992 bola výška starobného dôchodku 
odvodená od hrubej mzdy, no reformy 
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
viedli k naviazaniu výšku starobného 
dôchodku na výšku čistej mzdy a k 
obmedzeniu možností predčasného 
odchodu do dôchodku. Navyše bol za-
vedený určitý stupeň degresie, keďže 
vyššie príjmové skupiny platili vyššie 
dane a odvody v porovnaní s nižšími 
príjmovými skupinami, čiže medzi 
vyššími a nižšími príjmovými skupina-
mi boli v prípade čistých miezd výrazne 
menšie rozdiely ako v prípade hrubých 
miezd. Napriek tomu v roku 2001 vý-
davky na dôchodkový systém tvorili až 
21 % z celkových verejných výdavkov.

Viacpilierový 
dôchodkový systém

V roku 2001 bol preto priebežný 
dôchodkový systém zmenený na viac-
pilierový. V rámci neho začal popri 
priebežnom pilieri fungovať aj daňovo 
zvýhodnený kapitalizačný pilier, vďaka 
ktorému si zamestnanci môžu dobro-
voľne sporiť na dôchodok. Štát navyše 
účastníkom kapitalizačného piliera 
poskytuje dotácie odvodené od počtu 
detí. Príspevky do systému sú oslo-
bodené od daní, vyplácané dávky však 
nie.

Realitou však je, že v roku 1971 boli 
ešte dôchodky v Nemecku na úrovni 60 
% mzdy, dnes to je už len 48 %. Veľká 
koalícia Angely Merkel sa pokúsila o 
reformu dôchodkového systému tak, 
aby sa do roku 2045 dôchodky stabi-
lizovali na úrovni 46 % priemerného 
príjmu, k tomu však bude treba do so-
ciálneho systému prilievať veľké sumy z 
daňového výberu. Ďalším problémom 
nemeckého dôchodkového systému 
je demografický vývoj. Kým v roku 
2018 pripadalo na 100 ekonomicky 
aktívnych poistencov 31 poberateľov 
dôchodkov vo veku vyše 67 rokov, v 
roku 2038 sa očakáva na 100 prispie-
vateľov až 47 poberateľov dôchodku. 
Priebežný systém financovania je teda 
dlhodobo neudržateľný. 

Zdroj: Peter Árendáš – Božena Chovancová – Vladimír Gvozdják – Jaroslav Hudcovský – Michaela Dorocáková – Patrik Slobodník (2017). 
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku, Wolters Kluwer, s. 16-19
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C E S T O P I S

CALIFORNIA 
DREAM PRE 
KAŽDÉHO

GOLDEN GATE BRIDGE, 
SAN FRANCISCO

Jeden z najväčších štátov v USA ponúka na západnom 
pobreží skutočne rozmanité zážitky. V Kalifornii môžete 
jazdiť po púšti, ochutnávať dobré tamojšie vína, kúpať sa 
na krásnych piesočnatých plážach alebo sa prechádzať  
v snehu.
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Tam, kde si 

šťastie za peniaze 
(ne)kúpite

Miesto, kde každý liberál jasá. Do-
mov hipsterov, imigrantov či tých 
najväčších špičiek v oblasti IT. Naj-
charizmatickejšie mesto na západ-
nom pobreží Spojených štátov vás 
opantá náladou, skvelým jedlom či 
nezabudnuteľným západom slnka. 
Do San Francisca prichádzame v 
podvečerných hodinách, v sprievo-
de zapadajúceho slnka. Na moste 
Oakland Bay Bridge platíme mýto a 
smerujeme do centra, ubytovať sa v 
zariadení Airbnb. Cena za dve noci 
by vám v juhovýchodnej Ázii stači-
la aj na dva týždne. V San Fran-
ciscu sa podobne, ako vo väčšine 
miest USA, orientujete veľmi ľahko 
a pohodlne. Pozor však na úzke a 
strmé ulice a parkovaciu politiku v 
meste. Architekti v niektorých štvr-
tiach na motoristov mysleli v pos-
lednom rade. Príkladom je známa 
Lombard Street. Ulica, kde influen-
ceri z celého sveta stoja v rade pre 
dokonalú fotografiu je síce krásna 
a netradičná, no tiež nepraktická. 
To najlepšie, čo môžete v meste na 
západe Štátov urobiť, je nechať sa 
strhnúť atmosférou. Prechádzka 
centrom či  Golden Gate parkom 
s kávou v ruke dá viac milovníkom 
pohody, ako návšteva turistami 
preplneného Alcatrazu, o ktorom sa 
dozviete veľa aj zo svetoznámych 
dokumentov. 

