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L istáreň

Splácam vašej spoločnosti stavebný

úver a chcem sa informovať o jeho presnom

zostatku. Zároveň by som chcela zistiť, či sa

mi oplatí vyplatiť zostatok naraz, alebo skôr

vo väčších splátkach?

Poberateľ stavebného úveru je opráv-
nený kedykoľvek vykonať mimoriadne
splátky, ktoré skracujú dobu splácania
stavebného úveru. O vykonaní mimoriad-
nych splátok nie je potrebné stavebnú
sporiteľňu informovať. V prípade, že máte
záujem o predčasné splatenie stavebného
úveru, treba písomne požiadať stavebnú
sporiteľňu o vyčíslenie zostatku dlžnej sumy
k vami predpokladanému termínu splate-
nia. Na základe vašej žiadosti vám stavebná
sporiteľňa písomne oznámi zostatok dlžnej
sumy. Po splatení zostatku dlhu vystaví
sporiteľňa poberateľovi stavebného úveru
potvrdenie o ukončení zmluvného vzťahu
a vyrovnaní záväzku spolu s príslušnými
dokumentami podľa druhu zabezpečenia
stavebného úveru (napríklad ukončenie
ručiteľského záväzku, návrh na výmaz zá-
ložného práva, atď.). V súčasnosti stavebná
sporiteľňa neúčtuje poplatok za predčasné
splatenie stavebného úveru ani nepožaduje
od poberateľa stavebného úveru vyplatenie
ušlých úrokov.

V akom čase musím použiť stavebný

úver, ktorý mi bol pridelený k 30. 9. 2002?

Musím použiť prostriedky do roka alebo do

3 rokov od pridelenia?

Stavebný sporiteľ by mal v lehote do 12
mesiacov od pridelenia cieľovej sumy požia-
dať stavebnú sporiteľňu o poskytnutie

stavebného úveru. To znamená, že vo
vašom prípade ste mali do 30. 9. 2003 požia-
dať o poskytnutie stavebného úveru
a predložiť všetky potrebné podklady
potrebné pre posúdenie vašej bonity ako aj
vhodnosti zabezpečenia stavebného úveru.
Príslušné tlačivá sú k dispozícii na všetkých
obchodných miestach stavebnej sporiteľne.
Finančné prostriedky zo stavebného úveru
resp. celú cieľovú sumu je potrebné vyčer-
pať do 3 rokov od jej pridelenia t.j. do 30. 9.
2005.

Chcela by som sa informovať o úvere

10 = 100. Prečítala som si nejaké info na in-

ternete, ale zaujímalo by ma ručenie

nehnuteľnosťou. Ak chcem čerpať úver na

kúpu domu, napr. 500 000 Sk a chcem ručiť

nehnuteľnosťou môžem dať ako zábezpeku

tú nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť?

V súčasnosti stavebná sporiteľňa ponú-
ka klientom akciový produkt - medziúver
s nasporenou sumou 10 %. Základnou
výhodou tohto medziúveru je minimálna
nasporená suma vo výške iba 10 % z cieľovej
sumy. To znamená, že v zmluve o staveb-
nom sporení s cieľovou sumou 500 000 Sk
je potrebné zabezpečiť dlžnú sumu
nehnuteľnosťou, ktorej hodnota bude vo
výške 150 % dlžnej sumy, t.j. minimálne vo
výške 675 000 Sk. Pokiaľ je predmetom
zabezpečenia kupovaná nehnuteľnosť je
v súčasnosti úverový proces administratívne
komplikovanejší. V takom prípade totiž
stavebná sporiteľňa vypracuje po schválení
medziúveru iba úverovú zmluvu. Záložná
zmluva a návrh na zriadenie záložného prá-

va vypracuje stavebná sporiteľňa až
následne po predložení výpisu z listu vlast-
níctva, z ktorého je zrejmé, že vlastníctvo
nehnuteľnosti prešlo na klienta, t.j. žiadateľa
o medziúver. To znamená, že stavebná
sporiteľňa vyplatí medziúver až po zriadení
záložného práva v prospech stavebnej
sporiteľne.

Podmienkou vyplatenia medziúveru je
predloženie listu vlastníctva s vyznačenou
ťarchou v prospech stavebnej sporiteľne
v časti "C" a, samozrejme, dokladu, ktorý
preukazuje účel použitia medziúveru t.j.
kúpnej zmluvy.

