
eura za gram v rýdzosti 585/1000, 
čo je 1,7 percenta pod svetovú cenu. 
Ak by chceli zákazníci kúpiť zlato 
niekde inde, museli by zaň zaplatiť 
niekoľko percent nad svetovú cenu, 
takže to bola pre nich veľmi výhodná 
kúpa,“ charakterizuje výsledky auk-
cie Ing. Csaba Herczeg. Obchodná 
skupina Záložňa Breva Prešov 
ponúka aj polkilogramové zliatky, 
čím vychádza v ústrety menším in-
vestorom. Všetci ľudia, ktorí majú 
záujem o zlato a striebro, dostanú 
základné informácie na jednotli-
vých prevádzkach alebo na webo-
vej stránke firmy.
„Do aukcie sa zapájajú obchodníci, 
ktorí majú kontakty na svetové bur-
zy,“ vysvetľuje jej šéf Ing. Csaba 
Herczeg. „Naše zlato tak končí na 
burzách v Hongkongu či v Saudskej 
Arábii. Kupujú ho aj obchodníci, kto-
rí robia tzv. špekulatívne obchody. 
Nakúpia zlato a čakajú, kedy stúp-
ne jeho cena, a vtedy tehly predajú. 
Medzi našich hlavných odberateľov 
ďalej patria zlatníci, ktorí u nás 
zakúpené zlato vymieňajú za nové 
šperky u výrobcov zlatých šperkov. 
Je to pre nich výhodnejšie, ako keby 
výrobcom šperkov zaplatili za mate-
riál aj prácu. V neposlednom rade 
zlato nakupujú záujemcovia, ktorí 
v tom vidia bezpečnú investíciu...“ 
Interesantná je aj skutočnosť, že 
zo zlata a striebra, ktoré prešlo pre-
šovskou aukciou, vyrábajú v sve-
toznámej Kremnickej mincovni 
mince a pamätné medaily.
Jedna z múdrostí našich predkov 
vraví, že aspoň 10 percent úspor 
by mal mať každý človek v zlate, 
lebo je to trvalá poistka na zlé 
ekonomické časy. Zlato v utorok 
9. novembra 2010 prekonalo na 
svetových trhoch svoju historickú 
hranicu – prvýkrát sa predávalo 
za vyše 1 423,90 dolára za troyskú 
uncu. Za dva roky hodnota zlata 
stúpla o 50 %. Trend vývoja ukazu-
je, že cena zlata a striebra sa bude 
naďalej zvyšovať. To je dostatočná 

ekonomická výzva pre ľudí na to, 
aby sa vracali k tradičným hodno-
tám nielen v podobe kúpy zlatých 
šperkov, ale aby začali uvažovať aj 
o kúpe investičných mincí alebo 
zlatých a strieborných tehál. Zlato 
je svetovým platidlom odolným 
voči inflácii, čím ľuďom dáva úplnú 
ekonomickú nezávislosť. Poskytuje 
im aj dôležitú anonymitu v porov-
naní s peniazmi v bankách na elek-
tronických účtoch. 
„Každý záujemca môže tiež týmto 
spôsobom investovať a má možnosť 

nakúpiť napríklad v zahraničných 
bankách zlato v minciach za cenu 
o niekoľko percent vyššiu, ako je 
svetová cena. Naša aukcia je toho 
času najlacnejšou možnosťou, ako 
si môžete nakúpiť väčšie množstvo 
zlata, ktoré sa vydalo na víťazné 
ekonomické ťaženie po zemeguli,“ 
uzatvára vedúci obchodného úseku 
obchodnej skupiny Záložňa Breva 
Prešov Ing. Csaba Herczeg.
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Vari každý z nás má rád fil-
mové rozprávky o kráľov-
stvách. Ľudí bez rozdielu 
veku a pohlavia v nich 

fascinuje svet zlata, predovšetkým 
kráľovských šperkov. Novodobé 
kráľovstvo však môžete mať aj 
doma. Nielen v podobe zlatých 
šperkov, ale aj v podobe zlatých 
tehál a mincí. Tento ušľachtilý kov 
prežíva v posledných rokoch ce-
losvetovú renesanciu a jeho ceny 
dosahujú veľmi zaujímavú úroveň. 
Jediná aukcia zlata a striebra na 
Slovensku, pravidelne organizova-
ná obchodnou skupinou Záložňa 
Breva Prešov, prináša zlato a strieb-
ro nielen tým, ktorí ho využívajú 
(obchodníkom a zlatníkom), ale aj 
pre ostatných je v neistých ekono-
mických časoch bezpečnou investí-
ciou...
Obchodná skupina Záložňa Breva 
Prešov je najväčším a najstarším 
záložným domom na Slovensku, 
s tradíciou od roku 1991. Vo svo-

jej materskej krajine a na Morave 
v súčasnosti prevádzkuje 63 zá-
ložní a predajní šperkov. Medzi 
obyvateľstvom je známa tým, že 
požičiava vždy najviac peňazí za 
najnižší úrok. Jej špecifikom je to, 
že nevyzdvihnuté zlato a striebro 
zo svojich záložní na Slovensku 
ponúka na odpredaj aj vo forme 
zliatkov s atestom. Vyše 4,5 roka 
každý utorok popoludní organizu-
je telefonickú aukciu so zlatými 

zliatkami. Od decembra 2010 sme 
rozšírili aukciu aj o strieborné 1 kg 
tehly. 
„Približne 50 % trhu s použitými 
zlatými šperkami na Slovensku 
prechádza cez našu firmu,“ charak-
terizuje súčasnosť vedúci obchod-
ného úseku Ing. Csaba Herczeg. 
Nevyzdvihnuté zlaté a strieborné 
šperky zo záložní obchodnej sku-
piny Breva sa menia v laboratóri-
ách Technickej univerzity Košice 
na polkilogramové a kilogramové 
zliatky s atestom. Nie je to škoda, 
pán Herczeg? „Súčasná situácia na 
našom trhu je taká, že viac ľudí zlaté 
šperky predáva ako kupuje, a preto 
časť z nich musíme aj na našu vlast-
nú ľútosť taviť.“ Technická univerzi-
ta má licenciu na udeľovanie ates-
tov z Puncového úradu SR, ktorý 
ich pravidelne kontroluje. Ing. 
Csaba Herczeg má v obchodných 
kruhoch vysoký kredit, obchodní 
partneri mu plne dôverujú, takže 
aukcia môže prebiehať telefonicky. 
Výhodou takejto formy je aj to, že 
kupujúcim to znižuje cestovné ná-
klady. Po skončení aukcie im firma 
dodá tovar na vopred dohodnuté 
miesto. 
Ing. Csaba Herczeg pri prvej 
tohtoročnej aukcii 11. januára 
2011 predal všetkých 30 kilogra-
mových zliatkov. Vyvolávaciu cenu 
stanovuje tak, že aktuálnu sveto-
vú cenu zlata zníži o 2 percentá. 
Ak chce záujemca o danú tehlu 
zlata tromfnúť predchádzajúce-
ho kupca, musí cenu za 1 gram 
zvýšiť minimálne o 2 centy. „Na 
aukcii dňa 11. 1. 2011 vyvolávacia 
cena za 1 gram 14-karátového zla-
ta bola 19,66 eura. Priemerná cena 
vydraženého zlata dosiahla 19,71 
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