
Občasník pre klientov DELUVIS, Číslo 01/2021, Ročník VI. Nepredajné, ISSN 2454-1036

HYPOTÉKA 
S PRÍJMOM 
V ZAHRANIČÍst

r. 
8

KATARÍNA 
LINCZÉNYIOVÁ 
MENTÁLNY WELL-BEING, 

STRES A FREEDIVING st
r. 

14

w w w . d e l u v i s . s k

 
RONDA 

MESTO 
POSTAVENÉ

NA SKALE st
r. 

34

INVESTUJTE 
SMARTst

r. 
6

10 CVIKOV 
NA ČERSTVOM VZDUCHU st

r. 
22



3

č
ís

lo
 0

1
/2

0
2

1

ED
IT

O
RI

Á
L

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

inDELUVIS, občasník. Názov vydavateľa: DELUVIS s.r.o., Bratislava
Business Center V., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35798988.
Číslo vydania 01, dátum vydania: júl 2021, ročník šiesty.
Evidenčné číslo: EV 5427/16, ISSN 2454-1036.

Tohtoročné leto dostalo opätovne nelichotivú nálepku “ako to 
koronové“. Veď nájsť v týchto mesiacoch v médiách nejaké 
pozitívne správy je ako hľadať ihlu v kope sena. S uvoľnenými 

opatreniami, horúcimi dňami a neskorými západmi slnka, si tak  
aspoň užívame čas, kedy sa môžeme vonku nadýchnuť bez rúšok. 
Nepriateľ však nikdy nespí, zodpovední musíme byť aj naďalej. Ve-
decké kapacity a historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek ví-
rus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. 
Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 je najúčinnejším prostried-
kom pre boj s vírusom, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu a 
ochromil naše rodiny, firmy, spoločnosť. Vakcína predstavuje 
nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektív-
nu ochranu komunity a celej spoločnosti. V novom čísle nášho 
magazínu sa téme koronavírus budeme venovať len okrajovo, 
priblížime vám podmienky jednotlivých bánk pre účel refinan-
covania/konsolidácie úveru po „COVID odklade splátok“. Cieľom 
je priviesť vás na iné myšlienky. Dočítate sa, ako viete investovať 
SMART, ako môžete získať hypotéku na Slovensku aj keď pracuje-
te v zahraničí, akú novú dávku poskytuje Sociálna poisťovňa či ako 
si nepredražiť pobyt v horách. Inšpiratívny rozhovor nám poskytla 
mentorka a bývalá reprezentantka Slovenska vo freedivingu Kata-
rína Linczényiová. Hýbať sa treba. Preto si ukážeme, ako precvi-
čiť svoje telo na čerstvom vzduchu. Prenesieme sa na Pyrenejský 
polostrov a navštívime národnú pamiatku Španielska, mesto nad 
roklinou s názvom Ronda. V rozhovore s Pavlem Kaderom zistíte, 
prečo je kúpa nehnuteľnosti do fondu ako manželstvo a vynálezca 
unikátnej čističky vám vyrozpráva príbeh jej vzniku. Tešíme sa, že 
sa vám môžeme opäť touto formou prihovoriť a spríjemniť vám 
chvíle pohody s naším magazínom.

Ing. Barbora Mišinská

inDELUVIS čítate aj vďaka našim
spolupracovníkom:
Mgr. art. Peter Halík, DELUVIS 
Ing. Barbora Mišinská, DELUVIS
Ing. František Prokop, DELUVIS
Ing. Adrián Luterán, Finportal
Ing. Eva Pavliková, Family Finance

Titulná fotografia: Katarína Linczényiová 
                                    by Federico Buzzoni

Zdroj fotografií: DELUVIS, archív, REDSIDE investiční 
společnost, a.s. wikipedia, shutterstock, www.pexels.
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ate.sk
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Rast cien novostavieb ponúkaných 
na Bratislavskom realitnom trhu 
pokračoval aj v 1. štvrťroku 2021. 

Medzikvartálne tempo rastu cien pritom 
bolo najrýchlejšie za posledný rok. Prie-
merná jednotková cena novostavieb v 
Bratislave sa posunula na rekordných 
3700 EUR/m², zatiaľ čo ponuka bytov 
opäť klesla na minimálne úrovne. 

Ku koncu 1. štvrťroku 2021 tvorilo po-
nuku novostavieb ponúkaných deve-
lopermi v Bratislave 2209 bytov. Tieto 
byty boli ponúkané v rámci 94 projektov 
naprieč všetkými piatimi okresmi hlav-
ného mesta. V porovnaní s predchádza-
júcim štvrťrokom tak došlo k ďalšiemu 
prepadu ponuky a to o viac než 300 by-
tov. Pokles počtu ponúkaných bytov za-
príčinila slabá ponuka nových projektov 
a silný predaj, ktorý sa drží na vysokých 
úrovniach aj napriek obmedzenej ponu-
ke a výraznému cenovému rastu. 

Priemerná jednotková cena novosta-
vieb v Bratislave medziročne vzrástla o 
6,6 %, na rekordných 3706 EUR/m² vrá-
tane DPH. Významný je však medzikvar-
tálny nárast, keď ceny bytov oproti kon-
cu roku 2020 poskočili až o 3,1 %, čo je 
najvyššie tempo rastu od začiatku roku 
2020 a teda od čias spred pandémie. 
Zvýšenie tempa rastu cien bytov ďalej 
nasvedčuje problematickej situácii s ob-
medzenou ponukou nových projektov, 
ktorá je spôsobená zdĺhavým povoľova-
cím procesom. 

K najvyššiemu rastu cien došlo v okre-
soch BA IV a BA V, pričom v oboch prí-
padoch za rastom stojí nová ponuka 
bytov so zvýšenými cenami v projektoch 
Slnečnice a Bory Bývanie ako aj zvyšova-
nie cien bytov, ktoré sa v ponuke nachá-
dzajú už z predošlých štvrťrokov. Ceny 
však nezvyšovali len tieto dva projekty, 
k rastu dochádzalo naprieč celou Bra-
tislavou v množstve iných, väčších a aj 
menších projektoch. Priemerná obytná 
plocha ponúkaných bytov ostala ne-
zmenená na úrovni 67,44 m² a absolút-
na cena bytov vzrástla na 236 tisíc EUR 
vrátane DPH. Cena priemerného dvojiz-
bového bytu v novostavbe v Bratislave 
sa dostala na 187 tisíc EUR a postupne 
sa tak šplhá k úrovni 200 tisíc EUR.

Vysoké tempo rastu však nezaznamena-
li len ponúkané byty ale aj predané byty, 
pri ktorých sa priemerná cena vyšplha-
la na rekordných 3450 EUR/m² vrátane 
DPH. Predaj si pri tom zachoval silné čís-
la, keď sa počas prvých troch mesiacov 
roku 2021 v Bratislave predalo 708 no-
vostavieb. V rokoch 2016 a 2017 sa síce 
na štvrťročnej báze v priemere predáva-
lo až 1200 bytov, no ponuka vtedy pre-

sahovala 4000 voľných bytov. Aktuálne 
je počet predaných bytov síce nižší, no 
v porovnaní s aktuálnou ponukou voľ-
ných novostavieb patrí naopak medzi 
najsilnejšie čísla vôbec. Táto skutočnosť 
opäť potvrdila robustnosť dopytu a vôľu 
kupujúcich akceptovať zvýšenú cenu.
 
Najpredávanejším artiklom ostali tra-
dične dvojizbové byty s podielom na 
predaji 43 %. Zároveň však treba po-
znamenať, že došlo k zvýšeniu podielu 
predaja trojizbových bytov z 24 % na 
28 % a nadpriemerne silný predaj si 
zachovali aj štvorizbové byty. Výhoda 
väčších bytov je v podstatne nižšej jed-
notkovej cene v porovnaní s malými, 
jedno a dvojizbovými bytmi. 

Ceny bratislavských bytov, predávaných 
v novostavbách opäť raz prekonali svoj 
predošlí rekord a dosiahli tak úrovne, 
ktoré si mnohí pred pár rokmi nevedeli 
predstaviť. Jeden z mediálne najznámej-
ších a najdrahších projektov v Bratisla-
ve, Sky Park, prvý krát svoje byty uviedol 
do predaja pred štyrmi rokmi. Priemer-
ná cena bytov na m² v tomto projekte sa 
vtedy pohybovala na úrovni pod 3000 
EUR/m². Dnes je možné kúpiť novostav-
bu v cene pod 3000 EUR/m² len v okrajo-
vých častiach Bratislavy a keď sa objaví 
projekt s lepšou lokalitou a podpriemer-
nou cenou, tak zvyčajne väčšinu svojich 
bytov vypredá ešte pred dokončením 
hrubej stavby. 

Kľúčovým pre ďalší vývoj cien bytov na 
trhu ostáva pôsobenie dopytu a ponuky. 

Zdroj:  Bencont Investments

K O M E N T Á R

AKTUÁLNE K TRHOM
REALITNÝ TRH V BRATISLAVE

Strana dopytu je podporovaná silným 
pracovným trhom, keď sa nezamestna-
nosť v Bratislavskom kraji nachádza pod 
úrovňou 5 % a na rok 2021 sa očakáva 
pokračovanie mzdového rastu vo výške 
4,8 %. Banky opäť naplno pokračujú s 
poskytovaním úverov na nehnuteľnosti 
a sadzby ostávajú na rekordne nízkych 
úrovniach. Kupujúci si postupne uvedo-
mujú, že predikcie o prepade cien bytov 
v desiatkach percentuálnych bodov sa 
nenaplnia a vracajú sa tak k myšlienke 
kúpy bytu. Na strane ponuky sa zároveň 
nič výrazné nezmenilo a nedostatok no-
vých bytov spôsobil jej ďalší prepad.

Narastajúca cena bytov je pre slabšie 
zarábajúcu časť obyvateľstva Bratislavy 
ťažko prekonateľnou prekážkou, no po-
núkajúci nemajú dôvod znižovať ceny, 
pretože v rade na kúpu bytu vždy stojí 
ďalší záujemca. Ponuka bytov ostáva 
kvôli extrémne nízkemu počtu vyda-
ných stavebných povolení na svojich mi-
nimách a preto sa nezdá, že by sa táto 
skutočnosť mala zmeniť. Vysoká cena 
bytov postupne vytláča obyvateľstvo 
na okraj Bratislavy a do okolitých obcí, 
ktoré v posledných rokoch zažívajú mi-
moriadny nárast obyvateľstva prostred-
níctvom migrácie. 

Zatiaľ však situácia ostáva v Bratislave 
nezmenená a problém z pohľadu ku-
pujúcich na trhu pretrváva. Tempo ras-
tu bytov v roku 2021 je možné naďalej 
očakávať na úrovni 5-10 %, pričom prvý 
štvrťrok ukázal, že 10 % vôbec nemusí 
byť nereálne očakávanie.
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8 kľúčových vecí ako sa stať 
SMART investorom:

1. Tvorte rezervy na nepredvída-
né udalosti

Už 3-násobok vášho mesačného 
príjmu vám pomôže lepšie zvládať 
neočakávané výdavky ako pokazený 
spotrebič v domácnosti alebo náhly 
výpadok príjmu, či oprava auta. Ná-
sledne môžete začať s dlhodobejším 
investovaním a nezaskočia vás náhle 
zmeny, kde by ste museli od spore-
nia upustiť.

2. Vyčleňte si malé množstvo pe-
ňazí na pravidelné investovanie

Pokiaľ ste si doteraz ešte neodkladali, 
začnite v malom ešte dnes. Najdôleži-
tejšie je vytvoriť si návyk. Investovať 
sa dá už od 30 EUR pravidelne a ne-
skôr viete sumu navyšovať. Dôležité 
je nebáť sa a vytrvať.

3. Najprv „zaplaťte” sebe

Naučte sa odložiť sebe ako prvým na 
začiatku mesiaca hneď po výplate. As-
poň 10 % z vášho príjmu by ste mali 
odkladať sebe = na svoju budúcnosť, 
ciele a plány a až následne zaplatiť 
všetkým ostatným. To sú zväčša nevy-
hnutné výdaje na bývanie až po rôzne 
drobné výdavky.

4. Vyhoďte zo svojho života nepo-
trebných „míňačov peňazí“

Spravte si v živote inventúru a zamys-
lite sa, na ktoré veci, koníčky či zá-
vislosti míňate príliš veľa a častokrát 
zbytočne, ťažko zarobené peniaze. 
Stanovte si priority a minimalizuj-
te tieto výdavky. Či už je to fajčenie, 
s ktorým ste chceli toľkokrát prestať 
alebo vášeň pre nové, no nepotrebné 
topánky, prípadne predplatné časo-
pisu, ktorý už dávno nečítate. Roz-
hodnite sa týchto „parazitov“ z vašej 
peňaženky a rozpočtu priškrtiť ale-
bo ideálne úplne vyhodiť a ušetrenú 
sumu viete investovať.

5. Zbavte sa prioritne „zlých” dlhov 

Nevýhodné úvery vám ukroja z vášho 
rozpočtu najviac peňazí. Rozumným 
riešením je ich optimalizácia. Začnite 
s dlhmi s najvyšším úrokom a bude 
vám zostávať viac na sporenie.

6. Stanovte si dlhodobé finančné 
ciele

Spájanie viacerých cieľov do jedného 
nie je z hľadiska sporenia práve ide-
álne riešenie. Rozdeľte si ich preto po 
menších častiach v čase, kedy chcete 
mať peniaze na nové auto, pre vaše 
deti, na rekonštrukciu bytu alebo 
užívanie jesene života v domčeku pri 

Častým mýtom o investovaní je, že na začiatok po-
trebujete tučný obnos peňazí alebo je to len pre 
„bohatých” či veľa zarábajúcich ľudí. V skutočnosti 
však môže budovať solídne portfólio každý. A to už 
od niekoľko desiatok eur.

INVESTUJTE SMART
AJ S NÍZKYM ROZPOČTOM

jazere. Takto sa vám bude lepšie plá-
novať a aj dosahovať jednotlivé ciele.

7. Sledujme si bilanciu príjmov a 
výdavkov vo svojich mobiloch

Novodobá technika nám šikovne umož-
ňuje mať prehľad vo svojich výdavkoch, 
vďaka elektronickému bankovníctvu a 
smart aplikáciám. Vieme si rýchlo skon-
trolovať, na čo míňame najviac peňazí. 
Takto sa viete vedome kontrolovať a 
obmedziť svoj rozpočet, ak ste minuli v 
daný mesiac už príliš veľa peňazí.

8. Využite investičný potenciál s 
rastom vašich možností

Zvýšenie platu, koncoročná odmena, 
jednorazový bonus či dedičstvo po-
skytujú skvelú možnosť, ako si navýšiť 
svoju nasporenú čiastku a tak sa rých-
lejšie dopracovať k svojmu cieľu. Ne-
miňte preto tieto „bonusové” peniaze 
bezhlavo, ale odložte aspoň časť z 
nich pre seba a investujte.

Všetky tieto rady a stratégie budú 
bezcenné pokiaľ ostanete na tom is-
tom mieste. Najdôležitejšie je nebáť 
sa, stanoviť si svoj cieľ a začať. 

Ing. Eva Pavliková
Director

Banka
Minimálny počet zaplatených splátok úveru po odklade splátok úveru (COVID, resp. štan-
dardný odklad)

V prípade refinancovania/konsolidácie bez 
overovania výšky príjmu

V prípade refinancovania/konsolidácie s ove-
rením výšky príjmu

365.bank 10 splátok 1-2 splátky

BKS bank 1 splátka - vždy s overením výšky príjmu 1 splátka - vždy s overením výšky príjmu

ČSOB 12 splátok, resp. 10 splátok v prípade Fix 1 1 splátka

mBank 12 splátok 3 splátky

Oberbank 1 splátka - vždy s overením výšky príjmu 1 splátka - vždy s overením výšky príjmu

OTP Banka 6 splátok 1 splátka

Prima banka 9 - 10 splátok 9 - 10 splátok

Slovenská sporiteľňa 2 splátky, celkovo 12 zaplatených splátok 1 splátka

Tatra banka 10 splátok 1 splátka

UniCredit Bank 12 splátok 1 splátka

VÚB banka 3 splátky, celkovo 12 zaplatených splátok 1 splátka

COVID ODKLAD SPLÁTOK 
REFINANCOVANIE/
KONSOLIDÁCIA 

Na začiatku pandémie koronavírusu sa vláda 
dohodla s komerčnými bankami na pomoci ľu-
ďom postihnutých krízou so splácaním svojich 
úverových záväzkov. Požiadali ste aj vy o tzv. 
COVID odklad splátok a zvažujete refinanco-
vanie alebo konsolidáciu vašich úverov? Zistili 
sme, aké majú jednotlivé banky podmienky.

O odklad splátok podľa zákona č. 
67/2020 Z.z. tzv. LEX KORONA je mož-
né požiadať iba jedenkrát. Musíte spl-
niť podmienky špecifikované v danom 
zákone, teda nesmiete mať omeškanie 
splátky úveru viac ako 30 dní k dátu-
mu podania žiadosti a nesmiete mať 
zlyhané úvery. COVID odklad splátok 
je možný až na 9 mesiacov. Splátky sa-
mozrejme nie sú „odpustené”, iba od-
ložené na neskôr. Ľudia, ktorí doteraz 
o odklad splátok v zmysle tohto zákona 
nepožiadali, tak môžu urobiť stále, po-
kiaľ neskončí mimoriadna situácia na 
Slovensku alebo sa neukončí platnosť 
zákona LEX KORONA. Úver sa vám však 
bude úročiť aj počas doby odkladu. To 
znamená, že zaplatíte úroky aj za obdo-
bie „odložených splátok”, keďže máte 
stále požičané peniaze. Spôsob úhrady 
týchto úrokov s vami dohodnú v banke.

Odložené splátky sa pretavujú v úvero-
vom registri do tzv. „mäkkého zápisu“. 

Na rozdiel od štandardného záznamu je 
tento zápis označený špeciálnou “znač-
kou”, aby ho banky vedeli odlíšiť od úve-
rovej delikvencie. Hovorí sa, že vplyv na 
klienta to mať nebude, avšak nikto vám 
rozhodnutie banky garantovať nevie.

Ak ste žiadali o odklad splátok, po uply-
nutí doby odkladu a opätovnom pokra-
čovaní v splácaní máte ako klient na vý-
ber z dvoch možností:
 › Predĺženie lehoty splácania úveru 

o dobu trvania odkladu,
 › Započítanie nezaplatených splátok 

do zostávajúcich splátok, čím sa ich 
výška zvýši.

Domácnosti, ktorým sa po skončení od-
kladu nezlepší príjem a očakávajú, že 
nebudú vládať znova splácať svoj úver, 
by mali kontaktovať banku čo najskôr, 
ešte predtým, ako sa dostanú do omeš-
kania, príp. sa obrátiť na finančného 
sprostredkovateľa.

C O V I D - 1 9

Požiadali ste o COVID odklad splá-
tok a zvažujete refinancovanie alebo 
konsolidáciu úverov?

Refinancovanie úveru znamená vypla-
tenie aktuálneho úveru prostredníctvom 
nového úveru s odlišnými, spravidla 
lepšími podmienkami, bez navýšenia. 
Konsolidácia úverov je spojenie viace-
rých úverov do jedného úveru za účelom 
zjednodušenia splácania úveru.

Úver, ktorý je momentálne v odklade, 
sa refinancovať nedá. Je nevyhnutné za-
platiť aspoň jednu splátku po odklade. 
Treba však myslieť na to, že každá ban-
ka má svoje kritériá ako takýto úver re-
financovať a okrem samotného odkladu 
banka vyhodnocuje aj to, ako ste úver 
splácali pred a príp. aj po odklade. Pod-
mienky sa líšia tiež od toho, či chcete re-
financovať/konsolidovať s tzv. overením 
výšky príjmu, alebo bez neho. Pripravili 
sme pre vás prehľadnú tabuľku:

I N V E S T Í C I E
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ČSOB
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjem v týchto me-
nách: CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, 
PLN, RON, SEK, USD.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak pochádza z člen-
ských štátov Európskej únie:
 › Ak klient nie je v skúšobnej ani vý-

povednej lehote,
 › Ak pracovný pomer je na dobu ne-

určitú alebo určitú (ak je pracovný 
pomer u jedného zamestnávateľa 
dohodnutý na dobu min. jeden 
rok, alebo už bol aspoň jeden-
krát obnovený) a v čase podania 
žiadosti o úver trvá minimálne 6 
mesiacov, 

 › Príjem z podnikateľskej činnosti 
akceptuje banka len z Českej re-
publiky,

 › Sociálne transfery, t.j. rodinné prí-
davky, rodičovské príspevky, dô-
chodky, atď. akceptuje ČSOB len z 
Českej republiky.

Príjem zo zahraničia akceptuje banka 
vo výške max. 85 % z vypočítaného čis-
tého príjmu.

Maximálna výška úveru pri príjme zo 
zahraničia v prípade rezidentov SR je 
maximálne 80 % z hodnoty zabezpeče-
nia, v prípade nerezidentov max. 70 % 
z hodnoty zabezpečenia. 

