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Status
privátneho
klienta má aj
jeho rodina

Je jedno, či bývate v bytovke alebo
rodinnom dome. Stále platí: na platbách
za energie môžete výrazne ušetriť.
HN sa odborníkov spýtali, ako na to. Držte
sa týchto zásad a ušetríte stovky eur.

BONUSY l Exkluzívne služby, ktoré banka
poskytne významnému zákazníkovi,
dostanú aj jeho príbuzní.
©hn

Katarína Macková
katarina.mackova@ecopress.sk

Byt

Zateplenie

Zateplenie bytového domu

Ušetrí výrazne, zamedzí až polovici
tepelných strát.

Znižuje spotrebu energií a zlepšuje
kvalitu bývania – i trhovú cenu bytu.

Výmena starých okien
za nové

Obzvlášť efektívna je pre byty na
hornom poschodí domu.

Úsporné osvetlenie

Výmena okien

Predovšetkým v miestnostiach, kde sa
svieti dlhodobo.

Rovnako ako pri dome – bez nej
zateplenie stráca význam.

Dodržiavanie úsporných zásad

Inštalácia
termoregulačných hlavíc

Pri vykurovaní, varení, využívaní spotrebičov.
Racionálne využívanie vody a elektriny.

Kontrola radiátorov

Na všetky radiátory v byte.

Úsporné osvetlenie

A ich odvzdušnenie pred vykurovacou
sezónou.

Intenzívne a krátke vetranie

Šetrenie pri varení
A vykurovaní či využívaní domácich
spotrebičov.

To platí najmä v zime.

Kontrola radiátorov

Spotrebiče s nízkou
spotrebou

A ich odvzdušnenie pred vykurovacou
sezónou.

Napríklad LED svietidlá, A++ spotrebiče,
vypínanie spotrebičov na noc zo siete – aj
režim stand by spotrebúva elektrinu.

V zime uzatvárať zádverie
domu
Teda vstupnú chodbu. Je to dôležitý filter
medzi vykurovaným a nevykurovaným
priestorom.

Vykurovať modernými kotlami
Najväčšie úspory však prináša použitie
najlacnejších palív – dreva, biomasy vo
forme štiepky a peletiek.

Inštalácia fotovoltiky
Návratnosť je podľa expertov do siedmich
rokov.

Intenzívne a krátke
vetranie
Byty neprekurujte. Už zníženie teploty
interiéru o jeden stupeň prináša
značné úspory.

Racionálnosť využívania
zdrojov
Použitie spotrebičov s nízkou
spotrebou. Nahradenie ručného
umývania umývačkou riadu.

Rozumné rozmiestnenie
nábytku
Tak, aby nezakrýval vykurovacie
telesá.

Postreh odborníka: Ľudia sú často neefektívni. Napríklad zle vetrajú
žívateľ bytu je spoluzodpovedný za stav vnútorného
prostredia v byte a môže svojím
správaním významne ovplyvniť
spotrebu energií. Toto konštatovanie platí najmä pre nízkoenergetické domy a budovy so zníženou spotrebou energií na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu. Správanie užívateľa je však často intuitívne
a je niekoľko príkladov, kedy je aj
neefektívne. Tu je veľká možnosť
zvyšovať osvetu. Pri kúpe mobilu

sobný bankár, individuálny
prístup či poradenstvo investovania do archívneho
vína. Aj toto sú bonusy, ktoré dostávajú V.I.P, klienti v rámci „rozmaznávania“ od svojej banky.
A nielen oni, ale aj ich rodinní
príslušníci. „Služby privátneho
bankovníctva sú samozrejme dostupné aj pre rodinných príslušníkov klienta podľa jeho želania.
V banke uplatňujeme tzv. rodinný princíp starostlivosti o klienta,“ hovorí Peter Guľvaš, riaditeľ
odboru privátneho bankovníctva
VÚB banky. Samozrejmosťou je
zachovanie dôverných informácií
v tajnosti. „Privátne bankovníctvo poskytuje bonitnému klientovi a jeho rodinným príslušníkom
individuálnu bankovú starostlivosť s maximálnou diskrétnosťou,“ hovorí Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

Oprava strechy

Bez tohto kroku zateplenie stráca efekt.

