
 

 
 

Simplea prichádza do Bratislavy a prvú pobočku otvára v Karlovej Vsi 
Bratislava, 27. júna 2022 – Finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Simplea, patriaca do úspešnej českej 
finančnej skupiny Partners, to s finančným plánovaním myslí skutočne vážne, preto otvorila už piatu 
pobočku na Slovensku. Od 24. júna ponúka svoje služby aj obyvateľom bratislavskej Karlovej Vsi. Klienti sa 
tu môžu obrátiť na svojich konzultantov s akýmikoľvek otázkami z oblasti financií, financovania bývania, 
poistenia a zaistenia rizík či zhodnocovania voľných peňazí a úspor.   

Nie je práve teraz vhodná chvíľa zamyslieť sa nad vhodne 
nastaveným finančným plánom? Rast inflácie, historicky 
najvyššie ceny nehnuteľností, stavebných materiálov, 
pohonných hmôt či samotných potravín môžu pôsobiť 
odstrašujúco. Dá sa ich následkom čeliť vhodne nastaveným 
finančným plánom a z neho plynúcej správe vlastných 
financií a rodinného rozpočtu? Práve zodpovedné finančné 
plánovanie je jednou z najdôležitejších úloh finančných 
expertov Simplea a túto službu dnes ponúkajú už aj v 
novootvorenej kamennej pobočke v bratislavskej Karlovej 
Vsi. „Naši licencovaní finanční koncipienti a konzultanti sú 
pripravení klientom poskytnúť to, čo nazývame dokonalou 
finančnou službou. Podrobná finančná analýza, správne 
zostavený finančný plán, správne ocenené riziká, pred následkami ktorých je potrebné sa chrániť, jasne 
pomenované krátkodobé a dlhodobé ciele, k splneniu ktorých musíme s klientom nasmerovať jeho finančné 
kroky. To všetko v pohodlí a vysokom bankovom štandarde,“ uviedol Peter Michajlov, riaditeľ a konateľ 
spoločnosti Simplea.  

Pre spoločnosť Simplea je umožnenie klientovi osobne sa stretnúť s finančným konzultantom dôležitou 
súčasťou stratégie a firemnej politiky. Práve preto sa nespolieha len na komplexnú online platformu, ale 
buduje tiež komfortné kamenné pobočky naprieč celým Slovenskom. Toho príkladom je aj nový Simplea Point 
na Námestí sv. Františka 18/A v Bratislave. O klientov sa tu postará tím odborníkov pod vedením riaditeľky 

Jany Počarovskej, profesionálky s viac ako 12-ročnou 
praxou v komplexnom finančnom plánovaní. Jej tím už 
dnes poskytuje služby viac ako 150 klientom z Karlovej 
Vsi a blízkeho okolia. „Teší ma, že môžeme byť prvou 
pobočkou v hlavnom meste. Verím, že sa klienti budú 
u nás cítiť komfortne a že sa na nás budú radi obracať, 
keď budú potrebovať pomôcť s hypotékami, úvermi, 
refinancovaním, poistením, investovaním či 
akýmikoľvek inými otázkami. Záleží nám najmä na tom, 
aby sme boli otvorení skutočne každému a tejto 
podmienke sme prispôsobovali aj priestory, ktoré sú 



 

 
 

okrem iného tiež bezbariérové. Okrem toho sa klientom snažíme priblížiť jednotlivé finančné produkty a služby 
jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, aby sme zlepšovali ich finančnú gramotnosť,“ objasnila Jana 
Počarovská. Nová pobočka v Karlovej Vsi predstavuje moderné, bankovo-poradenské priestory, v ktorých sa 
o klientov postará profesionálny tím finančných konzultantov, licencovaných Národnou bankou Slovenska. 
V priebehu tohto roku plánuje Simplea otvorenie približne 30 pobočiek naprieč slovenskými regiónmi, 
vrátane ďalších šiestich nových pobočiek priamo v našom hlavnom meste tak, aby boli finančné služby čo 
najdostupnejšie aj obyvateľom ďalších mestských častí.    

 

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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