Od 10.6.2019 banka neakceptuje prí-
jem zo zahraničia pri úvere na nešpeci-
fikovanú nehnuteľnosť.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Akceptuje príjem ako živnostník - opat-
rovateľka v Rakúsku. 

Požadované doklady: 
 › Výpis z rakúskeho živnostenské-

ho oprávnenia (živnosť musí trvať 
nepretržite v uplynulom zdaňova-
com období minimálne 6 mesia-
cov a musí trvať aj naďalej), 

 › Výpis z konta sociálneho poistenia 
o platbách do Sociálnej poisťovne 
v Rakúsku,

 › Opatrovateľská zmluva (uzatvore-
ná s osobou, o ktorú sa opatrova-
teľ stará), 

 › Úplné výpisy z účtu, kde je zasiela-
ný príjem žiadateľa o úver za po-
sledné 3 mesiace, 

 › Daňové priznanie podané v SR, 
kde sú zahrnuté aj príjmy z Ra-
kúska.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

mBank
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 6 mesiacov.
Max. výška úveru pri príjme zo zahrani-
čia v prípade rezidentov SR je max. 80 % 
z hodnoty zabezpečenia.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje prijem opatrovateľky 
zo zahraničia (občan SR nie cudzinec) 
pri nasledovných podmienkach: 
 › Je vykonávaný na slovenskú živ-

nosť po dobu aspoň 12 mesiacov 
a to nepretržite, 

 › Ak je práca vykonávaná na trvalý 
pracovný pomer v zahraničí, musí 
pomer trvať aspoň 6 mesiacov,

 › Príjem musí byť striktne v EUR 
mene a zasielaný na účet,

 › Na krajine nezáleží.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

OTP
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 6 mesiacov a príjem 
musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Akceptuje príjem ako živnostník - opat-
rovateľka v Rakúsku. 

Akceptuje 100 % príjmu (základ dane: 
daň/12). 

Požadované doklady:
 › Potvrdenie o výške daňovej povin-

nosti, 
 › Fotokópia daňového priznania a 

Pre veľkú väčšinu bankových inštitú-
cií je dôležité vedieť, v akej krajine 
klient pracuje, zároveň sa skúma 

aj mena, v ktorej má klient vyplácaný 
príjem. Pre klienta je ideálny stav, ak 
pracuje v rámci členských krajín EU a 
poberá príjem v eurách. Táto podmien-
ka je určitým štandardom každej z bánk. 
Samozrejme, sú aj prípady, kedy klient 
pracuje na inom kontinente, a poberá 
príjem v inej mene. Neznamená to, že 
by klient nebol pre účely hypotekárneho 
financovania neakceptovateľný, no skú-
manie príjmov je v takomto prípade o to 
dôslednejšie. Navyše túto požiadavku 
dokáže spracovať iba zopár bánk. 

Pri dokladovaní príjmov zo zahraničia je 
veľmi dôležitá aj doba, od ktorej klient u 
daného zamestnávateľa pracuje. Pri príj-
moch v rámci SR vedia banky s klientom 
pracovať už po skončení trojmesačnej 
skúšobnej doby prostredníctvom ove-
renia dopytov zo Sociálnej poisťovne. 
Pre klientov pracujúcich v zahraničí sú 
podmienky o poznanie prísnejšie, a vo 
všeobecnosti platí, že minimálna dĺžka 
trvania zamestnania v zahraničí by mala 
byť minimálne 6 resp. 12 mesiacov. Sa-
mozrejme, klient by v čase žiadania zá-
roveň nemal byť v skúšobnej dobe a mal 
by mať podpísanú pracovnú zmluvu na 
dobu neurčitú.

Pri žiadosti o hypotekárny úver s dokla-
dovaním príjmu zo zahraničia sa banke 
okrem štandardných dokladov súvisia-
cich so spracovaním žiadosti predkla-
dajú aj výpisy z účtu, na ktorý žiadateľ 
poberá príjem za obdobie 6 mesiacov, 
výplatné pásky za obdobie 6 mesiacov, 
potvrdenie o príjme na tlačive príslušnej 
banky s platnosťou maximálne 30 dní, 
pracovnú zmluvu v slovenčine, prípad-
ne angličtine, češtine alebo nemčine. Ak 
je pracovná zmluva v inom jazyku, ako 
banka akceptuje, je možné banke pre 
posúdenie predložiť aj úradne overený 
preklad pracovnej zmluvy, ktorý sa pri-
loží k originálnej pracovnej zmluve.

Najčastejším príjmom Slovákov zo za-
hraničia, je veľmi populárna práca opat-
rovateľov v Rakúsku. Tento typ príjmu je 
v mnohých prípadoch veľmi špecifický, 
nakoľko sa často líši spôsob, akým má 
klient nastavený zmluvný vzťah so za-
mestnávateľom. Banky dlhodobo evi-
dujú častý záujem o úverové produkty 
práve s dokladovaním príjmu z opatro-
vateľskej činnosti v Rakúsku. Preto majú 
často mnohé banky veľmi špecifické 
pravidlá pre posúdenie žiadosti o úver z 
tohto typu zamestnania. V priebehu ro-
kov sa zamestnanie opatrovateľa v Ra-
kúsku stalo pre banky akýmsi štandar-
dom, ktorý sa často vymyká ostatným 
pravidlám súvisiacich s dokladovaním 
príjmu zo zahraničia.

V ojedinelých prípadoch sa pri spraco-
vaní stretávame aj so situáciami, kedy je 
žiadateľ o hypotekárny úver dlhodobo 
odcestovaný za hranicami Slovenska. 
Nie je preto možné sa s klientom riadne 
stretnúť, či už pre podpisovanie úvero-

vej dokumentácie alebo pridružených 
dokumentov. V podobných prípadoch 
je pre klienta možnosť splnomocnenia 
osoby na Slovensku pre spomínané 
právne úkony. Zväčša býva človek spl-
nomocnený pre podobné úkony rodin-
ný príslušník či hypotekárny poradca.

Pozreli sme sa, aké sú kontrétnejšie 
podmienky v jednotlivých bankách 
na Slovensku:

Príjmy zo zahraničia pri poskytovaní hypoték, síce patria na 
Slovensku medzi okrajovo využívané spôsoby dokladovania 
príjmu, no patria k neoddeliteľnej súčasti hypotekárnych 
procesov. Dnes sa nedá určiť banka, ktorá je pre žiadateľa 
pracujúceho v zahraničí všeobecne najlepšia. Pri výbere ban-
ky je pre klienta kľúčových niekoľko faktorov, ktoré je nevy-
hnutné v procese vyhodnotiť tak, aby bolo klientovi zabez-
pečené adekvátne financovanie podľa jeho predstáv.

PRÁCA ZA HRANICAMI,
HYPOTÉKA DOMA

Ú V E R Y Ú V E R Y
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výkazov za posledné ukončené 
zdaňovacie obdobie zo SR,

 › Výpis z účtu za posledných 6 me-
siacov (zahrňujúce všetky transak-
cie na bežnom účte) ak mzda nie je 
pripisovaná na účet v OTP, 

 › Pracovná zmluva (zmluva s agen-
túrou, obcou, FO).

Akceptácia príjmu zo zahraničia - se-
zónne práce

Banka neakceptuje. 

Oberbank
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Banka akceptuje len príjem z Rakúska a 
Nemecka (ostatné krajiny na výnimku).

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania sú 4 mesiace a príjem 
musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka neuviedla stanovisko.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

Poštová banka
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.
Ak je vyplácaný príjem v inej mene ako 
EUR, je potrebná konzultácia k akceptá-
cii.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak zamestnanec v za-
hraničí má neprerušovaný pracovný po-
mer minimálne 6 ucelených mesiacov, 
na dobu neurčitú a vyplatené príjmy na 
bankový účet za minimálne 6 mesiacov, 
nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je 
na PN (resp. po skončení PN má vyplate-
né príjmy na bankový účet za minimálne 
2 mesiace, príp. na BÚ manžela/manžel-
ky), nie je vo výpovednej lehote, zamest-
návateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ 
a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podni-
kateľskú činnosť minimálne 12 mesiacov.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje príjem ako živnostník 
opatrovateľka v Rakúsku (činnosť opat-
rovateľky vykonáva minimálne 18 me-
siacov, príjem má vyplácaný na bankový 
účet). 

Doklady potrebné k posúdeniu: 
 › Zmluva s agentúrou alebo s opat-

rovanou osobou, 
 › Potvrdenie o založení živnosti v 

Rakúsku - iba v prípade, ak je zmlu-
va s agentúrou uzatvorená menej 
ako 24 mesiacov alebo vždy ak je 
uzavretá zmluva priamo s opatro-
vanou osobou (bez agentúry), 

 › Potvrdenie o výške dane na zákla-
de podaného daňového priznania 
a potvrdenie o zaplatení dane, nie 
staršie ako 30 dní (originál), 

 › Výpisy z účtu žiadateľa preukazu-
júce pravidelné príjmy z podnika-
nia za obdobie medzi podaním 
posledného Daňového priznania 
a posúdením žiadosti o úver, mi-
nimálne však za posledných 6 
mesiacov (tzn. ak napr. podával 
Daňové priznanie 28.02.2021, po-
žaduje výpisy z účtu za 08/2020, 
09/2020, 10/2020, 11/2020, 
12/2020, 01/2021).

Akceptácia príjmu zo zahraničia - se-
zónne práce

Štandardne banka neakceptuje. Indivi-
duálne posúdenie v prípade, že by to 
nebol jediný účastník úveru s príjmom. 
V takom prípade bude banka potrebo-
vať podklady k príjmu ako pracovnú 
zmluvu, či je to opakovaná sezónna 
práca, potvrdenie o príjme, výpisy z 
účtu (6 mes.).

Prima Banka
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 12 mesiacov a príjem 
musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje príjem na základe 
zmluvy o výkone osobnej asistencie - 
druh slobodného povolania. 

Klient výšku svojho príjmu vydokladuje 
predložením: 
 › Potvrdenia o výške daňovej po-

vinnosti z daňového úradu v SR 
na tlačive Prima banky, pričom na 
tlačive je aj potvrdenie osoby zod-
povednej za vedenie účtovníctva o 
aktuálnych tržbách v aktuálne pre-
biehajúcom zdaňovacom období. 

 › V prípade, že je klient SZČO, tak 
klientova živnosť/slobodné povo-
lanie musí trvať minimálne 12 me-
siacov a živnosť/slobodné povola-
nie musí byť aktívna, t. j. nesmie 
byť prerušená, pozastavená alebo 
ukončená. Predložené Potvrdenie 
musí zachytávať aspoň 6 mesiacov 
činnosti v predchádzajúcom zda-

ňovacom období. 
 › Klientov príjem akceptujú zo zák-

ladu dane uvedeného na predlo-
ženom potvrdení alebo ako 10 % 
z klientových tržieb uvedených na 
predloženom potvrdení (riadok 
Príjmy spolu z podnikania, z inej 
zárobkovej činnosti). 

 › Pri príjme zo zahraničia musí žia-
dateľ dokladovať daňové priznanie 
podané na území SR a musí spĺňať 
všetky vyššie uvedené podmienky.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - se-
zónne práce

Banka neakceptuje.

Slovenská sporiteľňa
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje každú menu, ktorá je 
na kurzovom lístku. V prípade USD je 
príjem posudzovaný individuálne.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 13 mesiacov. Klientovi 
môže byť ponúknuté maximálne 80 % 
financovanie.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje príjem opatrovateľky 
v Rakúsku. 

Povinné doklady: 
 › Fotokópia daňového priznania FO 

typ B, v ktorom sú zahrnuté príjmy 
z Rakúska,

 › Výpis z rakúskeho Živnostenského 
registra (Gewerberegisterauszug - 
názov voľnej živnosti je Opatrova-
teľstvo/Personenbetreuung),

 › Potvrdenie o výške dane na zákla-
de podaného daňového priznania 
a potvrdenie o zaplatení dane (pre 
fyzické osoby),

 › Výpis z platobného účtu za posled-
ný mesiac, na ktorý subjekt prijíma 
platby v súvislosti s posudzova-
ným príjmom z podnikania alebo 
iný doklad preukazujúci aktuál-
nosť príjmu/ obratov (napríklad 
denné závierky z elektronickej re-
gistračnej pokladnice,

 › Zmluvy uzatvorené s treťou stra-
nou, faktúry, pokladničné doklady 
potvrdzujúce uhradenie faktúr a 
pod.,

 › Aktuálny výpis z konta sociálneho 
poistenia (Kontoauszug) o plat-
bách do Sociálnej poisťovne (SVA 
Sozialverzisicherunganstalt) za po-
sledný štvrťrok, 

 › Doklad o zaplatení poistného 
(napr. výpis z účtu, príkaz na úhra-
du), stanoveného podľa posled-
ného aktuálneho štvrťročného vý-
pisu z konta sociálneho poistenia 
(Kontoauszug).

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Na individuálne posúdenie (výnimku), 
pričom musia byť splnené nasledujúce 
podmienky: 
 › Pracovný pomer v čase žiadosti 

existuje (nie je možné príjem ak-
ceptovať v mimosezónnom obdo-
bí),

 › Klient potvrdením od zamest-
návateľa, prípadne pracovnými 
zmluvami zdokladuje, že je u ak-
tuálneho zamestnávateľa zamest-
naný minimálne v 3. cykle za se-
bou,

 › V aktuálnom cykle je zamestnaný 
minimálne jeden ukončený me-
siac a mzdu má vyplatenú na účet 
(výplatné pásky a výpisy z účtu je 
potrebné predložiť už za aktuálny 
cyklus). 

Pri výpočte priemerného čistého me-
sačného príjmu je potrebné zohľadniť 
aj mesiace, počas ktorých klient prí-
jem nepoberá (mimosezónne mesia-
ce). Príjem sa teda vždy prepočítava za 
obdobie 12 mesiacov: Priemerný čistý 
mesačný príjem = celková suma vypla-
tených čistých príjmov za sezónu/12 
mesiacov.

VÚB
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjmy v mene týchto 
krajín: Austrália, Európska únia, Kana-
da, Nórsko, Nový Zéland, Švajčiarsko, 
USA, Veľká Británia.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 6 mesiacov, pričom ak 
je klient zamestnaný menej ako 6 me-
siacov, príjem  sa za odpracované ob-
dobie delí 6 mesiacmi. Klientovi môže 
byť ponúknuté maximálne 80 % finan-
covanie z hodnoty zabezpečenia.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje príjem zdravotnej 
sestry (opatrovateľky) v Rakúsku (ide o 
príjem z podnikania zo zahraničia) za 
týchto podmienok: 
 › Podnikanie v Rakúsku v oblasti 

poskytovania zdravotníckej služ-
by trvá minimálne 2 roky, 

 › Príjem je zasielaný na účet. 

Potrebné doklady: 
 › Daňové priznanie v SR za obdobie 

posledného kalendárneho roka, 
 › Potvrdenie o výške daňovej po-

vinnosti v SR za posledné 2 roky, 
 › Živnostenský list.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

Mgr. art. Peter Halík
Manager, DELUVIS

UniCredit Bank
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjem v týchto me-
nách: EUR, CZK, GBP, HUF, PLN.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 6 mesiacov a klient nie 
je v skúšobnej ani vo výpovednej dobe.

V prípade doby neurčitej a príjme v 
eurách banka akceptuje 90 % príjmu; v 
prípade doby neurčitej a príjme v inej 
mene banka akceptuje 70 % príjmu.

V prípade doby určitej u toho istého 
zamestnávateľa musí byť pracovná 
zmluva (vrátane dodatkov) uzatvore-
ná na dobu minimálne 24 mesiacov a 
viac a do konca platnosti tejto zmluvy, 
resp. dodatkov ostáva viac ako 2 me-
siace.
V prípade doby určitej u dvoch po sebe 
idúcich zamestnávateľov musí byť sú-
čet doby určitej minimálne 36 mesia-
cov (vrátane dodatkov).

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

Banka akceptuje prijem opatrovateliek 
z Rakúska. 
Potrebné doklady: 
 › Výpis z bankového účtu žiadateľa 

s pripísanou mzdou za posledné 
3 mesiace,

 › Pracovná zmluva (Werkvertrag 

űber Leistungen in der Personen-
betreuung), 

 › Výpis zo živnostenského registra v 
Rakúsku (Auszug aus dem Gewer-
beregister), obsahujúci predmet 
činnosti Opatrovateľstvo (Perso-
nenbetreuung).

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

Tatra Banka
Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka preferuje príjem v EUR, avšak 
nevylučuje individuálne posúdenie 
jednotlivých prípadov.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne 
banka akceptuje ak minimálna doba 
zamestnania je 6 mesiacov. Príjem 
musí byť vyplácaný v eurách a jeho 
min. výška je 750 EUR.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v 
zahraničí

V prípade ak ide o opatrovateľku v 
zahraničí, banka akceptuje iba ako za-
mestnanecký pomer v zahraničí.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - 
sezónne práce

Banka neakceptuje.

Ú V E R Y Ú V E R Y
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Tehotenské je určené iba tehotným 
ženám, ktoré sú v čase nároku ne-
mocensky poistené:

• zamestnankyne, 
• živnostníčky či iné samostatne zá-

robkovo činné osoby (SZČO), 
• dobrovoľne poistené osoby, 
• tehotné ženy, ktorým vznikne 

nárok na dávku po zániku nemo-
cenského poistenia v ochrannej 
lehote,

• poistenkyne, ktoré majú preru-
šené povinné poistenie z dôvodu 
čerpania rodičovskej dovolenky 
(v prípade zamestnankyne) alebo 
poberania rodičovského príspev-
ku (v prípade SZČO).

Na rozdiel od iných dávok nemocenské-
ho poistenia ju môžu ženy poberať aj 
popri práci, teda v období, keď majú prí-
jem alebo poberajú iné dávky (napríklad 
materské, nemocenské, či rodičovský 
príspevok). Nárok na novú dávku vznik-
ne tehotným ženám od začiatku 27. týž-
dňa pred očakávaným dňom pôrodu, 
teda od 13. týždňa tehotenstva a budú 
ju poberať až do skončenia tehotenstva 
(pôrodom, umelým prerušením teho-
tenstva alebo spontánnym potratom).

Na tehotenské má nárok tehotná žena, 
ktorá:

• Je nemocensky poistená, je v 
ochrannej lehote po skončení ne-
mocenského poistenia alebo má 
prerušené povinné nemocenské 
poistenie z dôvodu čerpania ro-
dičovskej dovolenky alebo pobe-
rania rodičovského príspevku, na 
začiatku 27. týždňa pred očakáva-
ným dňom pôrodu určeným leká-
rom,

• Bola nemocensky poistená najme-
nej 270 dní v posledných dvoch 
rokoch pred začiatkom 27. týždňa 
pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom,

• Je SZČO alebo dobrovoľne nemo-
censky poistená osoba a nemá za 
posledných 5 rokov nedoplatky v 
Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 
eur),

• Predloží pobočke Sociálnej pois-
ťovne Žiadosť o tehotenské, ktorú 
jej vystaví a očakávaný deň pôrodu 

TEHOTENSKÉ
NOVÁ NEMOCENSKÁ DÁVKA 

Sociálna poisťovňa začala od 1. apríla 2021 budúcim 
mamičkám poskytovať novú tehotenskú dávku. Po 
splnení zákonných podmienok môžu získať finančnú 
pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené vý-
davky v období tehotenstva. O aké podmienky ide a 
aká je výška tehotenského?

Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.podnikajte.sk

Podrobné informácie
o novej dávke sú zverejnené 
na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne:
www.socpoist.sk/tehotenske

na ňom potvrdí gynekológ na prvej 
preventívnej prehliadke, na začiat-
ku II. trimestra po dosiahnutí 13. 
týždňa tehotenstva.

Do tejto doby sa započítava doba aktu-
álneho nemocenského poistenia, ako 
aj doba už ukončeného nemocenského 
poistenia, resp. viacerých nemocen-
ských poistení. Do počtu 270 dní sa teda 
započítava aj prerušenie povinného ne-
mocenského poistenia zamestnankyne z 
dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, 
a prerušenie povinného nemocenského 
poistenia SZČO, ktorá čerpá rodičovský 
príspevok a nevykonáva činnosť povin-
ne nemocensky a dôchodkovo poistenej 
SZČO (t.j. nevykonáva podnikateľskú čin-
nosť v tom čase).  

Na rozdiel od iných dávok 
nemocenského poistenia 
ju môžu ženy poberať aj 
popri práci.

Aké podmienky musí 
splniť budúca mamička 
pre priznanie nároku na 
tehotenské od 1.4.2021?

Pozor,  ak tehotná žena 
nespĺňa uvedené pod-
mienky k prvému dňu 27. 
týždňa pred očakávaným 
dňom pôrodu, nárok na 
tehotenské jej nevznikne, 
a to aj keď splní napr. 
dobu nemocenského 
poistenia 270 dní o pár 
dní neskôr. Nová dávka sa 
netýka tehotných študen-
tiek, pre tie je určené tzv. 
tehotenské štipendium, 
o ktoré treba požiadať 
príslušnú školu.

Doba nemocenského
poistenia v trvaní 

270 dní. 
Čo to znamená?