U

O

alebo automobilu dostávame návod na obsluhu. Dostáva ho aj
užívateľ novej bytovej jednotky?
Správa sa racionálne tak, ako vyžaduje správanie sa v nízkoenergetickom dome, alebo sa správa
tak, ako bol naučený v starom
tehlovom dome? Pravidlá správania užívateľa zahŕňajú celý rad
odporúčaní z hľadiska zimného
a letného obdobia. V zimnom období využívanie termoregulačných hlavíc na radiátoroch, v období využívania a nevyužívania

priestorov má výrazný vplyv na
spotrebu energie. Závesy
a záclony, ich dĺžka a poloha
k vykurovaciemu telesu významne ovplyvňujú odovzdávanie tepla do priestoru. Vetranie v zimnom a letnom období má svoje
pravidlá. Ak sa pozrieme na fasádu bytového domu v letnom období, pri 30 – 35 stupňoch Celzia vonku, a ľudia majú otvorené
okná v bytoch a na chodbách,
tak je jasné, že nevedia vetrať.
Prof. Ivan Chmúrny, STU

Zdroj: Lenka Illiťová, Energia.sk; Bencon Investments
Ilustračná snímka: Dreamstime
Šéfeditor prílohy: František Kvarda, frantisek.kvarda@ecopress.sk, facebook.com/kvardaHN

Kvalitná izolácia znamená úsporu
energií a lepší životný komfort
Podobu budúcich stavieb
dnes odráža nielen materiálovo-technologický pokrok, ale
aj zvyšujúce sa nároky ľudí na
ekologické riešenia a životný
komfort. Európska smernica,
ktorá počíta od roku 2020 so
stavbou objektov s takmer nulovou spotrebou energie, sa
odráža aj do revidovanej slovenskej tepelnotechnickej normy (STN 730540 – 2:2013).
Tá definuje náročnejšie požiadavky na izoláciu, aby bol výsledný objekt energeticky
efektívnejší.
Norma platí pre novostavby
a rekonštrukcie navrhované
po 1. 1. 2013 a stanovuje nové odporúčané hodnoty tepelného odporu R a tým aj
minimálnej hrúbky izolácie.
Do úvahy sa pritom berie
vzťah tzv. súčiniteľa tepelnej
vodivosti (označovaný gréckym písmenom – lambda)
a hrúbky izolácie.
Zníženie energetickej náročnosti spočíva najmä v použití
technologicky lepších materiálov. Nová teplotechnická
norma odporúča pre konštrukciu šikmej strechy tepelný odpor R 9,9, ktorý je možné dosiahnuť použitím 40 cm štandardnej izolácie so súčiniteľom
tepelnej vodivosti 0,039.
Inou možnosťou je použitie
kvalitnejšieho izolantu, napríklad s
0,033 (ISOVER
UNIROL PROFI), kedy na dosiahnutie rovnakého tepelného
odporu postačí hrúbka 33 cm.

○ 20 cm ISOVER MULTIMAX 030
○ 24 cm ISOVER UNIROL PLUS
○ 25 cm ISOVER AKUPLAT
○ 28 cm ISOVER ORSTROP

Služby pre rodinu privátneho
klienta poskytuje aj J&T banka –
v rámci služby Family office.
Privátne bankovníctvo neposkytujú automaticky všetky banky, ale ak áno, potrebujete mať
u nich uložené dostatočné
množstvo peňazí. „Táto starostlivosť nie je určená pre každého,
nielen z hľadiska kvality, ale, samozrejme, aj ceny. Privátny bankár rieši všetky klientove požiadavky s dostupnosťou 24 hodín
denne, 7 dní v týždni,“ hovorí
Katarína Boledovičová, riaditeľka privátneho bankovníctva Tatra banky.

