
 

 
 

Nové finančné služby pre Žilinčanov: Simplea otvorila prvú franšízu na 
severe Slovenska 
 

Žilina, 3. júna 2022 – Simplea, nová finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, patriaca do úspešnej českej 
finančnej skupiny Partners, otvorila v Žiline novú franšízu. Už od 3. júna sa môžu záujemcovia stretnúť so 
svojimi konzultantmi priamo v centre mesta, na ulici Dolný Val 128/40. Slávnostné otvorenie prebehlo za 
účasti odbornej verejnosti, predstaviteľov spoločnosti a samosprávy, pozvanie prijal napr. Róbert Kašša, 
poslanec mesta Žilina.  

Nová pobočka Simplea Point otvorená v Žiline predstavuje 
moderné, bankovo poradenské priestory, v ktorých sa o 
klientov postará profesionálny tím finančných konzultantov, 
licencovaných Národnou bankou Slovenska. Celkovo bude 
klientom k dispozícii sedem zamestnancov s dlhoročnou 
praxou a skúsenosťami v odbore finančného plánovania. 
Prevádzkovateľom a riaditeľom pobočky je dlhoročný 
profesionál z oboru, p. Michal Pataj. Potreba otvorenia 
kamennej pobočky je podporená aj faktom, že žilinskí 
koncipienti Simplea už v súčasnosti pracujú pre 250 
miestnych klientov. Priestory budú zároveň využívané aj ako 
servisné miesto pre približne 4 000 klientov z celého 
Žilinského kraja.  

„Mať možnosť poskytovať služby našim klientom v týchto nových a príjemných priestoroch považujem za veľký 
dar, a zároveň zodpovednosť. Som rád, že sme pri ich navrhovaní mohli myslieť nielen na poskytovanie služieb, 
ale aj komfort, pretože chceme, aby sa u nás ľudia cítili dobre za akýchkoľvek okolností. Vstup a pohyb po 
pobočke je preto plne bezbariérový, aby aj hendikepovaní ľudia či rodičia s kočíkmi mohli bez problémov 
kedykoľvek prísť. Práve pre druhú spomínanú skupinu sme zabezpečili aj detský kútik, s cieľom spríjemniť im 
čas na našej pobočke, keďže pre deti býva často náročné obsedieť počas konzultácií,“ uviedol Michal Pataj, 
riaditeľ pobočky.  

„Zatiaľ čo iní svoje pobočky zatvárajú a presúvajú 
sa výhradne do online priestoru, my v Simplea 
veríme v kombináciu skvelého online a zároveň 
osobného ľudského kontaktu, preto otvárame 
„kamenné“ prevádzky vo veľkých i menších 
mestách a poskytujeme v nich klientom 
profesionálne finančné služby, zostavené z 
najlepších finančných produktov z trhu 
a podporené našimi vlastnými produktovými 



 

 
 

riešeniami z portfólia Simplea poisťovne, Simplea Investícií a realitného fondu Trigea. V prípade všetkých 
našich pobočiek využívame podnikateľský model s vlastným, rokmi overeným, know-how v oblasti financií, 
ktorý nemá na Slovensku obdobu,“ približuje Peter Michajlov, riaditeľ a konateľ spoločnosti Simplea. Žilinská 
pobočka je prvou z piatich, ktorú spoločnosť v júni otvára, okrem nej plánuje v tomto mesiaci spustenie tzv. 
Simplea Pointov aj v Námestove, Dunajskej Strede a na dvoch miestach v Bratislave. „Cieľom našej 
spoločnosti je vybudovať do konca tohto roka približne 40-50 franšízových pobočiek Simplea Point, 
podporených tímom 150 - 200 špičkových licencovaných finančných sprostredkovateľov naprieč všetkými 
regiónmi Slovenska. Keďže si uvedomujeme potenciál Žiliny a záujem jej obyvateľov o profesionálne finančné 
konzultovanie, bolo prirodzené, že druhá pobočka sa otvorila práve v tomto meste,“ dopĺňa Libor Kovalčík, 
Senior director spoločnosti Simplea. 

Žilinčania tak na tomto mieste nájdu profesionálnu pomoc v prípade, že potrebujú poradiť či zorientovať sa 
v oblasti finančných produktov, ako napríklad hypoték, životného poistenia, investičných produktov, 
poistenia majetku, pôžičok či úverov, ale aj sporenia na penziu.  

 

O SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, S.R.O. 

Simplea je súčasťou českej finančnej skupiny Partners, ktorej obrat v roku 2021 prekročil stodvadsať miliónov 
eur. Materská spoločnosť Partners je od roku 2009 najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa finančným 
plánovaním a sprostredkovaním v Českej republike. Jej tím je tvorený 2 400 finančnými profesionálmi, 
obsluhujúcimi viac ako šesťstotisíc klientov. Skupina tiež prevádzkuje 110 franšízových poradenských 
pobočiek, vlastnú životnú poisťovňu Simplea, investičnú spoločnosť Partners IS, realitný fond Trigea 
a dôchodkovú spoločnosť Rentea. Na Slovensku Simplea pôsobí prostredníctvom siete licencovaných 
finančných sprostredkovateľov a kamenných franšízových pobočiek Simplea Point. Mediálnu divíziu skupiny 
na Slovensku zastupuje Next Page Media, prevádzkujúca napríklad server peniaze.sk.  

 

Kontakty pre médiá:  

Filip Bielik      Peter Michajlov 

PR špecialista      Country Manager, CEO 

+421 948 456 900     +421 904 342 528 

filip.bielik@simplea.sk     peter.michajlov@simplea.sk 