Príklad

Výška dávky závisí od dosiahnutých 
vymeriavacích základov (hrubých príj-
mov), z ktorých žena odvádzala poistné 
na nemocenské poistenie v rozhodujú-
com období, čo je spravidla predchádza-
júci kalendárny rok. Dávka sa vypláca za 
kalendárne dni a výška tehotenského 
predstavuje 15 % denného vymeriava-
cieho základu alebo pravdepodobné-
ho denného vymeriavacieho základu. 
Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia 
možná hranica. 

V roku  2021 môže budúca mamička do-
stávať tehotenské v rozpätí:

• Minimálne mesačne 215,50 EUR v 
prípade 30 kalendárnych dní alebo 
222,60 EUR v prípade 31 kalendár-
nych dní (za kalendárny deň vo 

Aká je výška 
tehotenského 
od 1.4.2021?

výške 7,18028 EUR),
• Maximálne mesačne 323,20 EUR v 

prípade 30 kalendárnych dní alebo 
333,90 EUR v prípade 31 kalendár-
nych dní, (za kalendárny deň vo 
výške 10,77042 EUR).

Danka je zamestnankyňou spoločnosti 
XYZ s.r.o. od roku 2017, začiatkom roka 
2021 otehotnie. Nárok na dávku teho-
tenské jej vznikne v roku 2021, a to od 
začiatku 13. týždňa tehotenstva. 

Nakoľko je Danka zamestnaná už dlho-
dobo, od roku 2017 a nárok na tehoten-
ské jej vznikne v roku 2021, rozhodujúce 
obdobie pre určenie denného vymeria-
vacieho základu bude rok 2020. 

Jej denný vymeriavací základ pre výpo-
čet tehotenského sa bude rátať z rozho-
dujúceho obdobia, ktorým je rok 2020. 
V roku 2020 mala Danka súčet vymeria-
vacích základov (hrubých miezd) 15 000 
EUR a nemocenské poistenie sa platilo 
za celý rok. 

Výšku dávky „tehotenské“ vypočítame 
nasledovne: 15 000 EUR / 366 dní (2020) 
= 40,9836 EUR , z toho 15 % = 6,15 EUR, 
t.j. výška tehotenského na 1 kalendárny 
deň. Uvedené znamená, že Danka bude 
mať nárok na tehotenské v mesiaci, 
ktorý má 30 dní vo výške 184,50 EUR. 
Nakoľko je však táto výška mesačného 
tehotenského pri 30 – tich kalendárnych 
dňoch nižšia, ako je minimálne tehoten-
ské, Danka bude mať nárok na minimál-
ne tehotenské vo výške 215,50 EUR.



Je držiteľkou všetkých národných hĺbkových rekordov a v 
roku 2013 sa stala ženou, s tretím najhlbším ponorom s 
monoplutvou na svete. Počas svojej športovej kariéry za-
čala vnímať problematiku stresu z viac perspektív, až táto 
fascinácia výustila do zmeny kariéry a práce s ľuďmi. Ako  
horieť ale nevyhorieť, budovať mentálnu odolnosť a zdra-
vú firemnú kultúru vás naučí koučka, zakladateľka LIA In-
stitute a bývala reprezentantka Slovenska vo freedivingu, 
Katarína Linczényiová. O svoj životný príbeh aj cenné rady 
sa s nami podelila v inšpiratívnom rozhovore. 

KATARÍNA LINCZÉNYIOVÁ: 
“V NAŠEJ SPOLOČNOSTI JE 
STÁLE STIGMA OKOLO TÉM 

MENTÁLNY WELL-BEING A STRES ” 
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 › Môžete nám priblížiť vašu súčas-
nú profesiu? 

Som zakladateľkou LIA Institute, spoloč-
nosti, ktorá ponúka tréningové, vzde-
lávacie a konzultačné služby v oblasti 
mentálneho well-beingu, predovšetkým 
vo firmách v celej EÚ. Ja osobne sa ako 
mentor, kouč a lektor špecializujem na 
oblasť stres manažmentu a mentálnej 
odolnosti v leadershipe. Venujem sa tiež 
motivačnému rečníctvu, vystupujem na 
eventoch a konferenciách, kde sa po-
mocou storytellingu snažím ľudí inšpiro-
vať aby prehodnotili svoj postoj k téme. 

 › Ako vznikol váš záujem venovať 
sa práci s ľuďmi, ktorých stres 
takpovediac ťahá ku dnu? 

Prišlo to nečakane, nastal moment v 
mojom živote keď som si uvedomila, 
že ma práca s ľuďmi baví, taktiež že 
ma napĺňa ľuďom pomáhať. Vedieť sa 
efektívne vysporiadať so stresom má 
za výsledok to, že ľudia sú vyrovnanej-
ší, zdravší a výkonnejší a pozitívne sa to 
odrazí  aj na chode firmy – zvýši sa pro-
duktivita, motivácia a znížia sa náklady. 
Sama som si prešla veľmi stresujúcimi 
etapami v mojom súkromnom aj profe-
sionálnom živote a až s odstupom času 
som si uvedomila, koľko škody napácha 
nie len stres, ale zjednodušene pove-
dané zle nastavený́ mindset, negatívne 
premýšľanie a pod. A toto vidím aj na 
ľuďoch, s ktorými pracujem. 

 › Kto sú dnes vaši klienti? 

Sú to predovšetkým väčšie firmy, ktoré 
majú záujem o služby ako nastavenie 
well-being stratégie alebo odmeranie 
levelu stresu vo firme alebo tréning 
stres manažmentu pre lídrov ale aj 
pre line manažérov a zamestnancov. 
Pracujem hlavne s lídrami, pre kto-

rých máme špeciálny program a po-
tom s HR, Health and Safety alebo LD 
departments. Organizujem ale aj pár 
otvorených školení pre verejnosť a tak-
tiež individuálny coaching, takže sa dá 
povedať, že ponuka je tu pre každého.

 › Myslíte si, že žijeme v časoch 
kedy pribúda viac stresu? Vedia 
si ľudia vôbec pripustiť, že sú v 
strese, najmä ak ide o mana-
žérov? Príp. uvedomiť si, že 
potrebujú pomoc.

Jednoznačne, moderný život s techno-
lógiami, ktorý žijeme, je zameraný na 
výkon. Všetko chceme mať urobené čo 
najlepšie a čo najrýchlejšie. Keď si aj 
nájdeme čas na oddych, tak sa takmer 
cítime previnilo, lebo veď sme nedo-
končili všetko, čo sme mali. Takže áno, 
žijeme život plný stresu. Veľa ľudí si ani 
neuvedomuje, že fungujú pod chronic-
kým stresom, pretože byť v strese alebo 
vyčerpaní alebo v neustálom zhone sa 
pre nich stalo akýmsi normálnym sta-
vom. V našej spoločnosti je mentálny 
well-being a stres stále akési tabu, čo vy-
úsťuje do toho, že ľudia nepovažujú za 
dôležité starať sa o svoju mentálnu po-
hodu, resp. ak už aj cítia, že sa nemajú 
dobre, hanbia sa ísť nie len za psycholó-
gom ale aj za koučom, lebo to berú ako 
akési zlyhanie. Nie je to tak. Ja rada ho-
vorím, že tak ako sa učíme matematiku, 
sa vieme naučiť ako pracovať so stre-
som, ako zvyšovať našu mentálnu odol-
nosť, ako byť lepším lídrom, ktorý vníma 
veci z perspektívy. Hlavne, ak hovoríme 
o lídroch, sú́ to kľúčoví ľudia, od ktorých 
sa vyžaduje aby podávali veľký výkon aj 
pod tlakom, robili ťažké stresujúce roz-
hodnutia s chladnou a kľudnou hlavou, 
to znamená, že pre lídrov sú schopnosti 
zvládať stres a budovať mentálnu odol-
nosť nevyhnutnosťou. Zároveň sú to ľu-
dia, ktorí majú zodpovednosť nie len za 

výkonnosť ľudí vo svojom tíme, ale aj za 
ich mentálny well-being, čo si veľa lídrov 
hlavne vo východnej Európe neuvedo-
muje. A aj keď áno, nemajú tréning na 
to, aby vedeli stres vo svojom tíme zma-
nažovať. Plus, kto by chcel pracovať pre 
manažéra, ktorý nevie zvládať vlastný́ 
stres a ten prenáša na svojich ľudí? Frá-
za, že ľudia odchádzajú́ z firmy nie kvôli 
firme ale kvôli zlému manažérovi, nie je 
až také́ klišé́, ako by sa mohlo zdať. 

 › V tejto rýchlej, digitálnej dobe 
je dôležité vedieť aj efektívne 
oddychovať. Dá sa to vôbec?

Oddych ide ruka v ruke s výkonnosťou, 
zdravím aj pocitom šťastia. Nemôžete 
očakávať, že budete podávať veľký vý-
kon, ak nedoprajete telu aj mysli čas 
na regeneráciu. Je viacero druhov od-
dychu: oddych sociálny (ste sami, nie s 
ľuďmi), kreatívny (netvoríte), oddych od 
robenia rozhodnutí (aj keď malých), od-
dych od technológií (nie ste na počítači, 
smartfóne) a aj oddych od informácii 
(nečítate správy, sociálne média). Dobré 
je teda sa zamyslieť, či si v týždni dopra-
jem v určitej miere každý druh oddychu. 
Je tiež dôležité poznamenať, že môžeme 
síce byť na dovolenke na lehátku a naše 
telo oddychuje, ale ak premýšľame o 
práci, myseľ neoddychuje. Tak ako si v 
kalendári vyznačíme čas na prácu a vý-
kon, môžeme si plánovať oddych, resp. 
rôzne malé oddychy počas týždňa.

 › Aké benefity môže priniesť 
správny mentálny tréning a 
starostlivosť o seba?

Môžeme sa naučiť pracovať so stre-
som, tak aby sme sa cítili lepšie – viac 
v pohode, šťastnejší, vyrovnanejší, 
pokojnejší. Prežívať menej stresu, má 
tiež výrazný pozitívny vplyv na naše 
zdravie, fyzické aj psychické. Je to tiež 
prevencia vyhorenia. Mentálny tré-
ning, ktorého súčasťou je aj zvládanie 
stresu alebo zvyšovanie mentálnej 
odolnosti, má tiež za výsledok zvýšený 
výkon. Keď je človek v strese, znižuje 
sa schopnosť myslieť racionálne alebo 
robiť pragmatické rozhodnutia – dôle-
žitá schopnosť hlavne pre lídrov. Po-
čas mentálneho tréningu teda učíme 
aj ako sa koncentrovať, vidieť veci v 
perspektíve. Zlepšujú sa aj sociálne a 
komunikačné zručnosti – viete sa na-
učiť ako komunikovať s inými ľuďmi 
v stresových situáciách, ako byť viac 
empatický, motivujúci alebo povedať 
nie. No a na záver, pomocou men-
tálneho tréningu sa viete stať svojim 
vlastným najlepším koučom, pracovať 
s vlastnými myšlienkami, emóciami a 
nastavovať si ciele. 

 › Ak by ste mali dať manažérom 
pár odporúčaní ako lepšie odo-
lávať stresu, aké by to boli? 

 
Nájsť si kľudnú hodinku a pozrieť na 
svoj život, osobný aj pracovný z per-
spektívy, identifikovať situácie alebo 
veci ktoré mi prinášajú stres, alebo v 
ktorých som pod tlakom a rozhodnúť 
sa, či ich viem eliminovať. A ak nie, či 
viem nájsť praktické riešenia, ako sa s 
nimi efektívnejšie vysporiadať. Ďalej 
by to bolo nájsť si vo svojom kalendári 
viac času na oddych ale aj na veci, kto-
ré nám robia radosť, ako napr. hobby. 
Čo sa týka zvládania momentu kedy 
sme v strese, to prvé čo môže človek 
urobiť je akceptovať situáciu, akcepto-
vať fakt, že je tu teraz so mnou stres, 
a že je to normálna súčasť života. Na-
miesto toho, že budem stres potláčať, 
ignorovať alebo sa ho ešte viac zľak-
nem, tak viem akceptovať, že tu so 
mnou teraz jednoducho je a následne 
sa rozhodnúť s logikou, čo idem robiť 
ako ďalší krok aby som si pomohol cí-
tiť sa lepšie, alebo našiel riešenie na 
situáciu. Najefektívnejšie je však ísť 
na samotný kurz stres manažmentu, 
alebo si nájsť mentora, tak sa človek 
naučí viac ako len z pár tipov. 

 › Kde začala cesta, ktorá vás in-
špirovala k súčasnej profesii?

Pred kariérou v sfére konzultácií a 
mentálneho well-beingu som sa veľa 
rokov plne venovala športu – freedi-
ving, po slovensky nádychové potápa-
nie, v ktorom som závodila za Sloven-
skú republiku. Som stále držiteľkou 
všetkých národných hĺbkových rekor-
dov a v roku 2013 som sa stala ženou 
s tretím najhlbším ponorom na svete, 
dosiahnutím hĺbky 85m pomocou mo-

noplutvy. Extrémny šport a preces-
tovanie sveta mi dali do života veľmi 
veľa. Hlavne to bola pre mňa inšpirá-
cia ako sa nevzdávať, ako žiť zdravší 
život po fyzickej aj psychickej stránke, 
ako podávať výkony aj keď som pod 
tlakom. Vidieť krajiny tretieho sveta, 
bola aj lekcia pokory. Počas tréningu 
som sa naučila ako zvládať stres, pre-
tože keď ste iba s jedným nádychom 
takmer 100 m pod hladinou, stres a 
panika vás môžu stáť život. Zároveň 
bojujem s chronickými zdravotnými 
problémami, mentálny tréning, me-
ditácie a pobyt vo vode mi veľmi po-
mohli. Postupom času za mnou sami 
začali chodiť klienti z korporátneho 
prostredia, hlavne z finančného sek-
tora – čomu sa dá rozumieť, je to sek-
tor v ktorom štatisticky vidíme najviac 
stresu už dlhé roky. Klienti mali záu-
jem sa odomňa učiť, predovšetkým 
ako zvládať stres. Začala som vnímať 
problematiku stresu z viac perspektív 
– ako vníma stres športovec, HR firmy, 
CEO, filozofia alebo medicína. Stres 
ma začal fascinovať natoľko, že som 
sa mu rozhodla plne venovať a začať 
novú kariéru. 

 › Mohli by ste laikovi vysvetliť, čo 
je freediving?

Freediving, alebo po slovensky nády-
chové potápanie je šport, pri ktorom 
sa učíme pohybovať pod vodou, predo-
všetkým do hĺbky v mori, iba s jedným 
nádychom, ktorý si so sebou berieme 
v pľúcach. Nepoužívame teda žiadny 
rezervoár vzduchu vo fľaške ako prí-
strojoví potápači. Freediving sa ale tré-
nuje aj v bazéne, kde sa sústredíme iba 
na tréning samotnej zádrže dychu bez 
pohybu alebo preplávanie čo najväčšej 
horizontálnej vzdialenosti v bazéne. Sa-
mozrejme, freediving sa zrodil z mora 
a väčšina ľudí, ktorí s týmto športom 
začnú, to robia práve kvôli pobytu v 
modrej hlbočine. Je tiež vhodné pozna-
menať, že freediving nie je iba šport v 
ktorom sa organizujú majstrovstvá sve-
ta a kde atléti lámu rekordy. Pre väčši-
nu rekreačných freediverov je to aktivi-
ta, ktorá im umožní objavovať prírodné 
bohatstvo našej modrej planéty, je to 
nástroj hlbokej relaxácie a sebarozvoja 
a samozrejme, veľa zábavy s priateľmi.  

 › Čo všetko musíte pred ponorom 
urobiť? Vyžaduje si to zrejme 
pravidelný tréning a stres tu asi 
nemá miesto.

Je podstatný rozdiel medzi atletickým 
freedivingom, pri ktorom sa atléti po-
tápajú do naozaj veľkých hĺbok aj cez 
70 metrov a rekreačným freedivingom, 
pri ktorom sa ľudia potápajú do cca 30 
až 50 metrov. V zásade ale platí, že je 
priamo pred ponorom dôležité sa uvoľ-
niť, skoncentrovať a špecificky dýchať, 
aby sa telo aj myseľ pripravili na ponor. 
Z dlhodobého hľadiska je tréning pre 
freediving naozaj rozmanitý, čo mám 
ja osobne na tomto športe veľmi rada. 
Trénujeme strečing hrudného koša aj 
celého tela, dýchacie cvičenia, samotnú 
schopnosť zadržiavať dych a fungovať 
bez kyslíka. Trénujete svaly ktoré zapá-
jate, trénujete vyrovnávacie cvičenia, 

“
Oddych ide ruka v ruke
s výkonnosťou, zdravím 
aj pocitom šťastia.

“
Extrémny šport a preces-
tovanie sveta mi dali do 
života veľmi veľa. Hlavne 
to bola pre mňa inšpi-
rácia ako sa nevzdávať, 
ako žiť zdravší život po 
fyzickej aj psychickej 
stránke, ako podávať 
výkony aj keď som pod 
tlakom. Vidieť krajiny 
tretieho sveta bola aj 
lekcia pokory. 
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aby ste dokázali manažovať narastajú-
ci tlak v ušiach, no a tiež trénujete re-
laxáciu a schopnosť sa mentálne uvoľ-
niť. A ďalej tréning techniky pohybu s 
dlhými plutvami. 

 › Ako najhlbšie ste sa na jeden 
nádych dostali?

Dostala som sa do 95 metrov, pričom 
som plávala s monoplutvou. Ponor tr-
val približne 3 a pol minúty. 

 › Čo počas ponoru zažívate a čo 
musíte urobiť aby ste sa dosta-
li do tak veľkej hĺbky? 

Ťažko to vyjadriť v pár vetách, ale to, 
čo si užívam najviac je moment kedy 
na nič nemyslím, som v stave Flow. Ne-
myslím na to čo bolo, alebo bude, je 
tam plné sústredenie na to, čo práve 
robím, hlavne na relaxáciu a zároveň 
vnímanie vody. Nikto tam od vás nič 
nechce, nezvoní tam telefón a keďže 
nepremýšľate, nechcete ani nič sami 
od seba. Hlavné dva predpoklady k 
dosiahnutiu hĺbok je práve schopnosť 
uvoľniť sa aj v potencionálne stresu-
júcich situáciách, no a ešte schopnosť 
vynikajúco vyrovnávať tlak v ušiach, 
ktorý s každým metrom vody narastá. 

 › Máte pri ponoroch strach? 

Nie, strach nemá vo vode pri hlbokých 
ponoroch čo robiť, to je ako recept na 
nehodu.

 › Je teda freediving šport len pre 
pokojných a rozvážnych ľudí?

Byť pokojným je určite výhoda ale ne-
tvrdila by som, že je to nevyhnutnosť. 
Veľa mojich študentov, a celkovo ľudí 
ktorí s rekreačným freedivingom iba 
začínajú, tak robia preto, že sa chcú 
naučiť ako sa uvoľniť. Samozrejme 
keď už človek prejde z rekreačného 
do výkonnostného freedivingu, kde sa 
chodí do veľkých hĺbok, tam už musí 
vedieť veľmi dobre ako zvládať svoj 
strach a stres.

 › Má tento šport vekový limit? 

Nie, môj najstarší študent mal 85 ro-
kov. Limit je hlavne zdravotný stav, člo-
vek musí mať zdravé srdce a pľúca. 

 › Kde všade ste sa mali možnosť 
dostať? Čo všetko ste vďaka 
freedivingu zažili/stretli?

Zúčastnila som sa aj viedla viacero oce-
ánskych expedícií. Medzi moje najvzác-
nejšie spomienky určite patrí plávanie s 
modrou veľrybou na Srí Lanke, potápa-
nie s divokými kosatkami za polárnym 
kruhom v Nórsku, plávanie s delfínami 
v červenom mori alebo výhra 4 bron-
dzových medailí v najhlbšej morskej 
diere sveta DeansBlue Hole na Baha-
mách. Keď plávam s takým majestát-
nym zvieraťom ako je veľryba, zrazu si 

uvedomím, že tie malé veci, ktoré nás 
každý deň dokážu zbytočne vytočiť sú 
tak irelevantné. Čo ma teší je, že vďaka 
freedivingu vieme aj takéto jedinečné 
zážitky sprostredkovať verejnosti, napr. 
plávanie s divokými delfínmi je sen 
množstva ľudí a pritom nemusia byť ul-
tra dobrí freediveri aby sa im to splnilo. 
Ja konkrétne tento event organizujem 
raz za tri roky pre mojich študentov 
prostredníctvom svojho freediving klu-
bu v Bratislave, KyanosKlub. 

 › Aké sú vaše ciele do budúcnosti 
pod vodou alebo na súši? 

V oblasti freedivingu už nezávodím, ale 
veľmi rada sa párkrát do roka venujem 
svojim študentom a občas sa venujem 
aj natáčaniu dokumentov. Moja práca 
momentálne spočíva vo vývoji novej 
metódy s názvom LINCZ Method na 
odbúranie stresu, ktorá práve využí-
va pobyt v teplom vodnom prostredí, 
mentálny tréning a dýchacie cvičenia – 
nejedná sa ale o freediving, je to skôr 
bližšie k terapeutickej metóde. Dúfam, 
že sa mi podarí dostať túto metódu v 
budúcom roku aj k ľudom na Sloven-
sku. Prioritne sa ale venujem svojej 
firme – LIA Institute, prostredníctvom 
ktorej prinášame riešenia v oblasti 
stres manažmentu a mentálneho we-
ll-beingu vo firmách. V našej spoloč-
nosti, a nie len vo firemnej kultúre, je 
bohužiaľ stále stigma okolo tém ako 
mentálne zdravie. Mojím cieľom je pri-
spieť k zmene k lepšiemu. 