Individuálna starostlivosť
a osobný bankár
Rozdiel v službách privátneho a retailového bankovníctva
je najmä v oblasti investícií, keďže privátne bankovníctvo sa
primárne zameriava na dlhodobé zhodnotenie finančných
prostriedkov solventného klienta. „Každý klient má k dispozí-
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Súčasťou ponuky bánk pre privátnych klientov sú aj doplnkové služby, napríklad poradenstvo pri investovaní do umenia.
cii svojho privátneho bankára,
ktorý je profesionálne vyškolený
špecialista v oblasti bankových a
investičných produktov a podlieha tým najprísnejším kritériám.
Klientovi poskytuje individuálnu
starostlivosť, ktorá mu zabezpečí efektívnu správu financií,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Hranicu si určuje banka
Hranica pre vstup medzi privátnych klientov sa líši podľa pod-

V banke
uplatňujeme
rodinný princíp
starostlivosti
o klienta.
Peter Guľvaš,
riaditeľ odboru privátneho
bankovníctva VÚB banky

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

mienok bánk, môže to byť 200
hnuteľností a podobne,“ dodá000 eur, ale aj dvakrát toľko. Prie- va. „Privátny bankár pozná domerný klient ju obyčajne niekoľkonale nielen finančné potreby
konásobne prekračuje.
klienta, ale aj jeho osobnosť –
to, či je klient ochotný investoBonusy nie sú len finančné
vať s rizikom napríklad do ak„Klienti privátneho bankovníccií, alebo či skôr preferuje kontva sú aj ľudia s perspektívou
zervatívnu investíciu,“ hovorí
v krátkom čase splniť uvedené
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa
kritérium napríklad tým, že vy- UniCredit Bank. „Súčasťou používali služby privátneho bannuky sú aj doplnkové služby,
kovníctva v iných bankových
ako napríklad poradenstvo indomoch, majú zaujímavé príjvestovania do archívneho vína
my, dočasne investovali do neči do umenia,“ dodáva Frimmer.

Koľko peňazí musíte mať, aby ste sa stali privátnym klientom

Strecha – šikmá/plochá
○ 30 cm ISOVER MULTIMAX 030
○ 32 cm ISOVER SUPER PROFI
○ 33 cm ISOVER UNIROL PROFI
○ 36 cm ISOVER UNIROL PLUS
○ 20 cm ISOVER UNIROL PLUS
+10 cm PUREN PROTECT 023

Strop pod nevykurovaným
prostredím

Šéf Privatbanky
Jozef Krammer
v rozhovore pre HN

Koľko musíte mať, aby ste sa mohli stať privátnym klientom Čo všetko
ponúkajú banky V.I.P. zákazníkom Ako z toho profitujú rodinní príslušníci

Platíte za energie
priveľa? Máme
recept na
šetrenie

Dom

Veľa klientov
stále zostáva pri
univerzálnych
službách

PRÍLOHA O INVESTOVANÍ A SVETE PEŇAZÍ
vychádza každý utorok, investor.hnonline.sk

Sberbank

Obvodová stena
○ 15 cm ISOVER SUPER-VENT PLUS
○ 15 cm ISOVER eps GREYWALL
○ 16 cm ISOVER TF PROFI
○ 17 cm ISOVER eps 70F
○ 20 cm ISOVER NF 333

Hranica: orientačne
(individuálna)

UniCredit Bank

100 000 eur

Hranica:

P

rivátny bankár vyčlenený osobitne pre
klienta pravidelne monitoruje vývoj
svetového finančného trhu a najaktuálnejšie
hospodárske a spoločenské udalosti.
Nepretržite sleduje klientove investície a je
pripravený poskytnúť kedykoľvek poradenstvo
nielen z oblasti bankovníctva, ale aj ďalších
oblastí súvisiacich s financiami. Privátny
bankár sa radí so špecialistami na oblasti
bankovníctva, poisťovníctva, správy
nehnuteľností či investovania a má k dispozícií
know-how celej skupiny Sberbank Ruska.
Prítomnosť klienta na pobočke sa nevyžaduje.

