
 

 
 

Strach z investovania či výberu vhodnej hypotéky pomôžu 
Dunajskostredčanom prekonať odborníci zo sveta financií  
 

Dunajská Streda, 17. júna 2022 – Svoju v poradí štvrtú pobočku na poli finančného plánovania otvorila 
Simplea, finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, patriaca do úspešnej českej finančnej skupiny Partners, 
v Dunajskej Strede. Už aj klienti z južného Slovenska budú mať k dispozícii tím profesionálnych finančných 
konzultantov, pripravených pomôcť so správnym nastavením finančných produktov, zaistenia rizík, 
sporenia a investovania na krátkodobé i dlhodobé ciele.  

Slováci majú spomedzi portfólia finančných produktov najväčšie obavy z investícií. Najčastejšie sa logicky 
obávajú strát, ktoré by mohli v prípade nesprávne nastaveného investičného portfólia utŕžiť. Preto práve 
jednou z najdôležitejších úloh finančných expertov Simplea je podrobne klientovi danú problematiku 
vysvetliť, vyhodnotiť jeho rizikový profil, investičný horizont a následne pripraviť ponuku vhodných 
produktových riešení. „Investičné fondy môžu pre mnohých vyzerať ako veľký strašiak, obzvlášť s ohľadom na 
obecne nízku finančnú gramotnosť, ktorá klientom neumožňuje si zodpovedne a samostatne vyhodnotiť 
všetky pre a proti konkrétnych produktových riešení. Práve správne zostavený finančný plán, podrobná 
finančná analýza, presne ocenené riziká, ktoré je potrebné vhodným produktom poistiť a tiež zmysluplne 
nastavené krátkodobé a dlhodobé ciele, k splneniu ktorých vedie cesta ruku v ruke s kvalitne zostaveným 
investičným portfóliom, to je len niekoľko základných úloh, ktoré naši licencovaní finanční koncipienti 
a konzultanti pre klientov plnia,“ priblížil Peter Michajlov, riaditeľ a konateľ spoločnosti Simplea. 

Mať možnosť osobne sa stretnúť s finančným konzultantom je pre Simplea jednou z dôležitých súčastí core 
biznisu. Aj preto popri budovaní komplexnej online platformy nezanedbávajú výstavbu komfortných 
kamenných pobočiek naprieč regiónmi Slovenska. Len v priebehu tohto roku spoločnosť plánuje otvorenie 
približne 30 pobočiek, Simplea Pointov. „V Simplea sa riadime jednoduchou myšlienkou, že žiadne mesto nie 
je príliš malé na to, aby si jeho obyvatelia nezaslúžili adekvátne finančné služby. A keďže doteraz sme otvárali 
pobočky len na severnom Slovensku, bolo prirodzené otvoriť tú ďalšiu v jednom z miest južného Slovenska. 
Môžem prezradiť, že ešte pred otvorením samotnej pobočky sme s financiami pomáhali približne 500 klientom 
z Dunajskej Stredy a okolia. Naším cieľom je, aby sme do troch rokov mali v tomto regióne 3 000 klientov. 
A ešte v tomto roku našu regionálnu prítomnosť posilníme ďalšími pobočkami v Šamoríne, Komárne a Nových 
Zámkoch,“ uviedol Peter Michajlov. 

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo otvoriť úplne prvú pobočku na juhu Slovenska. Vnímam to ako veľkú 
česť, a zároveň výzvu. Teší ma, že sa s klientmi budeme môcť stretávať v príjemných priestoroch na 
Komenského ulici 6331/1, ktoré nesú jasný rukopis Simplea. So žiadosťou o pomoc s hypotékami, úvermi, 
refinancovaním, poistením, investovaním či zabezpečením príjmu sa môžu klienti obrátiť na mňa či jedného z 
mojich kolegov, odborníkov na financie. Priestory sú, samozrejme, bezbariérové, aby k nám mohol prísť 
ktokoľvek, vrátane rodičov s deťmi, ktoré sa zatiaľ môžu hrať v našom detskom kútiku,“ povedal Vladimír 
Milan, majiteľ a riaditeľ franšízy Simplea Point. Nová pobočka v Dunajskej Strede predstavuje moderné, 
bankovo-poradenské priestory, v ktorých sa o klientov postará profesionálny tím finančných konzultantov, 



 

 
 

licencovaných Národnou bankou Slovenska. Pobočka v Dunajskej Strede je treťou zo štyroch, ktoré 
spoločnosť v júni otvára, okrem nej plánuje v tomto mesiaci otvorenie Simplea Pointu ešte v Bratislave. 

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.  
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