Instagram: katarina_lincz
FB: Katarína Linczényiová

Foto: Václav Krpelík
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Excel under pressure

• Mental Well-being in the workplace 

• Consultancy for HR, L&D, OHS

• Stress Management Trainings 

• Executive development programs 

• Individual coaching & mentoring

• Motivational speaking 

LIA Institute mission is to help  

organisations enhance well-being  

and productivity in the workplace,  

create more inclusive culture and  

to train employees, managers  

and leaders on how to use soft skills  

to manage stress, improve mental  

resilience and utilise potential. 

www.liainstitute.com 

STRONG MINDS PERFORM
EVEN IN STRESSFUL

ENVIRONMENT
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SLÁVA A LESK 
ČESKÝCH MINCOVNÍ: 
DOLÁR SA „VRACIA DOMOV”

Bola to práve jedna z českých mincovní, presnejšie tá 
v krušnohorskom Jáchymove, ktorá dala svetu toliar - 
mincu, vďaka ktorej pred storočiami vznikla dolárová 
mena. Teraz sa kruh uzatvára: Česká mincovna, ktorá 
razí aj české koruny, vyrába dolárové mince.

Mincovníctvo malo na území 
dnešnej Českej republiky kruš-
né, ale pestré začiatky. Do-

konca ani presne nevieme, ako prvé 
české mincovne vyzerali. Od roku 
1300 mali ale podobu takmer rovna-
kú. Priestranné budovy s dostatkom 
svetla, v ktorých mohli z gruntu vy-
robiť celú mincu. Vtedy tiež v kutno-
horskom Vlašskom dvore vznikla tá 
možno najznámejšia, Česká mincovna. 
Spočiatku sa tam razil známy Pražský 
groš. V šmitnách združovala mincov-
ne Litoměřic, Kladska, Jihlavy, Opavy, 
Mostu aj Písku.

Táto mincovňa fungovala až do roku 
1727 a za celú dobu svojej existencie 
sa v nej razilo mnoho rôznych plati-
diel. Za zmienku stojí hlavne minca, 
ktorá ale pôvodne vznikla v Krušných 
horách: Podnikavá rodina Šlikov, kto-
rej patrili miestne panstvá s bohatými 
náleziskami striebra, založila v roku 
1516 mesto Jáchymov. A pretože inak 
ako vo forme mincí striebro vyvážať 
nemohli, vybudovali mincovňu a od 
roku 1520 v nej razili jáchymovské to-
liare. Tieto mince boli tak obľúbené, že 
ich začali napodobňovať v celej Európe 
aj v kolóniách. Samozrejme im ale ko-
molili názov, takže málokto dnes tuší, 
že dali vzniknúť aj dolárovej mene.

České mince 
v Českej mincovni

K odkazu Jáchymovských mincmaj-
strov sa dnes hrdo hlási Česká min-
covna. Dokonca taktiež sídli v horách, 
a to v Jizerských. Presnejšie v Jablonci 
nad Nisou. Spoločnosť vznikla po roz-
pade československej federácie v roku 
1993. Vtedy tiež vyhrala výberové ko-
nanie na dodávateľa mincí pre Českú 

republiku a odvtedy stále zostáva jedi-
nou mincovňou, ktorá má v Česku prá-
vo pre potreby Českej národnej banky 
raziť obeživo - české koruny.

Do roku 2003 sa medzi nich počítali 
ešte desaťhalierové a dvadsaťhalie-
rové mince, po roku 2008 skončil aj 
päťdesiat halier. V súčasnosti Čechom 
zostali iba koruny, dvojkoruny, päť ko-
runy, desaťkoruny, dvadsaťkorunáčky 
a päťdesiatkorunáčky. Posledná spo-
mínaná sa stala v roku 1994 obežnou 
mincou v známej ankete World Coins.

Škola mincmajstrov 
s tradíciou

Dnes, na rozdiel od niekdajších tolia-
rov, sa už samozrejme bežné platidlá 
nerazia z drahých kovov. Všetky české 
korunové mince sú z ocele plátované 
niklom, meďou alebo inými zliatinami. 
To ale neznamená, že Česká mincovna 
žiadne zlaté a strieborné mince nerazí. 
Naopak. Pre Českú národnú banku sa 
tu razia pamätné mince v rôznych no-
minálnych hodnotách, a to ako v zlate, 
tak v striebre.

To však zďaleka nie je celá produkcia 
Českej mincovne. Možno vás to pre-
kvapí, ale na konte má spoločnosť tiež 
razbu obeživa pre niektoré zahraničné 
centrálne banky, napríklad Moldavskú, 
Arménsku alebo Libanonskú. Vydáva 
pamätné medaily, repliky historických 
mincí... Skrátka jej produkcia je veľká 
a zaujímavá.

Za rok vyrobí neuveriteľných vyše 140 
miliónov kusov obehových mincí a 
300 tisíc pamätných mincí. Schopných 
zamestnancov tam preto nie je nik-
dy dosť a aj z toho dôvodu mincovňa 

spolupracuje s jabloneckou Umelec-
kopriemyslovou školou. Tá má min-
covníctvu a razbe venovaný celý odbor 
a rad jeho absolventov v súčasnosti v 
Českej mincovni pôsobí a podieľa sa 
na výtvarných návrhoch pre medaily a 
mince. Niektorí skúsení mincmajstri z 
Českej mincovne zase na jabloneckej 
škole tento odbor vyučujú.

Kruh sa uzatvára 
a doláre vznikajú 

aj u nás

Rovnako ako kedysi Jáchymovská min-
covna je aj Česká mincovna v súčasnos-
ti vyhlásená tiež v zahraničí. Preto sa tu 
začal vedľa mincí s nominálnou hodno-
tou vyčíslenou v korunách raziť aj celý 
rad mincí dolárových. Licenciu poskyt-
la Novozélandská mincovňa a týka sa 
okrem novozélandských dolárov tiež 
dolárov fidžijských alebo napríklad sa-
mojských. Mincovňa tieto licencie pou-
žíva najmä pri výrobe svojich vlastných, 
umelecky spracovaných investičných 
mincí z drahých kovov. Ponúka tak spô-
sob, ako bezpečne uložiť finančné pro-
striedky.

Nejde ale len o múdru a spoľahlivú 
investíciu. Vďaka týmto „Českým Le-
víčkom” budete mať vo svojom vlast-
níctve tiež nádherný umelecký kúsok a 
symbol toho, že aj v českej krajine sa 
tvorili svetové dejiny, keď pred poltisíc-
ročím z Jáchymovskej mincovne vyšiel 
prvý strieborný toliar. Ťažká investičná 
minca, vyrazená napríklad v striebre a 
navyše v dolárovej nominálnej hodno-
te, by vám to mala rozhodne pripome-
núť. Bez toliara a jedinečného umenia 
českých mincmajstrov by totiž doláre 
vôbec neexistovali.

O D  T O L I A R A  K  D O L Á R U O D  T O L I A R A  K  D O L Á R U
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Teplé dni sú ideálna doba na cvičenie von-
ku. Najmä v aktuálnych časoch. Nájdite si 
čas a priestor, napríklad v parku, prírode 
či na záhrade a vyskúšajte tréning bez ná-
radia, kde sami pomocou vlastnej váhy 
dokážete pracovať na svojom tele.

DESAŤ CVIKOV 
NA ČERSTVOM 
VZDUCHU
OSOBNÝ TRÉNER 
MILAN UHRÍN
1. Cvik:  Výpady na mieste
Výpady sú efektívnym cvikom na precvičenie a formovanie se-
dacieho svalu, stehien a lýtok. Získať s ním môžete aj lepšiu 
flexibilitu a rovnováhu. Snažte sa koncentrovať a mať vrchnú 
časť tela rovnú, brucho stiahnuté a panvu podsadenú, ramená 
majte uvoľnené. Vykročte vpred s jednou nohou tak, aby boli 
napokon obe kolená v uhle 90 stupňov. Celú váhu držte v pä-
tách a nakoniec sa vráťte späť do východiskovej pozície.

3. Cvik:  Kľuky na široko
Kľukmi si precvičíte ramená a hrudník. Ruky držte ďalej od tela 
s tým, že čím sú ďalej, tým väčšmi sa zapája do pohybu prsné 
svalstvo. Snažte sa, aby chrbát a nohy boli vystreté a celé telo 
držte počas cvičenia spevnené.

7. Cvik: Kľuky o lavičku/ kľuky na úzko
Na rade je triceps. Pokiaľ nemáte po ruke lavičku, môžete robiť 
kľuky na úzko. Ruky máte na šírku ramien a lakte idú popri 
tele. Pokiaľ máte po ruke lavičku, chyťte ju rukami s úchopom 
na šírku ramien. Ste chrbtom k lavičke. Pozeráte sa vpred. Po-
maly sa s nádychom spúšťajte dole, pričom lakte smerujú vzad 
a nohy mierne krčte. Pohyb zastavíte, keď cítite napätie v tri-
cepsoch, zhruba v bode, kedy sú lakte na úrovni ramien alebo 
mierne nad nimi. S výdychom sa vytlačíte do počiatočnej po-
lohy. Naďalej sa snažte aby chrbát bol vystretý, telo spevnené.

2. Cvik: Plank 
Prejdite do pozície pre klasické kľuky, pokrčte ruky a zosuň-
te sa na lakte. Lakte majte položené priamo pod ramenami. 
Vyrovnajte sa v chrbte a spevnite celé telo, hlavne brucho a 
bedrovú časť. Hlava je vždy v aktívnom predĺžení chrbtice, nie 
je v záklone ani zvesená. Plank je ideálnym cvičením na brušné 
svaly práve preto, že zapája celú hlavnú skupinu stredu tela 
tzv. „Core“, vrátane priečneho brušného svalu, priameho bruš-
ného svalu, vonkajšieho šikmého svalu brucha a zadku. Posil-
niť tieto svaly je najdôležitejšie pre nás všetkých pri rôznych 
aktivitách a druhoch športu.

10. Cvik: Sklápačky 
Sú jedným zo základných cvikov zameraných na svaly bru-
cha. Ľahnite si na chrbát a pozdĺž zeme vystrite ruky aj nohy, 
s výdychom dvíhajte oproti sebe obe nohy aj ruky tak, že sa 
stretnú nad úrovňou brucha, následne sa pomalým koordi-
novaným pohybom vráťte do pôvodnej pozície. Pri brušákoch 
ako aj sklapačkách nepotrebujete pomoc vašich rúk a krku. 
Rovnako tak nepotrebujete, aby ste si ich zbytočne zaťažovali. 
Udržujte medzi vašou bradou a hrudníkom priestor aspoň o 
veľkosti jablka.

4. Cvik: Zhyb 

Ak máte v okolí hrazdu, preliezku či silný konár na strome, 
môžete ich využiť na ďalší cvik, ktorým je zhyb. Precvičíte si 
najmä široký sval chrbta. Zavesíte sa na hrazdu, úchopom o 
niečo širším ako šírka ramien, nohy sú voľne spustené. Spev-
nite brucho, zadok a nohy, stabilizujte ramená a vystrite lakte. 
Zo začiatočnej pozície sa pokrčením rúk v lakťoch s výdychom 
pritiahnete ku hrazde. Nikde sa neponáhľajte.

9. Cvik: Angličáky
Angličáky patria k najlepším cvikom na budovanie kondície 
a rozvoja výbušnosti. S týmto cvikom sa určite poriadne za-
dýchate, zvýši sa váš tep a srdce bude biť ako divé. Zvyšujete 
tak kapacitu svojho srdca aj pľúc. Zo stoja spravte drep, ruky 
položte pred seba a váhu preneste na ruky. Nohami rýchlo 
švihnite vzad tak, že sa dostanete do pozície kliku. Dbajte na 
to, aby ste v tejto pozícii neprehýbali kríže a nepadal vám za-
dok dole. Následne vráťte obe nohy späť k rukám, takže sa 
dostanete znova do drepu, poriadne sa odrazte a vyskočte čo 
najvyššie s vystretými nohami. Rukami nad hlavou tlesknete.

5. Cvik: Drep na mieste
Poďme na vnútorné stehná, ktoré si precvičíte drepmi. Začí-
nate v stoji, vzdialenosť chodidiel je na šírku ramien. Špičky 
vytočíte smerom von. Kolená smerujú rovnako. Chrbát je stále 
rovný – vypnutý hrudník, lopatky sú zatiahnuté, ramená zasa-
díte dole. Stred tela držíte pevný. Začnite tlačiť zadok dozadu 
dole, akoby ste si išli na niečo sadnúť, kolená pri tom tlačte od 
seba, váha tela je na pätách. Cez päty sa s výdychom vytlačíte 
hore, pričom je celý vrch tela a core stále pevný.

6. Cvik: Drep s výskokom / výpady
Klasické drepy môžete striedať s drepmi s výskokom. Drep s 
výskokom je cvik s prioritným zameraním na svaly nôh a roz-
voj výbušnosti. Okrem formovania svalstva zároveň opäť bu-
dujete kondíciu. Drep vykonajte na celom chodidle. Spolu s 
drepom urobte výskok ako jeden pohyb. Dopadajte na špičky.

8. Cvik: Výstupy na lavičku

Ostávame pri lavičke, príp. nájdeme peň stromu, resp. stabil-
nú a vhodne vysokú podložku. Výstupy patria medzi to naj-
účinnejšie na tvarovanie pozadia, no precvičíte aj stehná, či 
lýtka. Správna výška podložky sa pozná tak, že po vyložení 
nohy na podložku by mal uhol v kolennom kĺbe zvierať pri-
bližne 90°. Trup je počas celej doby cvičenia vystretý a pohľad 
smeruje vpred. Chodidlo nohy vykonávajúcej výstup musí byť 
počas celej doby cvičenia celou svojou plochou na podložke. 
Koleno by malo byť v osi nad členkom. Výstup je plynulý, bez 
akéhokoľvek náznaku odrazu. Výstupy cvičte samostatne naj-
prv na jednu, potom druhú nohu.

Milan Uhrín
King’s Gym Bratislava
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Podnik Sandrik založila rodina Ber-
gsovcov, ktorá vlastnila bane v 
hodrušskej oblasti. V týchto ba-

niach sa ťažilo striebro, ktoré potrebo-
vali nejako spracovať, a tak sa rozhodli, 
že postavia závod Sandrik. Slávnostný 
prvý výkop na výstavbe závodu bol uro-
bený v roku 1895. Závod dostal pome-
novanie po Jánovi Szandrikovi, majite-
ľovi pozemkov, na ktorých stál. Veľmi 
rýchlo po založení fabriky sa začalo s 
výrobou príborov, v ktorej sa nepretrži-
te aj napriek istým zmenám, pokračuje v 
tejto doline aj dnes.

Za úspechom značky stojí vždy človek. 
Nositelia tradície, minulí aj súčasní sa 
hlásia k významnej osobnosti Jánovi Pe-
terkovi, ktorému Sandrik vďačí za skvelé 
úspechy predovšetkým po roku 1900. 
Získal Zlatú medailu na svetovej výsta-
ve v Paríži a neskôr, ako riaditeľ fabriky, 
začal s výrobou príboru z postriebrenej 
alpaky. Dôvodom k zmene bolo, že strie-
borné príbory boli drahé a prístupné len 
pre bohatších ľudí. Príbor zo Sandriku 
sa tak dostal do každej domácnosti na 
Slovensku. Za vedenia Peterku sa vo 
fabrike začali vyrábať aj ďalšie predme-
ty ako napríklad číslice na domy, zubné 
náhrady či prilby pre bulharskú armádu.

Na konci 50. rokov sa fabrika opäť spoji-
la s významným menom dizajnéra Jána 
Čalovku. Ako zamestnanec firmy mal 
možnosť okrem iných stolovacích prv-
kov navrhnúť skvelé príbory, ktoré sú 
prínosom nielen v jeho tvorbe, v dizajne 
na Slovensku, ale aj v samotnej histórii 
Sandriku.

Príbor č. 58 známy ako Brusel, famili-
árne nazývaný „päťdesiatosmička“, je 
jediný produkt s pôvodným slovenským 
dizajnom, ktorý sa vyrábal 50 rokov od 
svojho vzniku v roku 1958. Meno dostal 

podľa mesta, kde sa v tom roku konala 
svetová výstava Expo ’58. Pre vtedajšie 
Československo mala účasť na výstave 
veľký význam - pavilón získal mnoho 
ocenení, úspech sa stal symbolom otvo-
renia sa komunistického Českosloven-
ska Európe a svetu, aj keď za limitova-
ných podmienok.

Bruselská výstava a jej vplyv na kultúru, 
umenie a životný štýl sú samostatnou 
zaujímavou kapitolou našich dejín. Hoci 
sa na tomto úspechu podieľali aj pro-
dukty továrne Sandrik (kuchynský riad a 
stolové vybavenie v populárnej reštau-
rácii československého pavilónu), para-
doxne, príbor Brusel v Bruseli nebol. 

Výroba príboru č. 58 sa začala bez prob-
lémov, ale prvé hodnotenia nákupcov, 
vtedy „sortimentárov“, ktorí zásobovali 
obchody v celej republike, boli nepriaz-
nivé - príbor bol podľa nich „neestetic-
ký“, príliš „moderný“ a odmietali ho. 
Následne sa príbor predstavil na 1. me-
dzinárodnom strojárenskom veľtrhu v 
Brne roku 1959 a ľudia oň mali záujem. 
Prišlo množstvo objednávok a výroba 
sa naplno rozbehla. Desaťročia ovplyv-
ňoval kultúru stolovania v slovenských 
domácnostiach a reštauráciách. Príbor 
bol príjemný na použitie a jeho charak-

PRÍBOR V KAŽDEJ 
SLOVENSKEJ 
DOMÁCNOSTI
SANDRIK

Hodrušskú dolinu - Hodruša Hámre a jej tradíciu 
výroby príborov v minulom storočí preslávil podnik 
Sandrik. Ak spomíname históriu, treba sa vrátiť viac 
ako sto rokov do minulosti, keď vo francúzskom 
Christofle založili v roku 1828 prvú fabriku na výro-
bu predmetov zo striebra, druhú v roku 1844 v Bern-
dorfe v Rakúsku a o 51 rokov neskôr, v roku 1895 v 
Hodruši Hámre bol postavený podnik Sandrik.

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

teristické črty - „mäkká“ organická mo-
delácia tvarov noža, lyžice a vidličky spo-
lu s hladkým nezdobeným povrchom 
a striedmym množstvom použitého 
kovového materiálu - akoby predvídali 
znaky dizajnu nastávajúcich 60. rokov. 
Napokon sa vyrobilo 40 miliónov kusov 
tohto príboru.

Spoločensko-politické zmeny po roku 
1989 priniesli pre mnohé existujúce 
podniky neprekonateľné problémy. Ve-
denie Sandriku sa rozhodlo v roku 1991 
odpredať časť svojej výroby, ktorá sa tý-
kala práve príborov. V Hodrušskej doli-
ne však výroba príborov zostala, ale pod 
značkou Berndorf-Sandrik. Uzavrela sa 
tak história dvoch konkurenčných, viac 
ako sto rokov starých značiek na výrobu 
príborov.

V súčasnosti má Berndorf-Sandrik vo 
svojom sortimente asi 30 druhov an-
tikorových príborov od klasických, 
moderných až po tradičné strieborné. 
Okrem príboru pod názvom Premiér, 
ktorý sa vyrába nepretržite už 120 rokov 
v sortimente Berndorfu je aj stálica San-
driku, spomínaný príbor Brusel.

Príbor č. 58

Berndorf-Sandrik

Zdroj: www.100.scd.sk
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Partner Bank má už desaťročia ino-
vatívny prístup – kombináciu krité-
rií, ako je vylúčenie nikotínu a iných 

návykových látok, hazardných hier, ató-
movej energie, ručných zbraní, v kom-
binácii s možnosťou dodatočného roz-
delenia dividend z akcií na vzdelávacie 
projekty na južnej pologuli, v spolupráci 
s rakúskou nadáciou Dvoch krídel. Inými 
slovami, dať niečo späť tým regiónom, 
kde je nízka životná úroveň. Partner 
banka a mnoho jej klientov považuje 
tento postup za spravodlivý a správny. 
Zvýšenie hodnoty spoločnosti smeruje 
k investorovi a ročné rozdelenie zisku 
sa vracia do týchto krajín a investuje sa 
konkrétne do vzdelávania detí. 

 › Čo mi ako investorovi prinášajú 
udržateľné investície? Musím sa 
vzdať návratnosti?