Podlaha vykurovaného
priestoru
○ 8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100
○ 10 cm STYRODUR 3035CS
○ 12 cm ISOVER STROPOTERM

VÚB banka

400 000 eur

Hranica:

V

ČSOB

300 000 eur

K

súčasnosti prejavujú klienti privátneho
bankovníctva záujem o stabilizáciu svojich
investičných aktív. Z hľadiska rozdielov
v produktovej ponuke prevažuje najmä
ponuka investičných možností, ktoré dokážu
pokryť potreby rovnako ako v západných
krajinách. Veľký záujem cíti najmä v oblasti
investičných certifikátov. Servis zahŕňa
i starostlivosť o rodinných príslušníkov
privátneho klienta, a teda rodinný wealth
management. Popri finančných službách je
jednou z obľúbených služieb aj „art banking“.

lienti majú možnosť využiť takmer celé
spektrum investičných možností s primeraným
rizikom, ktoré sú dostupné na finančnom trhu, či
už sú to dlhopisy, akcie, štruktúrované produkty,
komodity, nákup fyzického zlata, alebo
investovanie do umenia (obrazy, starožitnosti,
šperky, nábytok). Kvalitné finančné služby navyše
vieme obohatiť o nefinančné služby, ako sú
napríklad služby concierge, investovanie do
umenia alebo sprostredkovanie daňového
poradenstva. Výhody majú aj pri produktoch
správcovských spoločností, napr. VÚB AM ponúka
klientom PB 100 % zľavu z nákupu a predaja
všetkých podielových fondov.

Hranica:

200 000 eur

P

rivátne bankovníctvo ČSOB poskytuje klientom
komplexnú starostlivosť pri spravovaní
majetku, flexibilitu pri výbere najvhodnejších
foriem investovania a ponúka široké portfólio
produktov ČSOB Finančnej skupiny. Obľúbené sú
aj investičné kluby, ktoré sa organizujú vo
všetkých regiónoch Slovenska, kde má privátne
bankovníctvo ČSOB zastúpenie. Každý klient má
k dispozícii svojho privátneho bankára, ktorý je
profesionálne vyškolený špecialista v oblasti
bankových a investičných produktov a podlieha
tým najprísnejším kritériám.

Odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie podľa STN 730540.

ŠPECIALIZOVANÉ
PRÍLOHY A3

Uvádzané hrúbky sú orientačné a neberú do úvahy skutkový stav
a okrajové podmienky budovy. Správne hrúbky izolácií pre jednotlivé konštrukcie navrhne projektant po posúdení výpočtom.

Odporúčaná hodnota tepelného odporu pre fasády zodpovedá hrúbke polystyrénu 17
– 18 cm (napr. ISOVER eps
70F). Použitím sivého polystyrénu ISOVER eps GREYWALL
s lepšími tepelnoizolačnými
vlastnosťami je možné dosiahnuť odporúčanú hodnotu
R už pri hrúbke 15 cm.
„Doteraz používané hrúbky izolácií sú pre zníženie
energetickej náročnosti stavby nedostatočné,“ vysvetľuje
Alexander Prizemin zo spolo-

čnosti ISOVER. „Lepšie izolačné vlastnosti objektu sa
prejavia v poklese platieb za
energie, a zároveň zlepšia životný komfort,“ dodáva Alexander Prizemin. Celoročne
stála klíma má na fyzické
a psychické zdravie človeka
dokázateľne pozitívy vplyv.
Nižšie tepelné straty znamenajú menej emisií CO 2
a ekologickejšie správanie
stavby.
www.isover.sk
www.polystyren.sk

Hranica:

Privatbanka

SLSP

Tatra banka

Hranica:

200 000 eur

K

lientom poskytuje aj službu Wealth
Management, ktorá sa zameriava na
znižovanie rizika klientskych portfólií. Na trhu je
táto téma podceňovaná, je však dôležité
ochraňovať klientsky majetok a znižovať riziko na
akceptovateľnú mieru. Okrem toho je s privátnym
bankovníctvom spojená oblasť noviniek, kde
banka klientom prináša inovatívne riešenia,
nielen v oblasti financií, ale aj rôznych projektov.
Obľúbenými sú hlavne hlasová biometria
a možnosť využívania mobilného podpisu na
obchodovanie cenných papierov.