Chute celého 
sveta 

Ak túžite ochutnať svet a potešiť 
svoje chuťové poháriky, vydajte sa v 
San Franciscu kamkoľvek. Len tak za 
nosom. Je viac ako pravdepodobné, 
že objavíte miesta, ktoré si vďaka 
gurmánskym zážitkom budete ešte 

dlho pamätať. Mesto núti obracať 
sa aj prisťahovalcov. Tí so sebou 
prinášajú okrem kultúry aj svo-
je zručnosti v oblasti gastronómie. 
Od skvelých mexických jedál po 
neuveri teľné chute Ázie v známej 
časti China Town. V meste sa mimo-
chodom nachádza až 54 reštaurácií 
s Michelinskou hviezdou. Na jeden 
malý ostrov to nie je málo.  

Najlepšie 
miesto na život

Mnohí, ktorí San Francisco navštívi-
li a mali šťastie na pekné počasie, 
tvrdia to isté. Tu by som chcel žiť. 
Mesto ponúka dokonalé kultúrne 
vyžitie, ak netrpíte nedostatkom fi-
nancií, užijete si ho dokonale. Oby-
vatelia, ktorí v meste pracujú a žijú, 
si za tento komfort platia nemalé 
peniaze. Veď priemerná cena nájmu 
v meste je takmer 5 000 dolárov. 
Kúpu domu, ktoré v San Franciscu 
stoja rádovo v miliónoch dolárov, si 
nemôže dovoliť každý. 

Skrytí obri
Pohorie Sierra Nevada v Kalifornii 
vám možno nič nehovorí. Národný 
park Sekvoja už určite áno. Ak sa 
rozhodnete vybrať na toto magické 
miesto, vyhraďte si na výlet určite 
celý deň. Po vstupe do samotného 
parku vás čaká ešte dlhá a ne-
konečná cesta autom po úzkej a 
kľukatej ceste, počas ktorej vám 
kde tu prebehne pred očami med-
veď. Sekvoje sa pred očami turis-
tov schovávajú až na vrchole hory. 
Rastú medzi inými druhmi stromov, 
ktoré poznáme aj z našich lesov a 
keď zbadáte prvú, druhú a ďalšie, 
na chvíľu prestanete dýchať. Sú 
to skutoční skrytí obri v lese, kde 
vládne čarovný pokoj. 

V LA medzi 
domácimi

Možno ste už navštívili miesta v Los 
Angeles ako Venice Beach či Down-
town a Hollywood. Ak nepatríte 
medzi milovníkov top turistických 
miest, kde sa pohybujete s davom, 
navštívte v Meste anjelov štvrť s náz-
vom Manhattan Beach. Ubytovať sa 
tu pohodlne môžete aj cez aplikáciu 
Airbnb. Benefitom vám bude pohod-
lie, ticho, nezabudnuteľné výhľady na 
oceán so západom slnka či blízkosť 
cyklotrasy, ktorou sa pohodlne dos-
tanete napríklad do Venice Beach. 
V tejto lukratívnej, no menej známej 
mestskej časti, nežijú celebrity, snáď 
iba niekoľko producentov, ktorí vám 
nič nehovoria. Domy a rodiny tu však 
majú špičkoví manažéri a vývojári z 
oblasti IT. So surfom pod pazuchou 
tu na ulici pokojne stretnete zakla-
dateľa platformy Paypall či niekoho z 
vedenia spoločnosti Apple. 

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

TIP: 

Vyberte sa na pre-
chádzku do Obrieho 
lesa, kde pohodlne 

zaparkujete. Tam na 
vás čaká skutočný 
obor. Volá sa Gene
ral Sherman a je to 
najväčší sekvojovec 
mamutí z hľadiska 

objemu na svete. Jeho 
výška je 83,8 metra a 
odhaduje sa, že môže 

byť starý až 2 700 
rokov.

TIP: 

Objednajte si domácu 
pizzu v Beach Pizza na 
Highland Avenue. Je 

perfektná!

TIP: 

Skočte si na obed do 
reštaurácie Rotunda. 

Bude vám chutiť!

Majestátna sekvoja  
z Obrieho lesa.