Sme priekopníkom v tomto sektore v 
Rakúsku. Za posledných 20 rokov sa 
toho udialo veľa. Zatiaľ čo v prvých nie-
koľkých rokoch boli výnosy všetkých 
udržateľných fondov v skutočnosti skôr 
priemerné, za posledných 5 rokov sa 
to výrazne zmenilo. Ak sa však pozriete 
bližšie, dôvodom je, že mnoho veľkých 
korporácií, najmä v technologickom 
sektore, si urobilo domácu úlohu, a tak 
spĺňajú formálne kritériá mnohých fon-
dov na udržateľnosť a sú hnacou silou 
týchto fondov. Klasické malé, inovatívne 
spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na 
udržateľnosť a regionálnosť, sú stále v 
priemere väčšinou menej ziskové a je 
pravdepodobnejšie, že si ich zákazníci 
kúpia z presvedčenia a kvôli propagá-
cii. Skupinové financovanie vo forme 
podriadených pôžičiek sa medzičasom 
stalo jasným trendom aj u investorov, 
pričom návratnosť je sprevádzaná zod-
povedajúcim spôsobom vyšším rizikom 
straty.

 › Greenwashing: Ako tomu nepre-
padnúť ako investor?

Tzv. greenwashing je vo svete pomerne 
známy jav, ale u nás ho až tak ľudia ne-
poznajú. Výraz greenwashing pochádza 
z anglických slov green (zelený, prenese-
ne ekologický) a whitewash (kamuflovať, 
prikrášliť). Ide o dezinformáciu šírenú 
organizáciou za účelom prezentovať 
environmentálne zodpovedný verejný 
obraz o sebe. Takže v princípe ide o špe-
cifický druh zavádzania zákazníkov.

Existujú nezávislé platformy, ktoré sa 
špecializujú na kontrolu a kategorizáciu 
spoločností z hľadiska ich udržateľnos-

ti. Používajú na to širokú škálu metód, 
zdrojov a kritérií. Dva príklady: Clean-
vest, mladá rakúska spoločnosť, ktorú 
založil syn dlhoročného člena správnej 
rady Partner Bank, ktorý je už na dô-
chodku, odvádza skvelú prácu a svoju 
web stránku má prehľadne štruktúrova-
nú pre investorov. Existuje taktiež CSR 
Hub, robí takzvané metaanalýzy, čo zna-
mená, že sumarizujú výsledky stoviek 
takýchto platforiem a vykazujú výsled-
ky/ zhody pre rôzne kategórie.

 › Sú určité odvetvia napr. ropný a 
oceliarsky priemysel zastarané?

Existujú na to dva pohľady:
1. Bude trvať desaťročia, kým sa spo-

ločnosti do veľkej miery osamostat-
nia od týchto priemyselných odvet-
ví a dovtedy bude na nich závisieť 
infraštruktúra a obyvateľstvo. Pre-
to budú tieto odvetvia nevyhnutné. 
Z tohto hľadiska je dôležité zvýšiť 
tlak na to, aby tieto priemyselné 
odvetvia boli čo najviac udržateľné 
a spravodlivé, pokiaľ budú aktívne v 
tejto oblasti až do úplnej konverzie. 
Investovanie do spoločností, ktoré 
sú vo svojej triede skutočne najlep-
šie, je želaním a prvou voľbou mno-
hých udržateľných investorov.

2. Ako investor sa od začiatku spolie-
hate iba na obnoviteľné energie a 
ďalšie odvetvia. Existuje tiež veľa 
zaujímavých spoločností, ktoré 
môžete do svojho portfólia vložiť s 
čistým svedomím a ťažiť z ich dlho-
dobých vyhliadok.

Z našich skúseností vyplýva, že zákaz-
níci, ktorí chcú investovať udržateľným 
spôsobom, majú obidve perspektívy.

 › Aké udržateľné sú bankové 
akcie?

Závisí to od banky a z akej perspektívy 
sa na to pozeráme:

Perspektíva 1: Investuje banka pre 
seba a svojich klientov do udržateľných 
spoločností?
Perspektíva 2: S kým banka obchoduje, 
komu poskytuje napr. pôžičky?
Perspektíva 3: Ako vykonáva svoje pod-
nikanie, ako narába s prírodnými zdroj-
mi, so svojimi zákazníkmi a zamestnan-
cami – všeobecne s ostatnými?

Existuje len veľmi málo bánk, ktoré sú 
udržateľné zo všetkých troch hľadísk. 
Môžeme s hrdosťou povedať - Partner 
Bank je jednou z nich.

BOHATSTVO 
JE VECOU DÔVERY

Privátna banka so zabez-
pečením do budúcnosti 

PARTNER BANK AG so sídlom v 
Linci bola založená v roku 1992. 
Považujeme sa za banku so za-
bezpečením do budúcnosti, kto-
rá sa špecializuje na poradenstvo 
a podporu ľuďom pri ich finanč-
nom plánovaní a pri budovaní ich 
dôchodkového zabezpečenia. V 
spolupráci s profesionálnymi po-
skytovateľmi finančných služieb 
pôsobíme v Rakúsku, Nemecku, 
na Slovensku, v Slovinsku, Českej 
republike a Maďarsku. 

Vytváranie a znásobova-
nie bohatstva 

Ponúkame širokú škálu banko-
vých služieb. Zákazníci si môžu 
kúpiť produkty, ako sú dlhopisy, 
akcie - najmä Blue-Chip akcie, 
certifikáty, fondy a ETF, ako aj fy-
zické zlato. Poradenstvo a výber 
produktov môžeme poskytnúť 
individuálne, pretože ako banka 
nevydávame vlastné dlhopisy, 
fondy ani certifikáty. Týmto spô-
sobom zaručujeme rámec, v kto-
rom môžeme pracovať bez po-
kynov a bez vonkajších vplyvov, 
výlučne v záujme zákazníka.

Zabezpečenie hodnôt 
a majetku

Partner Bank je členom rakúske-
ho systému poistenia vkladov 
pre banky a bankárov. Ako 
správcovská banka a správca ak-
tív podliehame prísnej kontrole 
bankového dohľadu a dohľadu 
nad cennými papiermi. Bankové 
tajomstvo je navyše v Rakúsku 
ústavne chránené a aj my ho 
chránime. Cenné papiere nado-
budnuté a uložené v PARTNER 
BANK AG, ako aj fyzické zlato sa 
považujú za osobitné aktíva. Obe 
sú preto legálne oddelené od ak-
tív banky a sú vo vlastníctve zá-
kazníka.

Zákazník 
v strede pozornosti

Väčšina našich zákazníkov sú 
„súkromní zákazníci“. Klasifiká-
cia ako „profesionálny účastník 
trhu“ (podľa MIFID2) je možná 
kedykoľvek v súlade so zákonný-
mi ustanoveniami, čo znamená, 
že títo zákazníci môžu mať pro-
spech z administratívnych zjed-
nodušení v oblasti vykonávania 
transakcií.

MODERNÉ SLOVO TRVALÁ 
UDRŽATEĽNOSŤ SI NAŠLO 
CESTU DO INVESTÍCIÍ
PARTNER BANK AG

Udržateľné investície sú zastrešujúcim termínom pre 
investičné procesy, ktoré vo svojich finančných ana-
lýzach a rozhodnutiach zohľadňujú environmentálne, 
sociálne a riadiace kritériá (ESG – environmental, so-
cial, governance). Existujú takzvané pozitívne kritériá 
(zelené technológie, investície do vzdelávania a zdra-
votníctva); Negatívne kritériá t.j. vylúčenie spoločnos-
tí, ktoré boli napríklad za posledných 12 mesiacov za-
pojené do detskej práce, obchodovaním so zbranami...
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Partner Bank AG. Die Privatbank.

Spoločne dosiahneme viac.

MMnoho turistov na Slovensku si noho turistov na Slovensku si 
ešte stále myslí, že na výlet do ešte stále myslí, že na výlet do 
slovenských hôr žiadne poiste-slovenských hôr žiadne poiste-

nie okrem zdravotného nepotrebujú. nie okrem zdravotného nepotrebujú. 
Nie je to však pravda. V prípade zra-Nie je to však pravda. V prípade zra-
nenia v slovenských horách, lekárske nenia v slovenských horách, lekárske 
ošetrenie máte pokryté zo zdravotné-ošetrenie máte pokryté zo zdravotné-
ho poistenia. Ak sa však dostanete v ho poistenia. Ak sa však dostanete v 
horách do väčších problémov postará horách do väčších problémov postará 
sa o vás Horská záchranná služba. Je sa o vás Horská záchranná služba. Je 
však dôležité upozorniť, že v tomto prí-však dôležité upozorniť, že v tomto prí-
pade neplatia rovnaké pravidlá ako si pade neplatia rovnaké pravidlá ako si 
zavolať sanitku niekde v meste. Zásahy zavolať sanitku niekde v meste. Zásahy 
Horskej záchrannej služby totiž nespa-Horskej záchrannej služby totiž nespa-
dajú do krytia z bežného zdravotného dajú do krytia z bežného zdravotného 
poistenia. poistenia. 

Podľa Zákona č. 544/2002 Z. z. o Hor-Podľa Zákona č. 544/2002 Z. z. o Hor-
skej záchrannej službe má zachraňo-skej záchrannej službe má zachraňo-
vaná osoba v horskej oblasti povin-vaná osoba v horskej oblasti povin-
nosť uhradiť horskej službe náklady nosť uhradiť horskej službe náklady 
spojené s výkonom záchrannej činnos-spojené s výkonom záchrannej činnos-
ti alebo s pátraním, okrem fyzických ti alebo s pátraním, okrem fyzických 
osôb, ktoré nie sú plnoleté (osoby do osôb, ktoré nie sú plnoleté (osoby do 
dovŕšenia 18. roku života) a fyzických dovŕšenia 18. roku života) a fyzických 
osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na 
právne úkony. Záchrannú akciu si tak právne úkony. Záchrannú akciu si tak 
musíte zaplatiť z vlastného vrecka. musíte zaplatiť z vlastného vrecka. 
Nejde pritom o lacnú záležitosť. Tou Nejde pritom o lacnú záležitosť. Tou 
lepšou možnosťou je využiť poistenie lepšou možnosťou je využiť poistenie 
do hôr. do hôr. 

Malý zásah stojí 
priemerne 250 EUR

Za zásah Horskej záchrannej služby 
sa platí priemerne 250 EUR, ak je po-
trebné pátranie a vyslobodzovanie s 
nasadením vrtuľníka, cena sa ale môže 
vyšplhať až do niekoľko tisíc eur. Pois-
tenie do hôr kryje obe situácie. Štan-
dardne sú predmetom poistenia do 
hôr náklady na nevyhnutné úkony hor-
skej služby spojené s vyhľadávaním a 
vyslobodzovaním poisteného v tiesni, 
poskytnutie prvej pomoci a preprava k 
najbližšiemu dopravnému prostriedku 
zdravotníckeho zariadenia, prípadne 
do zdravotníckeho zariadenia. Vždy 
je však potrebné poistenie uzatvoriť 
skôr, ako sa niečo stane. V opačnom 
prípade ak chcete uzatvoriť poistenie 
po zranení, ide o poistný podvod.

Kde platí poistenie
Poistenie do hôr sa netýka prípadov, 
ak idete na turistiku na blízky miestny 
kopec, alebo sa prechádzať po lúkach 
nad mestom. Poistenie na zásah Hor-
skej záchrannej  služby je platné iba v 
horských oblastiach: 

 › Belianske Tatry,
 › Bukovské vrchy,
 › Javorníky,
 › Kremnické vrchy,
 › Kysucká vrchovina,
 › Kysucké Beskydy,
 › Malá Fatra,
 › Moravsko-sliezske Beskydy,
 › Nízke Tatry,
 › Pieniny,
 › Slovenský raj,
 › Stredné Beskydy,
 › Veľká Fatra,
 › Vysoké Tatry,
 › Západné Tatry.

Slnečné letné dni, otvorené turistické chodníky a čerstvý 
vzduch. Ideálna kombinácia pre milovníkov hôr aby vymenili 
priestor home officu a vychutnali si prírodu, zurčiace potôčiky 
či štíty a kopce našich slovenských horských oblastí.  Adekvát-
na obuv, oblečenie, pitný režim, sledovanie počasia či odhad-
nutie svojich síl je v horách základ prežitia. Pribaliť si poistenie 
do hôr je zase potrebná istota.

NEPREDRAŽTE SI 
POBYT V HORÁCH

Poistenie do hôr si môžete uzatvoriť 
krátkodobo alebo na celý rok. Na vý-
ber máte krytie pre štandardné alebo 
rizikové športy a činnosti. Poistenie do 
hôr môžete kombinovať aj s cestov-
ným poistením pre územie SR. Navyše 
budete chránení pri úraze, strate bato-
žiny, alebo ak spôsobíte škodu.

Za adrenalín 
neušetríte

Bežné poistenie do hôr sa týka oblasti 
bežných turistických aktivít a vyznače-
ných turistických chodníkov. Horole-
zectvo, zoskok z lietadla s padákom, 
bungee jumping, surfing, potápanie 
do hĺbky viac ako 20 m, vodné špor-
ty na divokej vode, vodné lyžovanie a 
ďalšie adrenalínové športy sa v rámci 
cestovného poistenia radia medzi ri-
zikové športy. Ak sa na nich v rámci 
vašej dovolenky na horách chystáte, 
treba si ich pripoistiť.

P O I S T E N I E
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„Dlouhodobě je nemovitost zajištěním proti inflaci. Hodno-
ty nikdy neklesnou dlouhodobě pod cenu nákladů na stavbu 
nemovitosti,“ hovorí v rozhovore Pavel Kadera, Fund Mana-
ger fondu NOVA Real Estate, REDSIDE investiční společnost, 
a.s. A prečo prirovnáva kúpu nehnuteľnosti k manželstvu?

PAVEL KADERA, REDSIDE: 
KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ DO FONDU 

JE AKO MANŽELSTVO

R O Z H O V O R

 › Komerčné nehnuteľnosti 
sú podľa správ z médií pod 
vysokým tlakom. Kancelár-
ske priestory sú oveľa menej 
využívané kvôli home office a aj 
retailové nehnuteľnosti sú pod 
tlakom, pretože veľká časť ob-
chodníkov musí mať už takmer 
rok zatvorené. Ako pandémia 
koronavírusu dopadá na ceny 
komerčných nehnuteľností?

Cena je něco jiného než hodnota. Cena 
je číslo, které se ukáže na trhu v případě 
transakce. Hodnota je víc akademický 
koncept, kde se znalec s vlastníkem, pří-
padně bankou dohaduje, jaká je hodno-
ta nemovitosti v daný čas.

Nevýhoda real estate je, že to není ak-
cie, kde můžete jít každý den na něja-
kou platformu a sledovat, jak se vyvíjí 
váš majetek.

 › Toto naopak rad investorov vní-
ma ako výhodu, pretože vďaka 
tomu cena podielových listov 
nie je tak volatilná, pretože sa 
hodnota majetku nepreceňuje 
každý deň.

Přesně tak. Jak říká Warren Buffett, když 
si koupíte farmu, tak také nevoláte své-
mu makléři každý měsíc, jestli už cena 
stoupla.

Tím se oklikou dostávám k odpovědi 
na původní otázku. Znalec nebo makléř 
vám klidně půl roku řekne, že ta cena je 
pořád stejná. My v našem fondu přece-
ňujeme nemovitosti jednou za rok ex-
terním znalcem. A za roky 2019 a 2020 
hodnota nemovitostí v našem portfoliu 
zůstává stabilní.

 › Výnosy realitných fondov sú 
závislé na nájmoch od nájom-
cov. Cítite v súčasnosti tlak na 
zníženie nájomného? Alebo 
máte zmluvy postavené tak, že 
nájomca nemá inú možnosť než 
platiť ďalej.

Ta otázka má různé úrovně. Při první 
vlně COVIDu, kdy to pro všechny byla 
nová událost, zejména v retailu, kde 
vlastníme jedno celé plnokrevné ob-
chodní centrum, se stávalo, že nájemci 
řekli: „Podívejte se, vyšší moc, nemusí-
me nic platit.“ Vytáhli jsme naše robust-
ní časem prověřené komerční smlouvy, 
které napsali kvalitní právníci a ukázali 
jim, že o tom se ve smlouvě nic nepíše. 
A podle smlouvy nám měli platit nájem 
dál, jako by se nic nedělo.

Na druhou stranu nejsme padlí na hla-
vu a víme, že s nájemcem musíme pra-
covat, a chceme, aby, až skončí pande-
mie, fungoval dál, aby mohl nastartovat 
ten studený motor. A tak docházelo z 
našeho pohledu k racionálním jedná-
ním.

V první vlně bylo jednání ze strany ná-
jemců poměrně agresivní. Ale to se v 

průběhu roku uklidnilo. A obě strany 
jsme hledali cesty, jak z toho vyjít s co 
nejmenšími ztrátami. Typicky v případě 
retailu, který byl hodně ovlivněn, dochá-
zí k negociacím, kdy my dáme slevu, ale 
nechceme slevu zadarmo, ale prodlou-
žíme smlouvu o nějakou periodu. Např. 
dáme jeden měsíc „nájemní prázdniny“ 
a smlouva se prodlouží o 6 měsíců.

Pronajímatel má těžší pozici v tom, že 
on už nemá za kým jít. Má tam banku, 
která nemá tendenci rozvolňovat. Ban-
ky byly hodně tvrdé.

 › Na druhú stranu aj vláda 
nakoniec presadila úverové 
moratórium. Týkalo sa aj vašich 
fondov? Využili ste ho?

My jsme ho nakonec nevyužili. Je to 
dáno strukturou našich aktiv.

V retailu, což je zhruba třetina našeho 
fondu, máme pouze jedno plnokrevné 
obchodní centrum v Hradci Králové. A 
tam z 90 %, měřeno podle příjmů z ná-
jemného, obchodů mělo otevřeno – je 
tam hypermarket, je tam hobby market 
a galerie s 20 různými obchody, z nichž 
je třetina OK, třetina je hodně zraněná, 
typicky food court, a třetina je benefici-
ent. To jsou nájemci, kteří dělají i nyní 
úžasné obraty, jako je např. lékárna, ale 
i domácí potřeby nebo optik.

Optik měl v loňském roce dvouciferné 
nárůsty obratu. Když jsme se ho ptali, 
jak je to možné, oči jsou pořád stejné, 
tak jeho domněnka je, že lidé víc sedí 
doma a nemají moc důvodů k radosti a 
mají víc volného času, a tak toho využijí 
k tomu, že si dojdou k optikovi a peníze 
utratí. Určitě je nějaká odložená spotře-
ba. Ale lidé si chtějí udělat radost i teď.

V kancelářských nemovitostech z 98 % 
ke konci roku nájemci zaplatili nájemné, 
jak bylo dohodnuto. Jediní, kdo nepla-
tí, jsou nekancelářští nájemci v našich 
kancelářských budovách. Máme kavár-
nu a studentskou studovnu, které jsou 
na 10 % obratu. Nemůžeme po nich 
chtít, aby platili nájem tak, jako před 
pandemií. Vidíme v nich ale i nefinanč-
ní benefit, kdy nájemce přidává ducha 
tomu prostoru a celé budově. A tak jim 
rádi vyhovíme a poskytneme slevu. My 
máme benefit prodloužení smlouvy, 
nájemce vyčerpá z programu COVID 
Nájemné a jsou schopni přežít.

Jedna perlička: Naším nájemcem je je-
den známý americký korporát. A ti řek-
li někdy na konci 2. čtvrtletí loňského 
roku, kdy se začalo rozvolňovat a lidé u 
nás odhazovali roušky, že nepůjdou do 
kanceláří v „plném“ dříve než na konci 
2. čtvrtletí 2021. To v tu chvíli znělo bláz-
nivě a jako přehánění. Ale ve finále oni 
měli pravdu.

 › Nehnuteľnosti bývajú vníma-
né investormi ako bezpečná 
investícia. Komerčné nehnuteľ-
nosti nie sú v tomto výnimkou. 

Aké vnímate najväčšie riziká z 
pohľadu investora, ktorý inves-
tuje do takéhoto fondu?

Největší riziko může být, že se očekává-
ní investora se nepotká s výnosem ko-
merční nemovitosti.

Propletenost nemovitostního trhu a 
reálné ekonomiky je teď nejvíc vidět 
na retailu. Hodnota maloobchodní ne-
movitosti je odvislá od toho, kolik vy-
generuje nájmů. A nájmy jsou odvislé 
od toho, kolik nájemci dokáží vygene-
rovat obratu. Nájemce je typicky scho-
pen platit od 2 % do 20 % z obratu na 
nájemném v závislosti na segmentu. A 
nájemce udělá tolik obratu, kolik mají 
lidé peněz v kapse. A tady je to přímé 
propojení na ekonomiku.

 › Aké by teda mal mať investor 
do fondu nehnuteľností očaká-
vania výnosu?

Záleží na tom, o jaký typ fondu se jedná 
a na co se soustředí. Může se jednat o 
nejméně rizikový fond, který dá výnos 
3 – 5 % ročně s minimální volatilitou. 
Takový fond nakupuje „nejsušší“ ne-
movitosti, které jsou k dispozici. Např. 
Florentinum – kancelářská budova v 
centru Prahy poblíž stanic metra. To je 
stabilní.