Aká je maximálna výška medziúveru

10 %, aby som nemusel ručiť nehnuteľ-

nosťou, ale iba ručiteľmi?

Maximálna výška akciového medzi-
úveru 10 % zabezpečeného ručiteľmi je
stanovená podľa toho, na aký účel chce
stavebný sporiteľ medziúver použiť.
Stavebný sporiteľ uvedie účel, na ktorý chce
finančné prostriedky použiť v žiadosti
o poskytnutie MÚ 10 %. Účel použitia me-
dziúveru je záväzný a je uvedený v úverovej
zmluve. V prípade, že je účelom použitia
MÚ 10 % rekonštrukcia domu alebo bytu, je
maximálna výška medziúveru, t.j. cieľovej
sumy, zabezpečenej 1 ručiteľom 165 000 Sk.
Ak je účelom použitia MÚ 10 % nadobud-
nutie nehnuteľnosti alebo výstavba
nehnuteľnosti je maximálna výška medzi-
úveru, t.j. cieľovej sumy, zabezpečenej 2
ručiteľmi 330 000 Sk. Akciový MÚ 10 %
stavebná sporiteľňa neposkytuje na úhradu
záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi.

- Časopis o sporení, stavaní a bývaní

Vypracovala: Ing. Kristína Rovňáková,
bankový expert pre stavebné sporenie VÚB-Wüstenrot

INFOLINKA

0800 111 123
www.vub-wustenrot.sk

e-mail: info@wustenrot.sk

Foto: M. Illík
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Bonifikácia podporená zľavami

Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot,
a. s. svojím verným sporiteľom, ktorí majú
zmluvu o stavebnom sporení s tarifou
"Flexibil" uzatvorenú viac ako šesť rokov,
poskytne dodatočnú bonifikáciu úrokov
vo výške 50 % - treba však zdôrazniť, že len
v prípade, ak klient ponechá svoje úspory
na účte stavebného sporenia ďalších 12
mesiacov. "V praxi to znamená, že výšku
všetkých úrokov, ktoré náš klient získal
počas uplynulých šiestich rokov, zvýšime
o polovicu," dodáva M. Masný.

Navyše každá rodina, ktorá uzatvorí
zmluvu o stavebnom sporení, získa tzv. W-
kartu. Pri preukázaní sa W-kartou v predaj-
niach zmluvných partnerov VÚB-
Wüstenrot, a. s., dostane zľavu vo výške od
3 - 20 % z nákupnej ceny. Zmluvných part-
nerov spozná klient podľa loga W-karty na
vstupoch do predajných miest, pričom
predovšetkým ide o firmy, ktoré sa za-
oberajú predajom stavebného materiálu.
Zoznam všetkých zmluvných partnerov je
dostupný na adrese www.vub-
wustenrot.sk.

Kombinácia so životným poistením

Od 1. novembra do konca roka 2003
pribudne k výhodám rodinného sporenia
balíček od Wüstenrot životnej poisťovne,
a. s. Všetky osoby na zmluve o rodinnom
sporení získajú poistenie pre prípad smrti
a pripoistenie pre prípad trvalých násled-
kov spôsobených úrazom. Poistná suma
pre prípad smrti je 1 000 Sk pre každú o-
sobu uvedenú na poistnej zmluve.

Poistná suma pre prípad trvalých
následkov spôsobených úrazom je určená
podielom cieľovej sumy a počtu pois-
tených stavebných sporiteľov v rámci
predmetnej zmluvy o stavebnom sporení.

"Ak má napríklad päťčlenná rodina
zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou

sumou 300 000 Sk, na každú osobu je výš-
ka poistnej sumy 60 000 Sk. Čo sa týka
výšky poistnej sumy, platia dve
obmedzenia. Pre jedného poisteného je
najviac 100 000 Sk a maximálne 300 000 Sk
na jednu zmluvu o stavebnom sporení,"
upresňuje M. Masný.

Balíček z Wüstenrot životnej poisťovne,
a. s., je pre klienta zdarma na obdobie jed-
ného roka. Poistenie sa začína prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola uzatvorená zmluva o staveb-
nom sporení. Poistenou osobou bude fy-
zická osoba, ktorá v čase od 1. novembra
do 31. decembra 2003 uzatvorí zmluvu
o stavebnom sporení, a fyzické osoby, na
ktoré je podľa tejto zmluvy o stavebnom
sporení uplatnená štátna prémia.