Idylka na kalifornskej
pláži. 

Lunapark 
na Venice Beach.

Chinatown 
v San Franciscu.
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Hovorí sa, že vek je len číslo. Že máme toľko rokov, na koľko sa 
cítime. Pozitívne myslenie je v našom živote nenahraditeľné, no 
s pribúdajúcim vekom sa i napriek nemu môže na našom tele ras-
túce číslo vyjadrujúce vek podpísať.

OČI PO 
PÄŤDESIATKE

Žijeme v dobe, ktorá poskytuje ne-
konečné množstvo možností ak-
tívneho životného štýlu. Medicína 

napreduje míľovými krokmi, a tak sa 
dožívame oveľa vyššieho veku než naši 
predkovia. Nie je ničím výnimočným 
stretnúť päťdesiatnikov, ktorých po-
tomkovia chodia na základnú alebo 
strednú školu. Pracujú, športujú a aj 
naďalej chcú žiť bez obmedzení. No 
súčasný životný štýl si zvykne vyžiadať 
aj svoju daň. Vďaka nemu sa niektoré 
diagnózy vyskytujú medzi ľuďmi v 
oveľa mladšom veku, než tomu bolo v 
minulosti.

Nielen katarakta
Sivému zákalu, vekom podmienenému 
ochoreniu, sa nevyhne nikto z nás. 
Nezáleží na životnom štýle, prevencii 
ani genetike. Šošovka sa vplyvom 
metabolických procesov, ktoré v nej 
prebiehajú, zakalí neskôr každému. 
Vplyvom súčasných technológií a elek-
tromagnetického žiarenia dnes už nie je 
katarakta, ako sa odborne nazýva sivý 
zákal,  len problémom seniorov. Nas-
tupuje aj oveľa skôr.  Otázne je, kedy 
sa rozhodneme pre jeho odstránenie. 
To je možné len prostredníctvom bez-
pečného a bezbolestného operačného 
zákroku, ktorý je navyše hradený 
zdravotnou poisťovňou. Strach dnes 
nie je na mieste... 

Nejde však o jediný očný problém 
spojený s týmto vekom. Ľudia po 50-
ke siahajú častejšie aj po viacerých 
okuliaroch naraz. Videnie do blízka, na 
diaľku a dokonca i na stred sa v tomto 
veku stáva problematickým. Násled-
né striedanie okuliarov je nepraktické. 
Ľudia tento stav preto riešia multifokál-
nymi okuliarmi, no zvyknúť si na ne 
nedokáže každý. To bol aj prípad pani 
Oľgy, učiteľky. „Zakopávala som, pri 
zmene polohy sa mi točila hlava, a 
tak som bola nútená opäť striedať 
dve dioptrické pomôcky. Bolo to 
však veľmi nepraktické, napríklad 
počas vyučovania. Žiaden problém 
som nemala, kým som s okuliarmi 
do diaľky vysvetľovala žiakom učivo 
a komunikovala s nimi. No akonáhle 
som ich zamenila za okuliare potreb-
né k diktovaniu poznámok, mala 
som akýsi blok. Pocit, že som všetko 
zabudla,“  spomína pani Oľga.

Rozhoduje
aj životný štýl

V niektorých prípadoch si človek na mul-
tifokálne okuliare predsa len zvykne, 
no k životnému štýlu a k záľubám sa 
jednoducho nehodia. Svoje vie o tom aj 
folkloristka zo spišského Jamníka, pani 
Valéria. „Veľmi často a rada nosievam 
typický spišský odev. Mať na sebe 

ľudový kroj, bohato zdobený čepiec 
a dioptrické okuliare však nevyzerá 
dobre. Táto kombinácia nebola pre 
mňa praktická,“ hovorí.