Na druhém břehu jsou oportunistické 
fondy s vyšším rizikem ve smyslu vět-
ší neznámé v podobě finančních toků, 
které z nemovitostí plynou. Typicky 
koupí poloprázdnou nemovitost, pře-
staví a technicky upraví nemovitost, po-
kusí se ji pronajmout a pak prodávají. 
To je rizikovější záležitost a fondy nabí-
zejí zhodnocení od 8 % výš. Zpravidla se 
jedná o fondy na určitou dobu, nejčas-
těji na 3 až 6 let.

A pak je nějaký střed, což jsme my. 
Dlouhodobě bychom měli být schopni 
dodávat výkonnost 6 až 7 %. To je dáno 
tím, že máme zmixované portfolio. 
Máme relativně dobré kancelářské bu-
dovy, ale v centrálních lokalitách Prahy, 
které dlouhodobě vykazují nižší volatili-
tu než nemovitosti mimo centrum. A ty 
doplňujeme regionálními budovami z 
oblasti maloobchodu, které jsou výnos-
nější. A třetí část jsou logistická centra, 
která výnosově jsou mezi nimi.

 › Na čo sa pri výbere novej neh-
nuteľnosti do fondu sústredíte 
najviac?

Je to spojená nádoba vícero věcí. Je to 
lokalita, technický stav nemovitosti, 
který hraje roli v budoucím cash-flow. 
Zkoumáme i historii pronájmů. Pokud 
je na trhu v Praze nemovitost 10 až 15 
let, tak známe její historii, případně zná-
me agenty, kteří nám pocitově řeknou, 
jak dobře se pronajímá.

 › Hovoríte, že máte agentov, 
ktorí sú vám schopní povedať, 
ako sa nehnuteľnosť prenají-

R O Z H O V O R
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ma... to znie trochu pokútne. 
Nedostávate tieto informácie 
priamo od predávajúceho? 
Predsa keď chce predať, tak by 
mal odhaliť, čo predáva.

Pokoutné to není. Agent je makléř, kte-
rý se zabývá pronájmem nemovitostí a 
zná trh. Ví, které nemovitosti se pronají-
mají líp a které jsou ležáky.

Ano, prodávající tuto informaci uve-
de, ale uvede ji až hlouběji v průběhu 
našeho due dilligence procesu. Ale už 
vám neřekne softové pozadí. Když se 
zeptám Pepy: „Co si myslíš o tomhle ba-
ráku?“ A on vám u kafe řekne: „To je fakt 
dobrý, protože rozdělení jednotlivých 
jednotek je jednoduché, nemají všude 
sloupy…“ To nezjistíte jinak, než že tuto 
informaci vlastníte.

Koupit dům do fondu je jako manžel-
ství. Nejprve jste zamilovaný, ale teprve, 
když se zavřou dveře, zjistíte, o čem ta 
nevěsta je. A není proto od věci se pře-
dem zeptat kamarádů, co si o ní myslí.

Real estate není jen excelová tabulka. 
Je to svým způsobem umění. A lokální 
hráči mají oproti nadnárodním fondům 
výhodu, protože tu žijí. Když přijdete na 
Anděl, tak aniž byste byl profesionální 
kavárník, tak víte, kde bude fungovat 
nejlépe, protože tam chodíte.

 › Väčšina fondov nehnuteľností 
vkladá nehnuteľnosti do SPV - 
samostatných spoločností na 
správu nehnuteľností. Postupu-
jete rovnako? 

Je to standard trhu a my chceme být 
standardním fondem.

Je to dáno historicky ze dvou důvodů. 
Prvním je, že v účetnictví každé nemo-
vitosti tak můžete zjistit její historii. A za 
druhé to bylo dáno z daňových důvodů, 
kdy jste při obchodování SPV neplatili 
daň z převodu nemovitosti.

 › Nevýhodou SPV pre investora 
do fondu nehnuteľností je, že 
nevidí všetky náklady. Akú má 

drobný investor šancu zistiť, 
koľko ho investícia stojí? Nejed-
ná sa totiž len o správu fondu 
ako takého, ale predovšetkým 
o správu jednotlivých nehnu-
teľností, v ktorých vzniká rad 
nákladov na opravy, údržbu...

Máme portál Justice, kam všechna SPV 
dávají účetní závěrky. To je jeden kont-
rolní bod. A pak zjistíte dlouhodobě, zda 
se o nemovitost fond stará dobře, jestli 
je nebo není nemovitost pronajatá.

Nájemce platí nájem a servisní poplat-
ky. V případě, že by vlastník, pronajíma-
tel, měl tendenci dávat do servisních 
poplatků nesmysly, tak za prvé, pokud 
má dobré institucionální smlouvy, tak 
to nemůže, a za druhé budete drahý 
vůči zbytku trhu.

Na Andělu je nájem 15 EUR a bojuje 
se o to, jestli to bude 15,25 EUR, nebo 
14,95 EUR. Ale zároveň se vede druhý 
boj na úrovni servisních poplatků. A je 
rozdíl, jestli nájemce platí 3,50 EUR/mě-
síc, nebo platí 5,50 EUR/měsíc. A když 
budete dražší než zbytek trhu, tak ten 
barák nebudete mít pronajatý.

A za třetí se dobrý správce fondu své 
investory by měl informovat o tom, co 
podniká s nemovitostmi. Jsou tam in-
vestice, které nemůžete přeúčtovat na 
nájemce. Jedná se o náklad SPV, vlastní-
ka a ve finále podílníka. A pokud dobrý 
fond dělá tyto investice, dělá je pro to, 
aby navýšil hodnotu investice.

 › Aký očakávate budúci vývoj 
cien komerčných nehnuteľnos-
tí?

Křišťálovou kouli jsem bohužel nechal 
doma. Krátkodobě a střednědobě je 
těžké soudit. A záleží na segmentu.

Např. logistika bude beneficient díky 
transformaci ekonomiky, zejména ma-
loobchodu. Je to segment, který je pro 
investory sexy. Jsou zde nájemci typu 
Zásilkovna, která teprve nastavuje své 
sítě. Poptávka po těchto objektech 
bude.

V oblasti retailu může být postižen seg-
ment obchodních center. Ale jak, to 
nikdo neví. Nikdo neví, jaká bude do 
budoucna standardní výše nájemné-
ho do budoucna. Může být stejná jako 
před pandemií, ale než se to propíše 
do oné excelové tabulky a než akviziční 
manažer bude mít tvrdá data, tak se na 
trhu moc neuděje. Prodávající nebudou 
prodávat a kupující nebudou kupovat. 
Myslím si ale, že až se trh za dva roky 
opět rozhýbe, budou ceny zhruba na 
stejné úrovni.

 › Teda pri obchodných centrách v 
horizonte dvoch rokov očakáva-
te stagnáciu cien.

Ano.

A kanceláře… neumím říci, co bude za 
půl roku. Z jedné strany je tu otázka 
home office, ovšem nemyslím si, že ten 
dopad bude až tak velký. Vidíme firmy, 
které tlačí vlastní zaměstnanci, aby 
mohli jít zpět do kanceláře. Nastave-
ní typického pražského bytu 3+kk, kdy 
máma sedí v ložnici a táta v kuchyni, je 
dlouhodobě neudržitelné.

Dlouhodobě se ve štrožocích naku-
mulovalo hodně peněz, které budou 
chtít být alokovány. Podíváme-li se na 
real estate prémie, což je tržní výnos 
proti státním dluhopisům, byl za loňský 
rok 4,5 % a roky předtím to bylo 4,25 % 
rozdílu mezi 10letou německou státní 
obligací a výnosem pražské kancelářské 
budovy. Může dojít ke kompresi výnosu 
– a čím nižší výnos, tím vyšší ceny ne-
movitostí.

Dlouhodobě je nemovitost zajištěním 
proti inflaci. Hodnoty nikdy neklesnou 
dlouhodobě pod cenu nákladů na stav-
bu nemovitosti. A cena výstavby kan-
celářské budovy bude odhadem někde 
okolo 1 500 – 2 000 EUR/m2.

 › Z dlhodobého hľadiska teda 
investíciu do komerčných neh-
nuteľností považujete stále za 
atraktívnu?

Stoprocentně.

Zdroj: www.poradci-sobe.cz

R O Z H O V O R

Výroba elektriny z obnoviteľných 
zdrojov sa v posledných rokoch 
neustále zvyšuje a očakáva sa, že 

tento trend bude pokračovať. Využitie 
aktuálne dostupných obnoviteľných 
zdrojov na výrobu elektriny by v blíz-
kej budúcnosti mohlo zabezpečiť veľkú 
väčšinu výroby elektriny. Táto dodávka 
by vyžadovala zvýšenú flexibilitu celého 
energetického systému, ktorý by mohol 
byť zaistený prostredníctvom rôznych 
možností na strane ponuky aj dopytu, 
ako je flexibilná výroba elektriny z ener-
getických zdrojov vrátane agregácie a 
akumulácie či inteligentných sietí.

V roku 2009 sa minimálna nákladová 
cena elektriny z fotovoltických elektrár-
ní pohybovala nad hranicou 300 EUR/
MWh. V porovnaní s rokom 2020 doš-
lo k zníženiu ceny o enormných 90 %. 
Opačný efekt nastal napr. pri jadrovej 
energii. V roku 2009 bola cena 100 
EUR/MWh. Počas 11 rokov cena vystú-
pila na 135 EUR /MWh. Vzniká otázka, či 
sa cena zastaví, alebo naďalej porastie.

„S naším zeleným fondem NOVA 
Green Energy máme jasnou strategii 
a vizi k využití objektů. Ať už se jedná 
o obchodní centra, administrativní 
budovy nebo průmyslové parky, kte-
ré patří sesterskému fondu NOVA 
Real Estate. I přes byrokratické prů-
tahy, odpor provozovatelů distri-
bučních sítí či celkově zkostnatělý 
systém, budeme realizovat výstavbu 
fotovoltaické elektrárny na střeše 
Průmyslového parku Trenčín a ob-
chodního centra Orlice v Hradci Krá-
lové,“ komentuje výstavbu Fund Mana-
ger NOVA Green Energy Ondřej Žídek.

Všetka elektrina vyrobená v zdroji bude 
teda priamo spotrebovaná v rámci ob-
jektov. Do distribučnej siete nebude 
dodávaná žiadna elektrina a nemôže 
tak dôjsť k prietokom, ktoré by mohli 
spôsobiť narušenie chodu a stability 
distribučnej sústavy. Uvažovaný výkon 
celého projektu na streche Priemysel-
ného parku Trenčín je 5 MW, čo by zod-
povedalo ročnej výrobe cca 5 250 MWh 
elektriny. S ohľadom na legislatívne 
obmedzenia teraz plánujeme inštalá-

ciu pilotného projektu s výkonom 0,5 
MW. V rámci projektu v Hradci Králové 
sme požiadali v predregistračnej výzve 
o dotáciu z modernizačného fondu na 
výstavbu strešnej fotovoltaiky s výko-
nom 0,5 MW a batériového úložiska. V 
prípade negatívneho posúdenia máme 
v pláne realizovať iba strešnú fotovol-
taiku.

Nielen v rámci Českej a Slovenskej re-
publiky, ale aj celého regiónu strednej a 
východnej Európy sa jedná o pomerne 
ojedinelé inovátorské projekty s veľkým 
environmentálnym a sociálnym príno-
som, kedy inštalácia zdroja je plne v 
súlade s cieľmi Európskej únie v oblasti 
rozvoja obnoviteľných zdrojov energie 
pre roky 2021 - 2030.

Nemusíme chodiť ďaleko, podobný mo-
del projektov, kedy je realizovaná vý-
stavba fotovoltiky na vlastnom majetku 
a všetka elektrina je spracovaná v rámci 
objektu je úplne bežným a veľmi obľú-
beným modelom v Nemecku alebo Ra-
kúsku. Štát, ktorý neinovuje a nevytvára 
vhodné prostredie nielen pre investo-
rov a investičné spoločnosti, musí počí-
tať s odlivom peňazí v hodnote desiatok 
miliónov eur do okolitých krajín.

NIE JE STRECHA AKO STRECHA. 
KDE SA SOLÁRNA ELEKTRÁREŇ OPLATÍ?

Pod pojmom obnoviteľné zdroje mnohým napadne pole zakryté 
solárnymi panelmi. V Českej republike, bohužiaľ, kvôli mnohým 
chybám, dostali solárne elektrárne negatívnu nálepku. V posled-
ných niekoľkých rokoch sa povesť fotovoltaických elektrární (FVE) 
v očiach verejnosti nielen zmenila k lepšiemu, ale došlo k ich znač-
nej obľube, predovšetkým z radov investorov. Len počas roka 2020 
pribudlo vyše 6 000 inštalácií strešnej fotovoltaiky.

Výstavba FVE na        
strechách obchodných 

centier a priemyselných 
parkov

Ing. Ondřej Žídek
Fund manager, 
NOVA Green Energy

V porovnaní s rokom 2020 
došlo k zníženiu ceny o 
enormných 90 %.

Z E L E N Á  E N E R G I A



RONDA 
MESTO POSTAVENÉ
NA SKALE
S BÝČÍM SRDCOM

Z výšky 750 metrov nad morom ponúka výhľad na 
panorámu Andalúzie. Ak sa nachádzate na juhu Špa-
nielska určite nevynechajte návštevu jedného z naj-
krajších a najstaršie osídlených miest menom Ronda.

C E S T O P I SC E S T O P I S
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Ak máte strach z výšok, španielske 
mesto Ronda asi nebude vaše vy-
snívané miesto pre život, no svo-

jou historickou atmosférou, romantic-
kými uličkami a dychberúcimi výhľadmi 
vás určite dostane. Ronda je národnou 
pamiatkou Španielska. Nachádza sa pri-
bližne 100 km od letoviska Málaga. Je 
obkolesená dubovými a olivovými hájmi 
s bohatou úrodnou pôdou a vysoký-
mi horami v pozadí. Leží vo výške 750 
m.n.m. na oboch stranách rokliny, ktorá 
má hĺbku viac ako 100 metrov a preteká 
cez ňu rieka Guadalevin. 

V okolí mesta nachádzame pozostatky 
pravekých osád už z obdobia neolitu, 
o čom svedčia jaskynné maľby v Cueva 
de la Pileta. Prvé známe osídlenie však 
patrí Keltom, ktorí v šiestom storočí 
pred Kristom svoje usadlosti pomeno-
vali Arunda. Po Keltoch prišli Féničania, 
potom v 5. storočí Rimania, neskôr Ber-
beri. Počas tohto obdobia Ronda získala 
väčšinu svojho islamského architekto-
nického dedičstva. Titul mesta získala 
Ronda v období Júliusa Cézara.

Tri mosty

Mesto rozdeľuje hlboký kaňon El Tajo na 
dve časti, označované ako staré maur-
ské mesto a nové časti mesta El Mer-
cadillo. Spájajú ich tri mosty. Prvým je 
najstarší a najmenší most Puente Viejo.  
Postavený bol v roku 1616 a momentál-
ne slúži len chodcom. Druhým je most 
Puente Romano, nazývaný tiež ako 
Arabský. Jednou z najväčších dominánt 
mesta a najvyhľadávanejšou turistickou 
atrakciou je nepochybne Nový most- 
Puente Nuevo. Pochádza z 18. storočia 
(postavený bol v rokoch 1759 až 1793) 
a na výšku meria unikátnych 100 met-
rov. Ideálne fotky tejto ikonickej stavby 
sú z rokliny. Potrebujete na to pohodlnú 
športovú obuv, túžbu a fyzickú výdrž. 
Aby ste sa dostali na vyhliadkovú plo-
šinu Mirador v rokline, musíte najskôr 
nájsť námestie Plaza de María Auxiliado-
ra a odtiaľ nenápadnou cestou začnete 
klesať. Cesta späť je o niečo ťažšia, pre-
tože musíte stúpať do kopca rovnakou 
cestou, ktorou ste išli dole.

Staré mesto

Naše kroky vedú ďalej labyrintové ulič-
ky a obielené domy odhaľujúce bohaté 
maurské dedičstvo starého mesta Ron-
dy. V Andalúzii môžeme pozorovať feno-
mén nazývaný pueblos blancos - „biele 
dediny“ (alebo mestá). Ide o typické síd-
la v južnom Španielsku, kde je väčšina 
domov natretá na bielo a strechy majú 
červené alebo hnedé dlaždice.

Prichádzame na radničné námestie Pla-
za Duquesa de Parcent, kde sa nachá-
dza hlavný chrám mesta kostol Panny 
Márie, miestne známy ako Iglesia de 
Santa María de la Encarnación la Mayor. 
Podľa archeologických štúdií uskutočne-
ných v tejto oblasti, stála táto budova na 
pozostatkoch ruín paleokresťanskej ba-
ziliky. Neskôr, počas islamskej okupácie, 
bola na rovnakom mieste v 14. storočí 
postavená vysoká mešita La Medina. Z 
tejto budovy teraz zostal iba Mirhabov 

Arabské kúpele

oblúk spolu s časťou steny s ataurskou 
výzdobou, ktorá je ukrytá za oltárom 
známym ako El Sagrario. Po dobytí mes-
ta nariadili katolícki panovníci namiesto 
mešity kostol. Jeho tri lode sú postavené 
v gotickom štýle s majestátnymi stĺpmi a 
oblúkmi, ktoré stavbu podopierajú.

Starodávne arabské kúpele v Baños 
Arabes, nachádzajúce sa na starom 
moslimskom predmestí mesta, ktoré 
sa v súčasnosti nazýva štvrť San Mi-
guel, sú ďalším dôkazom islamského 
vplyvu. Kúpele boli postavené v 13. a 
14. storočí. Táto termálna oblasť z ob-
dobia moslimov je jedna z najlepšie za-
chovaných na Pyrenejskom polostrove. 
Napriek mimoriadnemu architektonic-
kému záujmu, boli opustené a záplavy 
rieky Guadalevín ich nakoniec pocho-
vali. Pozostatky kúpeľov boli ignoro-
vané až do roku 1935, keď pozemok 
získal štát. Vykopávky, ktoré sa doteraz 
uskutočnili, zachránili tri sály kúpeľov 
(chladné, teplé a horúce) a miestnosti 
pokryté valenými klenbami, dekorova-
né hviezdicovými svetlíkmi.

Na opačnej strane rokliny na západnom 
okraji novej časti mesta Ronda nájdeme 
jej hlavný monument, býčiu arénu Plaza 
de Toros de Ronda. Aréna bola postave-
ná v roku 1785 v neoklasicistickom štýle. 
Autorom projektu bol rovnaký architekt, 
ktorý navrhol Nový most - Juan Antonio 
Díaz Machuca. Plaza de Toros je najstar-
šou býčou arénou v Španielsku postave-
nou výlučne z kameňa. Mnoho turistic-
kých sprievodcov vám povie, že aréna je 
najväčšia v Španielsku, v skutočnosti to 
nie je úplne tak. Býčia aréna má kapaci-

Býčie srdce

Mesto nad roklinou si za 
svoje letné sídlo vybral 
aj svetoznámy spisovateľ 
Ernest Hemingway. Dej 
z knihy “Komu zvonia 
do hrobu” dokonca 
zasadil práve do Rondy. 
Na pamiatku slávneho 
amerického spisovateľa 
dalo mesto názov jednej 
symbolickej prechádzke.

tu iba pre 5 000 divákov, pre porovna-
nie, býčia aréna v Madride má kapacitu 
24 000 divákov. Má však „ruedu“, ktorá 
je veľkým kruhom piesku a tá je najväč-
šou na svete s priemerom 66 metrov. 
Obvod tvorí 136 stĺpov toskánskeho 
štýlu, ktoré podopierajú 68 oblúkov. Je 
neobvyklá tým, že všetky sedadlá po-
krývajú dvojpodlažné klenuté galérie. 

Aj keď nie sme fanúšikmi býčích zápa-
sov, toto miesto určite stojí za návšte-
vu. Je veľkou súčasťou histórie a kultú-
ry Španielska. Atmosféru tohto miesta 
cítite hlavne v stajniach, kde majestát-
ne býky čakajú na svoju slávu a osud. 

Doškrabané hrubé dvere vám naženú 
zimomriavky. Do arény sa býky dostá-
vajú prostredníctvom systémov kladiek 
a lán, ktoré sú obsluhované z poscho-
dia nad stajňami. Múzeum býčích zápa-
sov zaberá štvrtinu arény. Prehliadka 
múzea ilustruje chronologickým spô-
sobom mýtický pôvod býčích zápasov, 
jeho korene na Pyrenejskom polostro-
ve a vývoj býčích zápasov, od populár-
nych býčích bojov a skutočných funkcií 
rytierskych zápasov, až po koridy, ktoré 
sa stali regulovanými. Aktuálne sa v Pla-
za de Toros koná iba jeden zápas ročne, 
ktorý je súčasťou festivalu Feria de Ped-
ro Romero každý september.