Spolupráca s EuroTelom

Ďalšou z výhod rodinného sporenia je
balíček, ktorý pripravila do konca tohto ro-
ka Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot,
a. s., v spolupráci so spoločnosťou EuroTel.
Čo je na tom zaujímavé?

V rámci štandardnej služby Partner
môže rodina získať od EuroTelu paušál
a partnerské SIM karty na jednu faktúru až
po uplynutí minimálne 3 mesiacov. Pri
uzatvorení zmluvy o rodinnom sporení zís-
ka partnerské SIM karty okamžite. Navyše
budú počas 6 mesiacov od aktivácie vola-
nia z týchto kariet na všetky štandardné čís-
la do siete EuroTel o 15 % lacnejšie.

Pri uzatvorení zmluvy na 2 roky získajú
500 Sk zľavu na kúpu dotovaného telefónu
Nokia 6100 alebo Nokia 3200, alebo pri
nákupe EASY súpravy zľavu 300 alebo 500
Sk spolu s vestou Reebok. "Náš klient,
ktorý si uzatvorí rodinné sporenie do kon-
ca tohto roku, tak môže využiť všetky
ponúkané výhody. Záleží len na ňom, čo si
vyberie," uzatvára M. Masný.

Daniela Zverková
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Namiesto šiestich zmlúv postačí jedna
Finančné giganty sa
spájajú, aby klientom
zaistili maximum výhod
Rodinné sporenie je štandardným produk-
tom Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot,
a. s., v rámci programu Flexibil. "Hlavná výho-
da spočíva v tom, že majiteľmi jednej prémio-
vo zvýhodnenej zmluvy o stavebnom sporení
môžu byť obaja manželia a prémiovo
zohľadnené maximálne štyri neplnoleté deti,
s čím súvisia znížené náklady za vedenie
účtu," uvádza Mgr. Marián Masný, poverený
riadením oddelenia prieskumu trhu a stra-
tégie Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot,
a. s.. Dodáva, že u konkurencie musí mať
každý klient, teda aj dieťa, vlastnú zmluvu.
Poplatok za vedenie účtu sa pohybuje v roz-
pätí 300 až 400 Sk ročne, čo pri šesťčlennej
rodine predstavuje poplatok za vedenie účtov
minimálne 1 800 Sk, zatiaľ čo v Stavebnej
sporiteľni VÚB-Wüstenrot, a. s., stačí celej
rodine na rok len 250 Sk.
Poplatky zohrávajú nemalú úlohu aj pri
rôznych administratívnych úkonoch, ako sú
zvyšovanie cieľových súm, zmeny zmlúv, pre-
vody alebo prémiové zvýhodnenia. Všetky
poplatky klient platí v rámci jednej zmluvy
len raz, čo je pre viacčlennú rodinu veľkou
výhodou.
Navyše, rodinné sporenie umožňuje ešte
v tomto roku získať maximálnu štátnu
prémiu až 18 000 Sk. V praxi to znamená, že
ak rodina využije maximálny prémiovo účin-
ný vklad na jednu osobu vo výške 15 000 Sk
ešte v tomto roku, čo je v prípade šesťčlen-
nej rodiny vklad 90 000 Sk, získa štátnu
prémiu v celkovej výške až 18 000 Sk. 
Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a. s.,
úročí vklady svojich klientov úrokovou
sadzbou 2 % p. a., pričom na rozdiel od
komerčných bánk sú tieto vklady oslobodené
od dane z príjmu vo výške 15 %. 
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Dôraz na spoločenstvá vlastníkov

Po transformácii celého bytového fondu
na Slovensku zostala väčšina bytov v osob-
nom vlastníctve. Ide o segment, ktorým sa
realisticky zmýšľajúca banka bude najviac
zaoberať. 

"Našou záujmovou skupinou sú preto
predovšetkým fyzické osoby a spoločen-
stvá vlastníkov bytov," hovorí manažér mar-
ketingu, odbytu a IT Stavebnej sporiteľne
VÚB-Wüstenrot, a. s., Ľuboš Petrík.