Rozlúčiť sa s multifokálnymi okuliarmi 
po päťdesiatke je možné, a to vďaka 
bezbolestnej metóde PRELEX. „Počas 
zákroku očný chirurg implantuje mul-
tifokálne vnútroočné šošovky. Pomo-
cou nich je možné odstrániť akýkoľvek 
počet dioptrií do blízka aj do diaľky. 
Trendom sú trifokálne šošovky. Tie 
poskytujú špeciálne pohodlie pacien-
tom, ktorí pracujú dlhé hodiny na 
počítači a potrebujú perfektné vide-
nie nielen na čítanie a do diaľky, ale aj 
k práci s počítačom,“ opísala metódu 
MUDr. Lucia Sonntag z popradskej 
očnej kliniky NeoVízia. Zákrok absol-
vovala pani Oľga a aj pani Valéria. Nád-
herné pocity z nového pohľadu na svet 
dokážu obe z nich popísať skutočne len 
veľmi ťažko. „Nový zrak som dostala 
ako darček na päťdesiatku od mojich 
najbližších. Ráno v nasledujúci deň 
po operácii bolo neopísateľné. Zrazu 
som videla všetko jasne a ostro. Keď 
som si obliekla môj kroj, zaplavi-
la ma radosť a šťastie,“ prezradila 
spokojná folkloristka.

Podľa očných expertov má nový zrak 
po päťdesiatke aj iné, ako len zdravot-
né efekty. „Hrubé sklá a plusové di-
optrie vo všeobecnosti oči zväčšujú. 
Človeku spôsobujú zmeny výrazu 
tváre. Vaše oči sa druhým ľuďom 
javia neprirodzene zväčšené, čo má 
často veľmi negatívny vplyv na psy-
chiku mužov aj žien. To všetko sa jedi-

nou operáciou odstráni,“ vysvetľuje 
MUDr. Sonntag z očnej kliniky NeoVízia 
v Poprade. Sebavedomie pookreje tiež. 
Ako to mužské, tak i ženské. „Nád-
herné ženské oči za okuliarmi čas-
to nevidno. Pluskové multifokálne 
okuliare oči neprirodzene zväčšu-
jú, mínusové zase zmenšujú. Po 
operácii ženy často celkom ožijú, ich 
oči nádherne vyniknú. Pluskárky sa 
bez okuliarov nedokážu nalíčiť. Po 
zákroku sa často vidia po rokoch 
zblízka prvýkrát. Opäť si zadovážia 
líčidlá a ich tvár správnym mejka-
pom a novým mäkším, príjemnejším 
výrazom doslova omladne,“ dodáva 
na záver popradská očná lekárka. 

MUDr. Lucia Sonntag  
Popradská klinika NeoVízia
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0Ak sa má Európa postupne do 
tri dsiatich rokov posunúť k uhlí-
kovej neutralite, musí zabrať 

predovšetkým v oblasti obnoviteľných 
zdrojov. To isté, možno dvojnásobne, 
platí o Českej republike. Vzhľadom k 
našim klimatickým a zemepisným pod-
mienkam tu pripadajú do úvahy pre-
dovšetkým fotovoltaické elektrárne. 
Potenciál vodných je takmer vyčerpaný 
a lokalít pre využitie veter nej energie 
veľa nie je.

V Českej republike má však fotovoltaika 
tak trochu psiu hlavu. Politici stále ži-
via u časti laickej verejnosti predstavu, 
že fotovoltaika je zlo, ktoré nesmieme 
dopustiť. Prenesme sa cez minulosť 
a pozrime sa objektívne na čísla a 
vývoj technológií v poslednej dobe. 
V minulom roku v Českej republike 
pribudlo 25,14 MW nových solárnych 
elektrární, čo je dvojnásobok oproti 
roku 2018. Napriek tomu sa so zvyš-
kom Európy nemôžeme merať. Tá totiž 
vlani sprevádzkovala celkom 16700 
MW nových solárnych elektrární. Pre 
porovnanie, aj v tradične “uhoľnom” 
Poľsku v roku 2019 pribudlo 800 MW 
nových solárnych panelov, teda tri-
dsaťkrát viac ako u nás v Českej repu-
blike.

OMYL č. 1: 
Energiu z FVE  

panelov možno  
získavať len v lete

Solárne panely vyrábajú energiu zo 
slnka, ale to neznamená, že keď je 
zima, nefungujú. Panely sú v prevádz-
ke bez ohľadu na teplotu, naopak príliš 
vysoké teploty ich účinnosť paradoxne 
mierne znižujú. Pri nepriazni počasia 
je výroba energie pochopiteľne nižšia, 
ale prevádzka sa nezastavuje.

OMYL č. 2:  
Dodávky energie z 
FVE sú nestabilné

S technologickým pokrokom sa pos-
tupne zvyšujú a zlacňujú možnosti 
akumulácie elektriny, tzn. jej sklado-
vanie pre neskoršie využitie. Najvyššia 
spotreba domácností je typicky večer, 
kedy je tma. Elektrinu zo slnka vyro-
benú cez deň možno vďaka batériám 
spotrebovávať postupne aj v noci.