170 000

200 000 eur

Hranica:
eur
(obmedzené služby vedia ponúknuť
od 50 000 eur)

E

rste Private Banking je nielen o produktoch,
ale najmä o komplexných bankových
službách, o riadení portfólií či o netradičnom
doplnkovom servise. Zameriava sa na správu
všetkých nástrojov finančného spektra. Je iba na
klientovi, či ich výber nechá na banku, alebo do
voľby vstupuje osobne. Klientom umožňuje
investovať do nehnuteľností a do umenia,
zabezpečiť úvery finančným kolaterálom,
využívať bezpečnostné schránky, concierge
služby, právne a daňové poradenstvo,
poradenstvo v oblasti drahých vín a špeciálne
dovolenkové ponuky.

P

onúka benefity najmä v oblasti
zdravotníctva cez health management,
teda riešenie zdravotného stavu klienta a jeho
blízkych. Takisto zabezpečuje lístky na zápasy,
kultúrne podujatia, vie zorganizovať výlety či
dovolenky. Hlavnou je však oblasť
zdravotníctva, teda klient môže využívať sieť
kliník ProCare a tiež siete zdravotníckych
zariadení na celom Slovensku.

J&T Banka
Hranica:

300 000 eur

P

onúka korporátne dlhopisy, zmenky, fondy,
alternatívne investície a klientom
s vkladom od 1 milióna eur zostaví aj
individuálny produkt. Zabezpečuje aj daňové
a právne poradenstvo, poradenstvo ohľadom
nehnuteľností, služby správy portfólia,
financovanie podnikateľských zámerov
klienta. Zakladá pre klientov domáce aj
zahraničné štruktúry. Pre najsolventnejších
klientov je určená služba family office,
ktorá zahŕňa komplexnú správu majetku
klienta a starostlivosť o jeho rodinných
príslušníkov.
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Špecializované prílohy v Hospodárskych novinách – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH

Titulná strana
285 x 50, 93 x 33

2 700 €

760 €

1/1
1/2
1/2
Junior page
1/3
1/3
285 x 420 141 x 420 285 x 207 189 x 320 285 x 136 93 x 420

4 200 €

2 700 €

2 700 €

3 030 €

2 260 €

2 260 €

1/4
1/4
1/6
1/6
141 x 207 285 x 102 141 x 136 93 x 207

1 640 €

1 640 €

1 290 €

1/8
93 X 159

1 290€

1 030 €

 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.

Polygrafické a typografické údaje

Príplatky
Požadované umiestnenie

30 %

Hrubý formát

315 x 470 mm

Požadovaná strana

30 %

Sadzobný obrazec

285 x 420 mm

Zásahy do podkladov do 48 hodín pred uverejnením inzerátu

50 %

Počet stĺpcov

Uverejnenie inzerátu do 24 hodín

50 %

Farebnosť

6
4+1 alebo 4+4, 4+1 1+1, 4+4 1+1
45 g/m2 - 84 cm a 42 cm

Papier
Raster

max 40 l/cm

Tlač

Stornovacie podmienky
4 – 3 pracovné dni pred uverejnením
2 a menej pracovných dní pred uverejnením

rotačný ofset

Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
50 %
100 %

Inzercia

Objednávky

Inzertné podklady

hotové inzertné podklady
v elektronickej podobe

5 prac. dní
pred uverejnením

3 prac. dni
pred uverejnením

podklady určené k výrobe
v našom grafickom štúdiu

5 prac. dní
pred uverejnením

5 prac. dní
pred uverejnením

 Konkrétne termíny jednotlivých príloh nájdete v harmonograme príloh na strane 15

w w w.mafraslovakia. sk
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