C E S T O P I SC E S T O P I S
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Pred 7 rokmi ma postihla akútna, 
masívna pľúcna embólia. Život 
som začal vnímať inak. Lekári mi 

odporučili vytvoriť si zdravé a čisté 
prostredie k dýchaniu. Zakúpil som 
si čističku vzduchu, ale ani po dlhšej 
dobe som vôbec nevnímal jej účinok. 
Obrátil som sa vtedy na kolegov z 
Kanady a doviezol som odtiaľ údaj-
ne veľmi spoľahlivé zariadenie, kto-
ré malo všetky tuzemské výrobky na 
míle predčiť. Bohužiaľ ma čakalo ďal-
šie sklamanie, nakoľko jeho ovládanie, 
výmena filtra, prevedenie a dizajn boli 
pre mňa veľmi neatraktívne a neintu-
itívne. Na základe týchto negatívnych 
skúseností som pre seba a svoju rodi-
nu zatúžil postaviť naozaj účinnú, je-
dinečnú a spoľahlivú čističku vzduchu. 
 
To bol môj prvotný záujem, ktorý sa 
postupom času stal mojím životným 
krédom. Začal som uvažovať o mož-
nosti výroby a distribúcie tohto zaria-
denia, ale chcel som ísť inou cestou, 
než všetci ostatní výrobcovia. Vadila 
mi na trhu škála výrobkov tohto typu: 
plastové škatule, pri ktorých výrob-
covia nie sú schopní priznať kvalitu 
filtračných materiálov, ich množstvo, 
častokrát s údajnými certifikátmi účin-
nosti od spoločností alebo laboratórií, 
ktoré nie je možné dohľadať, pretože 
často ani neexistujú. 

Postupom času sa mi pod rukami 
rodila všestranná, mimoriadne účin-
ná a poctivo skonštruovaná čistička 
vzduchu, ktorej pravidelné používa-
nie, má skutočný, merateľný a zdraviu 
prospešný účinok a dodnes mi dáva 
reálny zmysel. Tak vznikol aj názov 
produktu a následne celej spoločnosti 
– Sense Vital Air.

“
To bol môj prvotný záujem, 
ktorý sa postupom času stal 
mojím životným krédom.

Dôležitým míľnikom v mojej práci bolo 
ocenenie čističky vzduchu Sense Vital 
Air v roku 2019, kedy sme získali zlatú 
medailu na 75. Medzinárodnom tech-
nickom veľtrhu v bulharskom Plovdi-
ve, ktorého sa zúčastnilo 530 firiem 
z 36 krajín sveta. V rovnakom roku 
sme taktiež získali ocenenie odbornej 
poroty v projekte Vizionáři 2019 za 
technologický a spoločenský prínos v 
oblastí zdravotníctva, životného pro-
stredia ochrany zdravia a minimalizá-
cie zdravotných rizík.

Keď k nám prišla epidémia COVID-19, 
mal som pripravenú čističku vzduchu, 
ktorá v sebe mala obrovský potenciál 
pomoci – stačilo vymeniť filter za čo 
najväčšie množstvo účinného antiviro-
tického materiálu, prispôsobiť výkon 
motora a všetko riadne premerať a 
otestovať. Momentálne tak môžem na 
trhu ponúknuť čističku vzduchu Sense 
Antiviro+, ktorá takmer nemá konku-
renciu a zásadným spôsobom pomáha 

ochrániť interiéry proti časticiam rôz-
nych vírusov spolu s koronavírusom.

Čistička vzduchu Sense Aniviro+, bola 
unikátne vyvinutá zo všestranného 
antialergického protizápachového 
modelu Sense Vital Air ako reakcia 
na požiadavku filtrovania vírusových 
častíc nie len v nemocniciach a labo-
ratóriách, ale aj v bežných bytoch či 
kanceláriách.

Pandémia
COVID-19

V čističke je jedinečným spôsobom 
použitý extrémne účinný ULPA fil-
ter. Jeho americký výrobca udáva 
99,9995% účinnosť, čo potvrdil me-
raním aj Ústav chemických procesov 
Akadémie vied. Unikátny filter z mik-
rosklenených vlákien ULPA 15 zachy-
táva častice od veľkosti 20nm (vírus 
COVID-19 má veľkosť od 50 nm) a 
prepustí 1,5 častice zo 100 000 častíc. 
Baktérie a vírusy sa tak nestíhajú 
množiť. Bez problémov tak nahradí 
funkcie ako UV svetlo alebo ionizátor 
vzduchu. Patrí medzi najúčinnejšie 
mechanické filtrácie na trhu.

Veľký dopyt je v Rakúsku, kde výrobok 
vlastní niekoľko škôl, nemocníc, verej-
ných inštitúcií, ale aj armáda. Čističku 
však poznajú už aj na Slovenku, Ne-
mecku, Rumunsku či Nórsku. Okrem 
predaja, sme sa rozhodli so svojím 
produktom nezištne pomáhať v aktu-
álnych náročných časoch. Zhruba dve 
desiatky čističiek sme darovali naprí-
klad do nemocníc v Prahe, Ostrave a 
Znojme alebo do českých škôl.

Filter
ULPA 15

Od roku 1991 som podnikal v IT technológiách, moja firma reprezen-
tovala na českom trhu kanadskú spoločnosť. Boli sme distribútorom 
systému pre prenos hlasu, dát a videa. V roku 2008 (teda po 27 rokoch 
podnikania) som sa rozhodol spoločnosť predať. Chcel som po dlhej 
dobe zmeniť svoj život a chcel som vo svojej práci nájsť nové uspoko-
jenie, aby som nebol len distribútorom a budovateľom systémov v za-
hraničnej spoločnosti. Sníval som o inom spôsobe podnikania, ktorý 
by ma uspokojil – o produkte, ktorý by som sám vytvoril a s ktorým by 
som mohol uspieť na tuzemskom ale aj zahraničnom trhu.

ING. KAREL SEMERÁK:
“PĽÚCNA EMBÓLIA MI ZMENILA ŽIVOT.”

OD IT TECHNOLÓGII K ČISTÉMU VZDUCHU
PRÍBEH ČISTIČIEK VZDUCHU SENSE

SLOVAMI ZAKLADATEĽA SPOLOČNOSTI

P R Í B E H P R Í B E H

Ing. Karel Semerák       
Zakladateľ spoločnosti a     
vynálezca čističiek Sense 

Foto: Michael Tomeš
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Antiviro+

www.sense.cz

Sense
Antiviro+
Unikátní čistička vzduchu,
která zachycuje koronavirus.

Čistička vzduchu s označením Antiviro+ byla vyvinuta především 
pro zachycení koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19. 
Použitím filtru ULPA15 Microglass velmi efektivně, při optimálním 
průtoku vzduchu přes daný filtr (0,9 cm/s) dokážeme odfiltrovat 
z prostředí veškeré typy virů vč. koronaviru.

Údaje o výrobku
– technické údaje

Filtrační systém: Předfiltr F5 (M5), ULPA15 Microglass  

Účinnost filtrů: F5 (M5) 100 %

ULPA15 ≥ 99,9995 % a průnik ≤ 0,0005 % 

Vzduchový výkon motoru: Max. 1 221 m3/h

Vzduchový výkon čističky: Max. 253 m3/h

Velikost místnosti: 12 – 120 m2

Hlučnost:  min. 39 dB (nejnižší rychlost), max. 65 dB  
(nejvyšší rychlost) 

Hmotnost: 26,4 kg

Rozměry zařízení: 60,5 cm × 39,5 cm

Rozměry filtru U15:  Vnější průměr 35 cm, vnitřní průměr 21 cm, výška 23,4 cm 

Množství a typ 

filtračních materiálů: 

 F5 (M5) PES předfiltr 0,3 m2,  
ULPA15 Microg lass 4,6 m2

Životnost filtrů:  F5 (M5) 3 až 6 měsíců, ULPA15 Microglass max. 1 rok  
(životnost filtrů je závislá na úrovni znečištění prostředí) 

Typ motoru:  Ziehl-Abegg, Germany, Vpro-ECblue. Výkonný, energeticky úsporný motor se 
sníženou hlučností. 

Certifikace:  CE-ES (výrobek splňuje požadavky pro uvedení na evropské trhy) 

Referenční testovací  
metody ULPA15:

 T.A.P.P.I-T-410, A.S.T.M.-D-646, T.A.P.P.I.-T-411, T.A.P.P.I.-T-494, T.A.P.P.I.-T-543, 
T.A.P.P.I.-T-413, MIL-STD-282, A.S.T.M.-D2986-91, EN 1822-3

Patentovaný design: Ano

Získaná ocenění:  Zlatá medaile za inovace, ekologii a systém čištění vzduchu na 75. mezinárodním 
technickém veletrhu v bulharském Plovdivu

 Vizionáři 2019 – čestné uznání za inovaci, její technologický a společenský přínos 
v oblasti zdravotnictví, životního prostřední, ochrany zdraví  
a minimalizace zdravotních rizik. 

Ochranné známky Ano

Čistička vzduchu prošla přísným testováním v laboratoři Technické univerzity  
v Liberci, v moderní laboratoři společnosti Protronix, s.r.o. v Chrudimi  
a v laboratoři společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o., světovým lídrem v oblastech 
certifikace, auditu, testování, nezávislého ověřování a vzdělávání.

AREDOVALE s.r.o. 
Karla Engliše 3201/ 6, 
150 00 Praha 5

T: +421 905 946 919
E:   sino@aredovale.cz / aredovale@aredovale.cz 

Významný učiteľ, fyzik a kňaz be-
nediktínskeho rádu Štefan Anián 
Jedlík sa narodil v obci Zemné 

pri Nových Zámkoch 11. januára 1800 
v chudobnej roľníckej rodine. Po stre-
doškolskom štúdiu na gymnáziách v Tr-
nave a v Bratislave, rodičia chceli, aby 
si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v 
Bratislave jazyk nemecký, vstúpil v roku 
1817 ako 17-ročný do benediktínskej 
rehole v zadunajskej Pannonhalme, 
prijal rehoľné meno Anián a pokračo-
val v štúdiách teológie a súčasne štu-
doval na Uhorskej kráľovskej univerzite 
v Pešti matematiku a fyziku. Po získaní 
doktorátu filozofie pôsobil ako profe-
sor fyziky a prírodopisu na gymnáziu v 
Györi a neskôr na Kráľovskej akadémii 
v Bratislave. Od roku 1839 prednášal 
fyziku a mechaniku na Budapeštianskej 
univerzite, ktorej rektorom sa stal v 
roku 1863. O desať rokov neskôr sa stal 
čestným členom Maďarskej akadémie 
vied. Napriek týmto vyznamenaniam 
odrážajúcim jeho poctivú prácu zostal 
až do konca života skromný.

Predstihol dobu i myslenie svojich 
súčasníkov, keď bol už v polovici 19. 
storočia presvedčený, že atóm možno 
štiepiť, hoci veda v tom čase zastáva-
la názor, že atóm je nedeliteľný. Nikto 
nespochybňuje Faradayove zásluhy na 
tom, že položil teoretické základy na 
konštrukciu elektromotorov, ale slo-
venský fyzik zostrojil štyri roky pred 
anglickým objaviteľom magnetickej in-

dukcie prvý funkčný elektromotorček. 
Vo svojom pokuse Jedlík po prvý raz 
formuloval jeden z najvýznamnejších 
princípov, podľa ktorého môže jeden 
elektromagnet priviesť druhý do ne-
pretržitého otáčavého pohybu, čiže 
objavil principiálnu možnosť premeny 
elektrickej energie na mechanickú len 
elektromagneticky. Tento objav prak-
ticky demonštroval tým, že v školskom 
roku 1827 - 1828 zhotovil malý elektro-
motor. Pomenoval ho elektromagnetic-
ký rotor. Jedlíkov rotor je predchodcom 
dnešných elektromotorov a viacerí fyzi-
ci mu priznávajú svetovú prioritu. Keď 
Michael Faraday objavil elektromag-
netickú indukciu, Jedlík začal študovať 
otázku výroby elektrickej energie.

Najväčšie zásluhy získal v období po 
roku 1850, ktoré v jeho živote možno 
charakterizovať ako obdobie hľadania 
najdokonalejšieho zdroja prúdu prí-
padne napätia. Z obdobia okolo roku 
1859 pochádza Jedlíkov najvýznamnejší 
vynález - prototyp unipolárneho dyna-
ma, ktorý však nepublikoval. Skonštru-
oval ho najmenej štyri roky pred Wer-
nerom Siemensom. Svoj objav si nedal 
patentovať, a tak v učebniciach fyziky 
a v encyklopédiách pri tomto vynáleze 
nie je uvedené jeho meno. Bránila mu 
v tom skromnosť. Prekážkou mu bola 
aj vnútorná hrdosť, ísť na verejnosť s 
niečím, čo ešte nepokladal za hotové a 
dokonalé. V tejto večnej túžbe za zdo-
konalením si nedával patentovať svoje 

vynálezy, a tak ho niekoľkokrát pred-
behli iní fyzici.

Úspešne sa zaoberal aj konštruovaním 
galvanických článkov a akumulátorov, 
pri ktorých aplikoval niekoľko pôvod-
ných konštrukčných prvkov, napr. sie-
ťovú elektródu. Jeho batérie leyden-
ských fliaš boli prístrojmi na výrobu 
elektrických iskier extrémne veľkých 
dĺžok. Použil v nich zapojenie, ktorého 
princíp multiplikácie sa dodnes využíva 
v technike vysokých napätí. Unikátne 
parametre mali aj jeho prístroje na re-
zanie optických mriežok. Skonštruoval 
ešte celý rad elektrotechnických a iných 
fyzikálnych prístrojov a demonštrač-
ných pomôcok.

Málokto vie, že počas svojho života si 
dal Jedlík v roku 1826 patentovať jediný 
vynález - zariadenie na výrobu sódovej 
vody, ktoré našlo zakrátko uplatnenie 
v praxi. Prvá továreň na výrobu sódy v 
Uhorsku bola podľa jeho patentu zria-
dená v Bratislave.

Jeden z najväčších Slovákov našej his-
tórie sa dožil vysokého veku 95 rokov. 
Štefan Anián Jedlík zomrel 13. decem-
bra 1895 v Györi - v dnešnom Maďar-
sku. Ministerstvo dopravy, pôšt a tele-
komunikácií vydalo 11. januára 2000 
príležitostnú poštovú známku z emis-
ného radu Osobnosti - Štefan Anián 
Jedlík v nominálnej hodnote 5 Sk.

Vo viacerých krajských mestách na Slovensku nájdeme Jedlíkovú 
ulicu. Keby sme sa tam opýtali náhodných chodcov, pravdepo-
dobne by máloktorý vedel, kto bol Štefan Anián Jedlík. Spoznajte 
s nami ďalší príbeh významného Slováka, ktorého meno je neprá-
vom málo známe. Bádaním v oblasti elektromagnetických javov 
sa Jedlík zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia.

PREDBEHOL FARADAYA 
ČI SIEMENSA
ŠTEFAN ANIÁN JEDLÍK

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

Zdroj: Margita Valechrachová: Zabudnutý vynálezca Štefan Anián Jedlík, Perfekt 2008, ISBN 978-80-8046-428-8
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DÔCHODKOVÉ 
SYSTÉMY V ZAHRANIČÍ:
HOLANDSKO 

Dôchodok je relatívne moderný koncept, ale je aj dra-
hý. Často skloňovanou otázkou vo všetkých vyspelých 
krajinách sveta je, čo najvhodnejšie a najkompatibil-
nejšie nastavenie penzijného systému. Holandský dô-
chodkový systém je už mnoho rokov uznávaný ako je-
den z najlepších na svete. Toto hodnotenie je zásluhou 
rozmanitosti zdrojov financovania holandského dô-
chodkového systému. 

82,6 81,4

74,7 74,2 72,9
71,2 71,2 71,2

69,3 68,3 67,3 67,0 67,0
65,0 64,9 63,4

61,1 60,3 60,1 60,0 58,5 57,7 57,5 57,2
54,7 54,5 53,2 52,1 51,9 51,4 50,5

48,5 47,3
45,7 44,7

43,0 42,7 42,5
40,8

Zdroj: MMGP Index 2020

Krajina tulipánov je v porovnaní s 
mnohými inými krajinami relatívne 
dobre pripravená na riešenie prob-

lému starnutia populácie. Disponuje 
rôznymi modelmi financovania dôchod-
kov s politikou solidarity a zdieľania 
rizika. Podľa Melbourne Mercer Global 
Pension Index 2020 patrí dôchodkový 
systém v Holandsku k najlepšie hodno-
tenému dôchodkovému systému. Na 
popredné priečky tohto Indexu sa Ho-
landsko dostáva už niekoľko rokov po 
sebe. Rovnaká štruktúra dôchodkových 
pilierov ešte neznamená rovnaký vý-
sledok. Podstatná je váha jednotlivých 
pilierov. Kým Holandsko s významnou 
váhou kapitalizačného piliera má jeden 
z najlepších dôchodkových systémov 
na svete, nemecký systém závislý na 
priebežne financovanom štátnom pilie-
ri je neudržateľný. 

Tri piliere

V Holandsku zabezpečuje štátny I. pilier 
dôchodcom v starobe iba minimálny 
príjem, takzvaný základný dôchodok. 
Ten bol ustanovený vládou v roku 1957 
prijatím zákona o dôchodkoch (Alge-
mene Ouderdomswet, AOW). Nárok 
na základný dôchodok má každý, kto 
žil v Holandsku aspoň 50 rokov a do-
vŕšil zákonom daný vek odchodu do 

dôchodku. Teda ľudia, čo vôbec nepra-
covali, iba v Holandsku žili, majú takisto 
právo tento dôchodok poberať. V roku 
2021 je vek odchodu do dôchodku 66 
rokov a 4 mesiace. Obyvateľ Holand-
ska akumuluje 2 % svojho základného 
dôchodku každý rok po dobu 50 rokov 
až do dosiahnutia požadovaného veku. 
Prvý pilier pri tom zabezpečuje podiel 
len 32 % priemerného dôchodku a jeho 
výška je v hodnote približne 70 % čistej 
minimálnej mzdy. 

Hlavná záťaž financovania dôchodkov 
leží na II. pilieri, ktorým sú rovnako ako 
v Nemecku zamestnávateľské penzijné 
schémy. Viac ako 90 % z pracujúcich je 
zapojených v kolektívnych podnikových 
alebo 74 odvetvových dôchodkových 
schémach. Zamestnanci a zamestná-
vatelia platia príspevok dohodnutý v 
kolektívnych zmluvách do dôchodko-
vého fondu, do ktorého je zamestná-
vateľ pridružený. Dôchodkové fondy sú 
neziskové. Aj keď môžu byť prepojené 
na konkrétnu spoločnosť alebo odvet-
vie, zo zákona musia zostať právne a 
finančne nezávislé. Týmto spôsobom 
sú dôchodkové fondy chránené, ak má 
prepojená spoločnosť finančné problé-
my.

III. pilier pozostáva z rôznych foriem in-
dividuálneho sporenia, ktoré môžu za 

určitých podmienok nahradiť zamest-
návateľskú penzijnú schému. 

Majetok v súkromných dôchodkových 
schémach (II. a III. pilier) presahuje 
150 % holandského HDP. Holanďania 
sú k vlastnému zabezpečeniu motivo-
vaní štátom formou daňových úľav. 

Väčšina holandských zamestnaneckých 
penzijných schém je postavená na prin-
cípe „defined-benefit schemes“. Dôcho-
dok sa v takejto schéme určuje na zá-
klade poistno-matematických princípov 
a nezávisí primárne od výšky úspor a 
zhodnotenia na osobnom dôchodko-
vom účte. Pre určenie dôchodku sú 
dôležité parametre ako počet rokov 
odvádzania príspevkov a ich výška. Kaž-
dá zamestnanecká dôchodková sché-
ma tak vykonáva rovnakú funkciu ako 
štát = určuje pravidlá prerozdeľovania 
príspevkov. Len na rozdiel od štátu tak 
koná na základe reálnych aktív, ktoré 
spravuje a zhodnocuje, a nie na základe 
prísľubu budúcich príspevkov budúcich 
pracujúcich. Výhodou je účinná elimi-
nácia populistických politických roz-
hodnutí a určovanie výšky dôchodkov 
čisto na základe reálnych čísel a výsled-
kov hospodárenia tej ktorej schémy.

Defined-benefit scheme
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1 › Zmenilo sa kvôli pandémii a 
výkyvom na burze uvažovanie 
investorov? Sledujete nejaké 
zaujímavé nové trendy?

S pandemií je samozřejmě spojený po-
kles ekonomik jednotlivých zemí. Ten 
je provázen různými podporami firem 
s využitím fiskálních a monetárních sti-
mulů, což vytváří vysoká inflační oče-
kávání v budoucnosti. Na to investoři 
reagují. Hledají nástroje, které je před 
inflací ochrání. Hledají nástroje, které 
nejsou spojené s ekonomickými sek-
tory zasaženými pandemií. V době ne-
jistoty jsou to alternativní fondy, které 
představují takový záchytný bod pro 
investory. Proto roste zájem o inves-
tice do proticyklického byznysu, kte-
rý nejen, že není pandemií negativně 
ovlivněn, ale naopak v době krize nebo 
recese dostává nové podněty pro svůj 
růst. Ve zkratce řečeno, současná situ-
ace prospívá proticyklickému byznysu 
více než kdy dříve.

 › Čo presne znamená proticyklic-
ký biznis?