V niektorých projektoch investori 
navyše skúšajú kombinovať klasické 
fotovoltaické panely s agrivoltaikou 
(laicky povedané s kolmými panel-
mi). Tieto dva typy panelov majú naj-
vyššiu účinnosť v rozdielnych den-
ných dobách, pretože chytajú slnečné 
lúče v rozdielnych uhloch. Tým tak 

navzájom vykryjú miernu nestabilitu 
dodávok energie.

OMYL č.3: 
Obstaranie solárnych 

panelov je drahé
Využitie obnoviteľných zdrojov so se-
bou nesie určité investičné náklady. 
Tie sa ale v posledných rokoch podari-
lo významne znížiť vďaka výskumu a 
vývoju. Fotovoltaické elektrárne teraz 
stoja len 20% toho, čo pred 10 rokmi.

OMYL č.4: 
Fotovoltaické elek-

trárne nefungujú bez 
vysokých štátnych 

dotácií. Nemá zmysel 
do nich investovať

Žiadna forma výroby energie sa 
bez štátnych, prípadne európskych, 
príspevkov nezaobíde. A to vrátane 
jadrových a uhoľných elektrární. Na 
tie navyše doplácame my všetci v 
cenách emisných kvót, ktoré sa nám 
premietajú do ceny bežnej elektriny.
Tým, že investičné náklady na obsta-

ranie FVE panelov neustále klesajú, je 
výroba solárnej energie efektívnejšie. 
Dokonca v Nemecku a Španielsku fun-
gujú fotovoltaické elektrárne, ktoré 
dodávajú za cenu porovnateľnú s ce-
nami na burze.

OMYL č.5: 
Solárne panely zabe-
rajú cennú poľnohos-

podársku pôdu
FVE panely nemusia vždy stáť na poli. 
Dôkazom toho sú napríklad poľno-
hospodárske družstvá v Myjave, ktorú 
umožnili inštaláciu panelov na stre-
che svojich hospodárskych budov. 
Má to hneď dve výhody. Panely ne-
zaberajú kvalitnú ornicu, ktorá by 
mohla slúžiť k živočíšnej alebo rast-
linnej výrobe. Navyše vytvárajú čistú 
a udržateľnú elektrickú energiu. Niek-
toré solárne elektrárne tiež využíva-
jú už spomínané agrivoltaiky, ktoré 
umies tňujú na pole spolu s tieňomil-
nými rastlinami. V praxi to vyzerá tak, 
že panely vyrábajú elektrinu a ešte za-
tieňujú rastliny, ktoré by na priamom 
slnku ťažko prežili. Navyše mierne 
ochladzujú pôdu pod nimi, čo v čase 
zmeny klímy a sucha rastlinám i kra-
jine prospieva. 

5 MÝ TOV  
O SOLÁRNYCH PANELOCH, 

K TORÉ UŽ DÁVNO NEPLATIA

Ing. Ondřej Žídek,   
Fund Manager, REDSIDE  
investiční společnost, a.s.
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Napriek svojmu šľachtickému pô-  
vodu sa Alexander Rudnay roz-
hodol zasvätiť život Bohu a 

rímskokatolíckej cirkvi. Narodil sa v 
roku 1760. Ako tretie dieťa úradníkovi  
Andrejovi a jeho manželke Anne, v Kríži 
nad Váhom (dnes súčasť obce Považa-
ny). Mal trinásť ďalších súrodencov. Po 
gymnaziálnom štúdiu v Nitre smero-
vali jeho kroky do Bratislavy, Trnavy a 
Budína, kde študoval teológiu. Práve 
v slovenskom Ríme prijal v roku 1783 
kňazskú vysviacku. Ako kaplán pôsobil 
na viacerých miestach. Jeho cirkev-
ná kariéra nabrala nečakaný úspešný 
smer, a tak sa stal v roku 1816 sed-
mohradským biskupom.

O tri roky neskôr bol menovaný za os-
trihomského arcibiskupa a prímasa.  
Po čas svojho života sa aktívne podieľal 
na kultúrnom rozvoji Slovákov. K svoj-
mu pôvodu sa dokonca hrdo hlásil. 

