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Bra  slava -  Poisťovňa MetLife 
má v súčasnos   viac ako 
800.000 klientov. Informovali 
o tom dnes predstavitelia 
spoločnos  .
Za minulý rok dve spoločnos   
MetLife na Slovensku vykázali 
predpis poistného vo výške 
122,1 milióna eur a čistý zisk 
9,2 milióna eur. Zároveň výška 
ak  v spoločnos   MetLife na 
Slovensku predstavuje 899,5 
milióna eur. Technické rezervy 
boli ku koncu minulého roka 
vo výške 644,8 milióna eur. 

Poisťovňa MetLife pôsobí 
na Slovensku už 21 rokov. 
Licencia Národnou bankou 
Slovenska jej bola udelená 
koncom septembra 1995 
a spoločnosť vtedy vyrástla 
doslova na „zelenej lúke“. 
Predtým bola známa ako 
Amslico alebo Prvá Americko-

slovenská poisťovňa a stala sa 
synonymom fi nančnej istoty 
s konzerva  vnym prístupom 
k fi nanciám, ktoré jej zverili 
jej klien  . Od 1. 4. 2015 
pôsobí MetLife na Slovensku 
prostredníctvom dvoch 
pobočiek poisťovní z iného 
členského štátu, MetLife 
Europe d.a.c. a MetLife Europe 
Insurance d.a.c.
Materská spoločnosť 
MetLife, Inc. (NYSE: MET) 
je prostredníctvom svojich 
pridružených spoločnos   
a pobočiek jednou z najväčších 
životných poisťovní na svete. 
Bola založená v roku 1868. 
Svoje služby poskytuje asi 100 
miliónom klientov. MetLife 
má svoje operácie v takmer 
50 krajinách a má vedúce 
postavenie v Japonsku, 
La  nskej Amerike, Ázii, Európe 
a na Strednom východe.

MetLife má na 
Slovensku viac ako 
800.000 klientov

jekte hrá aj Milan Ondrík, ale aj 
českí herci Stanislav Majer či Fi-
lip Kaňkovský.

Z minulosti 
do minulosti
Herec bez okolkov priznáva, 
že mu Bratislava ani nechýba. 

„Veľmi vítam túto zmenu pro-
stredia. Mám pocit, že som sa 
konečne dobre vyspal a som 
celkovo oddýchnutejší. Keď ne-
musím, do Bratislavy ani nej-
dem,“ priznáva Ján. Do hlav-
ného mesta cestuje len kvôli 
predstaveniam v divadle – tých 

sa nevzdal. „Hrám vo všetkom, 
v čom som hral doteraz. Aku-
rát nenaskúšam nič nové.“ No 
ani po skončení nakrúcania 
jojkárskeho seriálu sa nevrá-
ti do súčasnosti – začiatkom 
nového roka ho čaká pokra-
čovanie českého seriálu Prvá 

republika, ktorého dej sa odo-
hráva v roku 1928. „Myslím, 
že rok v minulosti mi bude bo-
hato stačiť. Viem, že potom už 
budem chcieť opäť objaviť nie-
čo nové. A podstatné pre mňa 
je, že sa vždy môžem vrátiť do-
mov,“ uzatvára Koleník. ■

Réžie sa ujal PETER BEGÁNYI, ktorý má pod palcom aj seriál Naši Po jojkárskom seriáli JÁNA KOLENÍKA čaká aj pokračovanie českej Prvej republiky

Kaštieľ je zatvorený
Dej seriálu 1890 spadá do uhorského Gemera na konci 19. storočia, kde 
sa konfrontuje ľudový svet povier a rituálov s najnovšími „zázrakmi“ 
dobovej techniky. Napätie medzi dedinčanmi a vrchnosťou preklenie len 
spoločný strach z krvavého vyčíňania sériového vraha. Vyšetrované zlo
činy sú pritom inšpirované skutočnými historickými prípadmi. Okrem 
kaštieľa v Betliari sa seriálové scény nakrúcajú aj v Krásnohorskom 
Podhradí. No ak by ste sa chceli aj vy pokochať priestormi, kde seriál 
vzniká, máte smolu. Múzeum v Betliari bude až do nového roka zatvo
rené. Nesúvisí to však len s nakrúcaním seriálu, ale aj s celkovou rekon
štrukciou interiérov.
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