Je to byznys, který se vyvíjí nezávisle 
na probíhajícím ekonomickém cyklu. 
To znamená, že neodráží období růstu, 
stagnace nebo recese. Často se dokon-
ce stává, že krize jednotlivých odvětví 
nebo celé ekonomiky přímo podporuje 
růst proticyklických odvětví. 

 › Môžete uviesť príklad proticyk-
lického odvetvia?

Jde například o byznys spojený s od-
kupem a vymáháním pohledávek 
včetně nesplácených úvěrů u bank a 
nebankovních poskytovatelů půjček. 
Nabídka prodeje těchto nesplacených 
pohledávek se zvyšuje, což vede k po-
klesu ceny, za které se prodávají. Pro 
společnosti, které tato portfolia odku-
pují a dále s nimi pracují, to znamená 
vysoký výnos. 

 › Ako sa k takému biznisu môže 
investor dostať?

Na tento byznys je napojený například 
fond kvalifikovaných investorů r2p in-
vest SICAV. Skrz tento fond proudí in-
vestice do firem, které mají potřebné 
know-how pro nákup a správu dluho-
vých balíků. O výnos, který tyto firmy 
získají, se pak dělí s investory.

 › Ako konkrétne pohľadávkový 
biznis funguje?

Celý princip stojí na odkupu a správě 
nesplacených úvěrových pohledávek 
od bank a jiných poskytovatelů půjček, 
případně z takzvaného utilities sekto-
ru, tedy služeb energetických, teleko-
munikačních a jiných společností. Jde o 
dekádami ověřený byznys, praxe, která 
se opravdu děje. I seriózní a konzerva-
tivní banky se totiž zbavují nevýkon-
ných aktiv, tedy celých portfolií nespla-
cených úvěrů po datu splatnosti. 

 › Prečo to tieto spoločnosti robia?

Každá banka musí na nesplacené úvěry 
vytvářet opravné položky, rezervy. Ty 
se účetně negativně projevují na dosa-
ženém zisku. Zhoršují celkovou kvalitu 
bilance banky a mohou vést ke snížení 
ratingu, tedy rizikového hodnocení ban-
ky, se všemi následnými negativními 
dopady. A teď si ekonomika prochází 
recesí – o to víc banky tuto skutečnost 
řeší. Prakticky se jim vyplatí prodat port-
folia za zlomek jejich nominální hodnoty 
a vyhnout se tak dalším nákladům spo-
jeným s vymáháním a správou těchto 
portfolií. Vzhledem k převisu nabídky 
ztrátových pohledávek na trhu dochází 
ke snížení jejich prodejní ceny. Zároveň 
ale banka prodejem vydělá více, než 
kdyby vymáhala pohledávky na vlastní 
pěst. Je to win-win obchod. 

 › Hádame, že v tejto chvíli prichá-
dzajú na scénu spoločnosti ako 
r2p invest SICAV.

Ano. Prostřednictvím svých dceřiných 
společností vyhledává a investuje do 
prověřených portfolií evropských, ame-
rických, ale především asijských pohle-
dávek.

 › Prečo práve Ázia?

Dlužník v asijských zemích má jinou 
mentalitu než tradiční evropský dlužník. 
Je svědomitější. A z vlastní zkušenosti 
víme, že pokud se člověk v Asii dostane 
do situace, kdy není schopen splácet 
své dluhy, má finanční podporu nejen 
od své rodiny, ale také přátel. Své dluhy 
tedy splácí více než dlužník v západních 
zemích, kde musíme častěji, kvůli ochra-
ně investovaných prostředků, přejít na 
cestu soudního vymáhání, které je už 
daleko nákladnější než inkaso v rané 
fázi případu.

 › Čo sa teda deje po odkúpení 
portfólií?

Pak přichází na scénu společnost 
M.B.A. Consulting s.r.o., která disponu-
je příslušným know-how a odborníky, 

kteří jsou schopni „vytěžit“ portfolio na 
maximum. O tento zisk se pak fond dělí 
s investory. A funguje to velmi dobře. 
Cílový výnos pro investora dosahuje 
až 8,4 % p. a. Takového výnosu jsme 
schopni dosáhnout právě proto, že po-
hledávky kupujeme jen za zlomek jejich 
nominální hodnoty.

 › Cieľový výnos a realita nie je úpl-
ne to isté. Koľko teda investori 
za minulý rok naozaj dostali?

Fondu i příslušným společnostem, se 
kterými fond kooperuje, se opravdu 
dařilo. Investoři se dočkali horní hrani-
ce výnosu před zaokrouhlením 8,39 % 
p. a. Hodnota prioritních investičních 
akcií dosáhla na konci roku 2020 na-
výšení o 11,43 % od prvního úpisu a 
hodnota výkonnostních akcií se zvýšila 
o celou pětinu a dosáhla 25,12 % p. a. 
To je dobrý signál i pro externí akcio-
náře, neboť růst výkonnostních akcií 
pozitivně ovlivňuje růst prioritních in-
vestičních akcií. Události v předešlém 
roce se tedy našeho byznysu dotkly, ale 
v pozitivním slova smyslu. 

 › Prečo by mal človek investovať 
práve do r2p invest SICAV?

Investorům držícím prioritní či divi-
dendové investiční akce fond nabízí 
výnos ve výši 7,4 % p. a. až 8,4 % p. a. v 
případě, že mluvíme o korunových ak-
ciích. Novinkou jsou eurové akcie, kde 
se výnos pohybuje mezi 6,4 % p. a. až 
7,4 % p. a. 

V případě, že by výnos nedosáhl spodní 
hranice zhodnocení prioritních inves-
tiční akcií, pak držitelé výkonnostních 
investičních akcií dorovnávají výnos k 
této hranici, a to až do výše fondového 
kapitálu, který připadá na výkonnostní 
investiční akcie. Pro investory může být 
navíc dobré vědět, že obhospodařovate-
lem a administrátorem fondu je AVANT 
investiční společnost, a.s., která kontro-
luje interní procesy ve svých fondech. 
Fond podléhá dohledu České národní 
banky a rovněž využívá služeb depozitá-
ře, což je banka s příslušnou licencí.

Pavel Makovec
Zakladateľ fondu 
r2p invest SICAV, a.s.

Ak sa nejaká doba dá označiť za neistú, sú to určite posledné mesia-
ce. A to vo všetkých smeroch - od aktivít v každodennom živote cez 
cestovanie až po investovanie. Ponúka sa preto otázka, kam svoje 
peniaze vložiť. Zatiaľ čo niektoré rokmi overené mechanizmy zhodno-
tenia investícií stagnujú či strácajú, iné stúpajú strmo nahor. Príkla-
dom môžu byť alternatívne formy investovania. „Současná situace 
prospívá proticyklickému byznysu více než kdy dříve,“ hovorí v rozho-
vore ekonóm, člen dozornej rady a zakladateľ fondu r2p invest SICAV, 
a.s. Pavel Makovec.

PAVEL MAKOVEC:
V ČASE NEISTOTY SÚ ALTERNATÍVNE 

FONDY ZÁCHYTNÝM BODOM 
PRE INVESTOROV

R O Z H O V O R R O Z H O V O R
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Měníme minusy
na plusy

r2p invest SICAV, a.s.

Pro akcionáře 
vytváříme přednostní
podíl na zisku do výše 

8,4 % 

p.a.

www.r2pinvest.cz

•   Nadstandardní výnosy.

•   PIA a DIA CZK ve výši 7,4 - 8,4 % p.a.

•   PIA a DIA EUR ve výši 6,4 - 7,4 % p.a.

•   Přednostní podíl na zisku fondu před 
     držiteli VIA.

•   Poskytnutí minimálního výnosu PIA 
     a DIA, a to i v případě nižšího zisku 
     či ztráty fondu do výše fondového 
     kapitálu připadajícího na VIA. 

•   Čtvrtletní výplata zálohy držitelům DIA.

•   Investice do reálných aktiv se stabilním 
     růstem hodnoty. 

•   Diverzifikace investic do více 
     územních teritorií.

•   Až sekundární podíl na případné ztrátě 
     fondu. Ztráta je primárně hrazena 
     z fondového kapitálu, od držitelů VIA.

*Pozn.: PIA - prioritní investiční akcie, DIA - dividendová investiční akcie, VIA - výkonostní investiční akcie

„AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu 
(KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 
186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.“

MS V HOKEJI
Prvé majstrovstvá sveta v ľadovom ho-
keji sa konali v roku 1920 v belgických 
Antverpách. Ako jediné boli súčasťou 
letných olympijských hier. Prvými maj-
strami sa stali Kanaďania.

Prvým slovenským hokejistom, ktorý 
získal titul majstra bol košický rodák La-
dislav Troják. Ten bol ako jediný Slovák 
členom tímu Československa, ktorý zís-
kal zlatú medailu na MS 1947 v Prahe. 

Na MS v roku 1947 bolo zaznamenané 
doposiaľ najvyššie víťazstvo svetových 
šampionátov. Kanada - Dánsko 47:0.

Majstrovstva sveta v hokeji sa často 
niesli v znamení politiky. V prípade Čes-
koslovenska sa politická situácia preja-
vila najmä v roku 1953. Z dôvodu úmr-
tia vtedajšieho prezidenta Klementa 
Gottwalda národný výber opustil maj-
strovstvá sveta už v polovici turnaja.

Sovietsky zväz jasne dominoval sveto-
vému hokeju najmä v 70.-80. rokoch 
minulého storočia. Počas dvoch dekád 
získal 17 titulov majstra sveta a jeho 
spanilú jazdu dokázalo prerušiť v troch 
prípadoch len Československo (1972, 
1976 a 1977).

Zrejme najväčším prekvapením, ktoré 
sa na MS stalo je víťazstvo Poľska nad 
Sovietskym zväzom v roku 1976. V Ka-
toviciach domáci hokejisti šokovali fa-
vorita zápasu a vyhrali 6:4. Zaujímavos-
ťou je, že tri roky predtým s tým istým 
súperom prehrali 20:0.

Najúspešnejším mužom majstrovstiev 
sveta v hokeji je legendárny brankár 
Vladislav Tretjak. Gólman sa tešil z de-
siatich zlatých, dvoch strieborných a 
jednej bronzovej medaily.

Fínsko malo premiéru na svetovom 
šampionáte v roku 1942, no na svoje 
prvé zlato muselo čakať dlhých 53 ro-

HOKEJ vs FUTBAL
ZAUJÍMAVOSTI

Uplynulé mesiace sme žili športom. Jar sme 
uzavreli hokejom a horúce letné dni trávili pri 
futbale. Slovensko sa po 8 rokoch dostalo do 
štvrťfinále MS v hokeji. Počas svojej dlhoročnej 
existencie sa toho na majstrovstvách sveta v 
hokeji či majstrovstvách európy vo futbale odo-
hralo veľa, a tak vám prinášame aspoň malú 
časť rozličných zaujímavostí.

kov. Dočkalo sa ho až na MS 1995, keď 
vo finále zdolalo domáce Švédsko. 

Až v roku 2008 sa MS v hokeji presťa-
hovali za veľkú mláku. Predošlých 70 
svetových šampionátov sa odohralo 
v Európe, z toho najviac vo Švédsku a 
Švajčiarsku. 

ME VO FUTBALE
Prvý turnaj majstrovstiev Európy sa 
uskutočnil v roku 1960 v Marseille a 
Paríži. Sovietsky zväz získal trofej po 
tesnom víťazstve 2:1 vo finále nad Ju-
hosláviou.

Pôvodne bol turnaj pomenovaný ako 
„Európsky pohár národov“.

Do roku 2016 Víťaz UEFA EURO postu-
poval do Konfederačného pohára FIFA.

Španielsko je jediným futbalovým tí-
mom, ktorý získal dva tituly po sebe, 
keďže vyhral majstrovstvá 2008 a 2012.

Trofej európskeho šampionátu UEFA je 
známa ako „Henri Delaunay Trophy“, 

ktorá je pomenovaná na počesť prvého 
generálneho sekretára UEFA Henriho 
Delaunaya, ktorý navrhol zahájiť túto 
súťaž pre európsky kontinent. Henri 
zomrel päť rokov pred prvým vydaním 
tejto trofeje, v roku 1960.

Henri Delaunay Trophy váži 8 kilogra-
mov a jej výška je 60 centimetrov.

Európsky šampionát UEFA začal so 4 
tímami, ktoré rovno hrali vo finále. Od 
roku 1980 súťažilo na podujatí osem 
krajín. Od roku 1996 bolo toto poduja-
tie rozšírené na 16 tímov. EURO v roku 
2016 rozšírilo tím európskych majstrov 
zo 16 na 24.

Tento rok sa turnaj neusporiadal v jed-
nej krajine, ako bolo zvykom, ale bol 
usporiadaný v 12 mestách v 12 rôznych 
krajinách.

Systém Video Assistant Referee (VAR) 
bol tento rok na európskom šampioná-
te UEFA použitý prvý krát v histórii.

Najproduktívnejší európsky šampionát 
bol v roku 2000. Celkovo na ňom padlo 
85 gólov.
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Klenoty za miliardu eur, Nemecko
V jednom z najstarších múzeí v Európe Grünes Gewölbe v Drážďanoch skupina lu-
pičov, ukoristila 25. novembra 2019 približne 100 kusov klenotov s predpokladanou 
hodnotou najmenej miliardy eur. Zo zbierky zmizli okrem iných drahocenností aj 
šperky vykladané briliantmi, ktoré v minulosti patrili saskej kráľovnej Amálii Auguste. 
Do prísne stráženej klenotnice Rezidenčného zámku v centre metropoly Saska sa 
vlámala dvojica lupičov. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ďalší dvaja spolupáchatelia 
zostali čakať pred budovou.

NAJVÄČŠIE MUZEÁLNE 
LÚPEŽE V HISTÓRII

Väčšina ľudí obdivuje v múzeu umelecké diela sláv-
nych maliarov či historické artefakty. Lúpeže diaman-
tov, tehličiek zlata a obrazov v hodnotách miliónov eur 
radšej sleduje v hollywoodskych filmoch. To, čo väčši-
na ľudí nerobí, je plánovanie zložitej lúpeže, aby si toto 
umenie vzala so sebou. Niektorí však áno. 

1210 odcudzených predmetov, Slovensko
V Západoslovenskom múzeu v Trnave si 6. marca 2004 pracovníci múzea všimli, že 
zo schodiska hlavnej budovy sa stratili pozlátené figurálne hodiny z 19. storočia, pri 
ktorých sa radi fotografovali mladomanželia. Následná kontrola všetkých depozitov 
ukázala, že je to iba zlomok celkovej škody múzea. Predmety sa podľa všetkého strá-
cali dlhodobo, prinajmenšom od konca novembra 2003 až do konca februára 2004, 
ale pravdepodobne aj niekoľko rokov skôr. Táto najväčšia muzeálna krádež Európy 
nemá ani po 15 rokoch rozuzlenie. Z celkových 1210 odcudzených predmetov sa na 
aukciách objavilo iba niekoľko. Vrátené do múzea boli tri kusy. Do pátrania sa popri 
polícii zapojil aj slovenský a český Interpol.

Zlaté rímske mince, Chorvátsko
Z Archeologického múzea vo východochorvátskom meste Vinkovci ukradli 19. sep-
tembra 2006 cenné antické a prehistorické artefakty. Lupiči si odniesli aj päť kilogra-
mov zlatých rímskych mincí. Najcennejším predmetom bol 5000 rokov starý medai-
lón. Poklady sa nachádzali v kovovej skrinke, ktorú páchatelia aj s obsahom odniesli. 
Pre vysokú hodnotu ukradnuté artefakty nikdy verejne nevystavovali a o ich existen-
cii vedelo len niekoľko odborníkov.

Antické exponáty, Grécko
Ozbrojení lupiči ukradli 17. februára 2012 dokopy 77 antických exponátov z múzea 
v Olympii. Najstarší z artefaktov mal okolo 3200 rokov, väčšinou išlo o bronzové a 
keramické plastiky. Lúpež v Olympii bola druhou veľkou krádežou v gréckych múze-
ách v krátkom čase. V januári toho roku zlodeji ukradli z Gréckej národnej galérie v 
Aténach obrazy Pabla Picassa a Pieta Mondriana.

Rodinova busta, Francúzsko
V roku 1999 ukradli v múzeu mestečka Guéret neďaleko mesta Clermont Ferrand v 
strednej časti Francúzska bustu umelca Augusta Rodina od sochárky Camille Claude-
lovej. Osemkilogramovú bronzovú sochu v hodnote asi milión eur objavili o trinásť 
rokov neskôr 24. júna 2012 v obchode so starožitnosťami neďaleko francúzskeho 
mesta Lyon. Nález busty viedol k zatknutiu dvoch mužov.

Bez najdrahšieho obrazu, Pretória
Múzeum umenia v Pretórii, v hlavnom meste Juhoafrickej republiky, sa 12. novem-
bra 2012 stalo obeťou trojice zlodejov. Neboli však dosť chytrí na to, aby svoju lúpež 
využili naplno. Lupiči prezlečení za učiteľku umenia a dvoch študentov, pod hrozbou 
zbrane, ukradli umelecké diela v hodnote 2 miliónov dolárov. Najvýznamnejší kúsok 
múzea, obraz Two Malay Musicians od Irma Stern, však nechali ležať pred múzeom, 
pretože sa im nezmestil do auta.

13 diel za pol miliardy, Boston
Dvojica zlodejov prezlečených za bostonských policajtov sa 18. marca 1990 dostala 
do múzea Isabelly Stewart Gardnerovej. Obom sa podarilo bez povšimnutia prejsť 
cez ochranku múzea a ukradnúť 13 umeleckých diel, to všetko v celkovej hodnote pol 
miliardy dolárov. Medzi ukradnutými umeleckými dielami sa nachádzal napríklad 
Koncert od Johannesa Vermeera, s hodnotou 200 miliónov dolárov. Ale aj slávne 
majstrovské dielo Rembrandta Van Rijna Búrka Galilejského mora. 

Kostra dinosaura, Newcastle
Z oblastného múzea v meste Newcastle, ležiacom 100 kilometrov severne od Syd-
ney, 20. júla 2003 zlodeji odcudzili kostru dinosaura s názvom psittacosaurus sinen-
sis. Odborníci odhadli vek kostry na 110 miliónov rokov. Kostra dinosaura bola asi 
60 centimetrov vysoká a 80 centimetrov dlhá. Jeho predná časť pripomínala lebku 
papagája. Išlo o exponát najmenšieho dinosaura, ktorý múzeum vystavovalo. Počas 
lúpeže sa poškodil, pretože v okolí objavili množstvo kostí, ktoré patrili ku kostre.

Zlatý blok, Japonsko
Skupina zlodejov odcudzila 20. marca 2007 z múzea Ohashi Collection Kan v stre-
dojaponskom meste Takajama zlatý blok s hmotnosťou 100 kilogramov s hodnotou 
viac ako dva milióny dolárov. Cenný predmet si odniesli traja zamaskovaní lupiči za 
bieleho dňa. Múzeum kúpilo zlatý blok v roku 1994 za 200 miliónov jenov.

EUŔOPA

AFRIKA

AMERIKA

AUSTRÁLIA

ÁZIA

Zdroj: www.dromedar.sk
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M O Z A I K A

Naši kolegovia zo Spišskej Novej Vsi si splnili sen o lietaní! V presklenej 
letovej komore o priemere 4,3 metra a výške neuveriteľných 14 metrov 
prúdil vzduch rýchlosťou až 270 km/h. V bezpečnej výške a pod neustá-
lym dohľadom skúsených inštruktorov, si vďaka tejto komore okúsili ek-
vivalent zoskoku z lietadla z výšky 4 000 metrov.

Teplé letné dni, rozpálený gril, dobré jedlo a skvelá partia ľudí patria ne-
rozlučne k sebe. Tento názor zdieľajú aj naši kolegovia z Košíc.

Čistička Sense Antiviro+ filtruje priestory našej centrály v Bratislave 
už niekoľko mesiacov. Vďaka ULPA 15 filtru a unikátnemu kruhovému 
systému filtrácie odstráni 99,9995 % škodlivých látok zo vzduchu, vrá-
tane vírusu COVID-19. My aj naši klienti sa tak môžeme cítiť nielen na 
stretnutiach bezpečne.

Obchodné zručnosti neustále rozvíjame aj prostredníctvom školení. Náš 
nový obchodný partner, privátna rakúska banka Partner Bank AG, sa nám 
vďaka lepšej pandemickej situácii predstavila aj osobne. Po mesiacoch 
strávených na online školeniach, to bolo príjemnou zmenou.
Vedeli ste, že od historického objavenia zlata sa vyťažilo na svete už 198 
000 ton tohto vzácneho kovu?

Pre zdravé telo, sme k vitamínom pridali dve dávky očkovacej látky proti 
COVID-19. Pre zdravého ducha, sme priestory kancelárie a home officu 
vymenili za hory. Samozrejme, nezabudli sme ani na Poistenie do hôr.

y si vyberáte,
my porovnávame.

Porovnáme pre vás ZADARMO
aktuálne produkty finančných inštitúcií.      

Navštívte nás na www.porovnaj.si

Porovnaj si 
Investície

Porovnaj si 
Dôchodok

Porovnaj si 
Poistenie

Porovnaj si 
Úvery
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