Pamätným sa stal jeho výrok „Slovákom 
som. A keby som bol i na stolci Petro-
vom, Slovákom zostanem.“ Stalo sa 
tak v roku 1826, keď ho pápež Lev XII. 
menoval za kardinála.

Prínos Alexandra Rudnaya pre Slo-
vákov a ich kultúrny i náboženský 
rozvoj je výrazný a dôležitý aj tak-
mer 200 rokov po jeho smrti. Svojmu 
bývalému spolužiakovi – Jurovi Palko-
vi čovi – dal napríklad preložiť Bibliu 
do bernolákovskej slovenčiny. Prvý 
zväzok vyšiel už v roku 1829, druhý 
o štyri roky neskôr. Bol tiež význam-
ným mecenášom a členom Sloven-
ského učeného tovarišstva, ktoré v 
Trnave založil práve Anton Bernolák. 
V Mies todržiteľskej rade, čo bol jeden 
z výz namných orgánov Habsburskej 
monarchie, presadil Rudnay povole-
nie vydať Bernolákov Slovár slovenskí 
česko – laťinsko – ňemecko – uherskí. 

Málokto vie i to, že práve vďaka silnej 
pozícii Rudnaya v Miestodržiteľskej 
rade bola vydaná básnická zbierka Jána 
Kollára – Slávy dcéra. Slovenský rodák 
sa tiež pričinil o publikovanie prác zak-
ladateľa vedeckej slavistiky, Pavla Joze-
fa Šafárika. A mnohých ďalších diel, 
ktoré prispeli ku kultúrnemu rozvoju 
Slovákov. Knižné diela a rozvoj sloven-
ského povedomia však nie je jediným 
dedičstvom, ktoré nám po tomto výz-
namnom rodákovi pretrvalo dodnes. 
Na jeho pokyn sa v roku 1822 začalo 
s budovaním ostrihomskej katedrály 
– Katedrály Panny Márie a svätého 
Adalberta. Dnes je sídelnou katedrá lou 
maďarského prímasa a Ostrihom sko-
budapeštianskej arcidiecézy. Je tiež  
naj väčším kostolom Maďarska. 

Alexan der Rudnay prispel na jej výstav-
bu sumou 800 – tisíc forintov. Slávnos-
tnej posviacky sa však nedožil. Konala 
sa totiž v roku 1856 a Rudnay umrel v 
roku 1831.

Pri príležitosti 200. výročia menovania 
Alexandra Rudnaya za ostrihomského 
arcibiskupa (1819) bola Národnou 
bankou Slovenska vydaná strieborná 
zberateľská eurominca v hodnote de-
sať eur. Na jej lícnej strane je vyobra-
zená ostrihomská bazilika, na rubovej 
portrét arcibiskupa, doplnený znakom 
kardinála, za ktorého bol vymenovaný 
v roku 1826. 

ALEX ANDER RUDNAY:
„SLOVÁKOM SOM. A KEBY SOM 
BOL I  NA STOLCI PETROVOM, 
SLOVÁKOM ZOSTANEM.“

Spoznajte s nami ďalší príbeh významného 
Slováka, ktorý sa za svoje korene nikdy a 
nikde nehanbil. Ani v časoch, keď zastával 
úrad biskupa či kardinála. Bol vôbec prvým 
kardinálom slovenského pôvodu.

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
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Úderom polnoci sa v posledný 
decembrový deň v mnohých prípa-
doch končí jeden kalendárny rok. 
A začína sa nový. My sme si na ten 
náš počkali o čosi dlhšie. Presne 
jeden mesiac. A oplatilo sa. Nový 
rok 2020 začala spoločnosť DELU-
VIS na inšpiratívnom stretnutí v 
Banskej Bystrici koncom januára.

Do srdca Slovenska zavítali nielen naši spolupracovníci, 
ale aj významní hostia. Ako to už býva zvykom, na úvod 
zaprial konateľ spoločnosti DELUVIS, PhDr. Michal Šimo, 
to najlepšie do nového roka každému z prítomných. Veď 
s nami bohatnú najlepší.

Hlavným motívom takýchto stretnutí je načerpať čo najviac 
aktuálnych vedomostí a oboznámiť sa s novinkami, ktoré 
ponúkajú subjekty, produkty ktorých sa snažíme sprostred-
kovať našim klientom. Niektoré z nich má do nového roka 
pripravené aj Prima banka Slovensko.

F O T O R E P O R T Á Ž

OT VORENIE ROK A 
SPOLOČNOSTI DELUVIS

Vďaka divízii DELUVIS Wealth Management ponúkame 
správu majetku aj bonitnejším klientom. Dnes už nie je 
ničím zložitým nájsť si ho. Zložitejšie je udržať si jeho pria
zeň a ponúkať mu skutočne také služby, aké si zaslúži. In-
špiráciou nám bol Jan Linhart, z DELUVIS CZ.

Veľkou témou je už nejaký čas rizikové životné poistenie. Ako 
ho nastaviť čo najvhodnejšie, na základe špecifických a in-
dividuálnych potrieb, nám prezradila Katarína Faktorová z 
Finportalu.

Zaujímavé produkty pre našich klientov ponúka aj 
spoločnosť GOLDSIDE. Lákavý je najmä fond nehnuteľností. 
Nielen o ňom hovoril Michal Hausner z GOLDSIDE.

Spokojnosť našich klientov je naším hnacím motorom. No 
aj my občas potrebujeme „nakopnúť“. Preto sa stretá-
vame s ľuďmi, ktorí svoj osud chytili pevne do svojich rúk 
a aj keď to občas nebolo jednoduché, v ceste za úspechom 
vytrvali. „Veď úspech je dobrovoľný,“ povedal nám osobne 
uznávaný kouč Peter Urbanec. Viac sa dočítate aj v rozho-
vore s ním. 

F O T O R E P O R T Á Ž
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NAJDR AHŠIE 
ŠPERK Y SVETA

Pre niekoho sú symbolom mamonárstva, pýchy, chvastúnstva. Pre ostatných znakom 
luxusu, úspechu, odmeny či lásky. Šperky sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských dejín 
už po tisícročia. Na druhý svet si ich so sebou brali faraóni i králi. Ktoré sú najcennejšie 
v súčasnosti?

1. Hope Diamond 
 250 miliónov $

 
Najdrahším klenotom na svete je údajne 45,52 karátový 
modrý kameň nazývaný Hope Diamond. Odborníci sa dom-
nievajú, že jeho nezvyčajné modré sfarbenie pochá dza 
z nečistôt spôsobených stopovými množstvami atómov 
bóru. S diamantom sa spájajú legendy o tom, že je pre-
kliaty a prináša nešťastie svojim majiteľom. V kombinácii s 
jeho magickým vzhľadom to však malo opačný efekt, a tak 
sa z neho stal jeden z najvyhľadávanejších šperkov v celej 
histórii. Predpokladá sa, že pochádza z baní Golkonda z 
južnej Indie.  Predtým, než sa z neho stal „Diamant nádeje“ 
v podobe, v akej ho poznáme dnes, bol veľkosťou omnoho 
rozmernejší. V roku 1666 ho odkúpil francúzsky obchod-
ník s drahokamami Jean-Baptiste Tavernier a pomenoval 
ho podľa seba – Tavernier Blue. Pôvodný diamant neskôr 
obrúsil a premenoval na „French Blue“. Pod týmto me-
nom ho Tavernier v roku 1668 predal francúzskemu kráľovi 
Ľudovítovi XIV. V roku 1792 ho však francúzskej kráľovskej 
rodine ukradli a znova obrúsili. Najväčšia časť, ktorá z neho 
zostala, sa dostala do zbierky rodinných klenotov londýn-
skej bankárskej rodiny Hope v roku 1839. Dnes sa vzácny 
drahokam nachádza v Prírodovednom múzeu Smithsonian 
v americkom Washingtone a je súčasťou tamojšej zbierky. 

3. Pink Star
71,2 milióna $

 
Diamant známy ako „Ružová hviezda“ má 59,6 karátov, hoci 
rôzne historické údaje naznačujú, že bol orezaný z pôvod-
ného 132,5 karátového neopracovaného diamantu. V roku 
1999 ho v Južnej Afrike vyťažila renomovaná medzinárod-
ná spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou diamantov s názvom 
De Beers. Súčasný vzhľad získal po takmer 20 mesiacoch 
obrusovania. Americký geologický inštitút ho nie náhodou 
označil za bezpochybne najväčší ružový diamant na svete. 
V roku 2017 ho na aukcii odkúpila hongkongská spoločnosť 
Chow Tai Fook Enterprises za neuveriteľných 71,2 milióna 
dolárov.

5. Diamantový 
náhrdelník L’Incomparable 

55 miliónov $
 
Diamant známy ako „Ružová hviezda“ má 59,6 karátov, hoci 
rôzne historické údaje naznačujú, že bol orezaný z pôvod-
ného 132,5 karátového neopracovaného diamantu. V roku 
1999 ho v Južnej Afrike vyťažila renomovaná medzinárod-
ná spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou diamantov s názvom 
De Beers. Súčasný vzhľad získal po takmer 20 mesiacoch 
obrusovania. Americký geologický inštitút ho nie náhodou 
označil za bezpochybne najväčší ružový diamant na svete. 
V roku 2017 ho na aukcii odkúpila hongkongská spoločnosť 
Chow Tai Fook Enterprises za neuveriteľných 71,2 milióna 
dolárov.

2. Brošňa v tvare páva 
 100 miliónov $ 

Pávia brošňa bola vyrobená spoločnosťou Graff Diamonds 
a hoci v sebe nenesie takú históriu, ako Hope Diamond, 
svojou hodnotou 100 miliónov dolárov mu poľahky môže 
konkurovať. Prvýkrát svetlo sveta uzrela v roku 2013 na 
umeleckom veľtrhu TEFAF v Holandsku. Brošňa v tvare 
páva s roztiahnutým perím obsahuje neuveriteľných 120,81 
karátov a viac ako 1 300 vzácnych diamantov v žltej, bielej, 
modrej a oranžovej farbe. Súčasťou brošne je aj mimo-
riadne vzácny tmavomodrý diamant, ktorý sám o sebe 
má presne 20,02 karátov. Tvorcovia drahokamu, londýns-
ka spoločnosť Graff Diamonds, sa pri výrobe šperkov ri-
adi prísnymi etickými pravidlami. Vo svojich produktov 
nepoužíva ani neumožňuje nákup diamantov, ktoré by 
boli získané z oblastí vojnových konfliktov alebo zneužívali 
lacnú pracovnú silu. To, komu v súčasnosti patrí a kde sa 
brošňa nachádza, nie je verejnosti známe.

4. Oppenheimer Blue – 
57,5 miliónov $

Oppenheimer Blue obsahuje 14,62 karátov. Diamant drží 
rovnaký rekord ako Pink Star – je definovaný ako najväčší 
modrý diamant sveta. V roku 2016 bol vydražený anonym-
nou spoločnosťou za 57,5 milióna dolárov. Jeho história je 
do značnej miery záhadou. Známe je iba to, že bol vyťažený 
pravdepodobne v Južnej Afrike začiatkom 20. storočia. 
Predpokladá sa tiež, že pochádza z jednej z baní spomínanej 
spoločnosti De Beers, ktorej archívy však nie sú verejné. 
Drahokam svoje meno získal podľa Phillipa Oppenheimera, 
pochádzajúceho z rodiny známej v diamantovom priemys-
le. Údajne to bol darček pre jeho manželku. Keď Oppen-
heimer v roku 1995 zomrel, klenot sa o štyri roky neskôr 
dostal na dražbu. 

Zdroj: https://friedmans.com/worlds-most-expensive-jewelry/
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Snažíme sa prinášať vám nielen jedinečné produkty, ale aj pravdivé 
a pravidelné informácie. Na každom významnom DELUVIS podujatí 
je aj náš odborný komunikačný tím.

Školenia nevnímame ako povinnú jazdu. Naopak, z každého čerpáme čo 
najviac inšpirácií. Výsledok jedného z nich si môžete pozrieť aj na pro-
filoch našich špecialistov na sociálnej sieti LinkedIn.

Náš inDELUVIS PODCAST si môžete vypočuť už aj cez službu Google  
Podcasty! Výstižné, užitočné a krátke rady sú tak dostupné už  
v každom zariadení.

С НАМИ БОГАТЕЮТ ЛУЧШИЕ– robí vám tento preklad problém? Nášmu 
novému kolegovi Valentinovi Anastasevovi, z DELUVIS CZ, ktorý pochá-
dza až z ďalekého Vladivostoku, nie :).

Na cesty sa vydávme s novým vizuálom na našich autách. 
Stretnete nás čoskoro.

Všimli ste si nový dizajn nášho partnera Arca Brokerage House?
Okrem toho pre vás začiatkom marca spustili jedinečnú produktovú 
novinku.Akú? Dozviete sa v ďalšom čísle nášho magazínu inDELUVIS.

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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