Práve spoločenstvo vlastníkov bytov, ako
istá forma právnickej osoby, je v týchto pro-
gramoch preferované. Dôvody, ktoré
Stavebnú sporiteľňu VÚB-Wüstenrot viedli
k záujmu o tento segment, sú úplne
jednoduché. Spoločenstvo vlastníkov totiž
nie je štandardnou komerčnou
spoločnosťou, pretože sa naň vzťahuje
špeciálny režim možnosti nakladania s ma-
jetkom a je podstatne ľahšie a čistejšie pre-
veriť bonitu. V každom dome nemusí byť
spoločenstvo, no keďže úverové programy
Rekofond sú primárne určené pre ne, mali
by si ich - v prípade záujmu - obyvatelia
vytvoriť. 

Sporiteľňa ako prostredník

Program Rekofond Stavebnej sporiteľne
VÚB-Wüstenrot je ako finančný produkt
určený v prvom rade na obnovu a re-
konštrukciu bytového fondu. Stavebná
sporiteľňa tu pôsobí ako prostredník, ktorý
umožňuje akumulovať prostriedky a vý-
hody vyplývajúce zo štátnej prémie, aj
výhodné možnosti samotného úverového
programu.

Program má niekoľko pilierov. V pro-
grame Rekofond - sporenie ide o kombiná-
ciu stavebného sporenia a úspor do fondu
opráv bytových domov. Základná úroková
sadzba stavebného sporenia zostáva vo
výške dvoch percent p. a. Tento prvý pilier
je určený hlavne pre fyzické osoby, ktoré
odvádzajú príspevky do fondu opráv.
Takto nazbierané prostriedky sa potom
poukazujú na jednotlivé zmluvy o staveb-
nom sporení so všetkými výhodami staveb-
ného sporenia. Ide o úrokovú sadzbu vo
výške dvoch percent na samotné sporenie,
štátnu prémiu k stavebnému sporeniu,
ochranu vkladov v zmysle zákona o ban-
kách a medziúver či úver s výhodnou
úrokovou sadzbou. Okrem toho naša
stavebná sporiteľňa zaviedla pre tento seg-
ment špeciálne zvýhodnené poplatkové
podmienky.

Jednoducho, Rekofond - sporenie vy-

chádza zo stavebného sporenia s výhod-
ným zhodnotením prostriedkov fondu
opráv, ktoré by za normálnych okolností
spoločenstvo vlastníkov nedosiahlo.
Výnosnosť stavebného sporenia sa v tomto
roku pohybuje na úrovni 9 percent, v budú-
com roku sa výnosnosť odhaduje na 7 až 8
percent. Dôležitá je ochrana vkladov, pre-
tože keď užívatelia bytov vkladajú
prostriedky len do fondu opráv nejakej
právnickej osobe - družstvu, správcovi,
prostriedky na ich účte nie sú v zmysle
zákona o bankách chránené fondom na
ochranu vkladov. No keď sa prostriedky
dostanú späť na účty sporiteľne majiteľov
bytov, chránené sú. Je to jeden zo silných
argumentov, aby táto forma sporenia bola
pre užívateľov bytov zaujímavá.

Ako postupovať?

Postup je veľmi jednoduchý. Na do-
movej schôdzi si užívatelia bytov odsúhla-
sia, že majú záujem o takúto formu spore-
nia. Certifikovaní poradcovia Stavebnej
sporiteľne VÚB-Wüstenrot im pripravia
všetky potrebné dokumenty. Spíšu návrh
zmlúv, pomôžu pri formovaní zápisnice zo
schôdze a upozornia na všetky ďalšie
potrebné doklady. Potom už ide len o ad-
ministratívne poukazovanie prostriedkov.

Ďalším pilierom sú úverové programy.
V súčasnosti sú dostupné dve cesty, ako čer-
pať prostriedky z úverových zdrojov. Prvou
je fond fyzických osôb. Priamo majitelia by-
tov budú dlžníci a použijú prostriedky na
opravu spoločných priestorov, či už ide
o fasády, strechy, výťahy alebo stúpačky.

Získať peniaze a dodávateľa na rekonštrukciu spoločných priestorov bytových domov už nie je problém

Najdôležitejšie je rozhodnúť sa

Foto: P. Španko

Základné pravidlo tvorby fondu opráv
starších bytových domov znie: Minimálna
suma, ktorá sa odkladá na väčšiu
rekonštrukciu a dá sa  o nej do budúcnosti
rozumne uvažovať,  je asi desať korún na
štvorcový meter obytnej plochy bytu
mesačne. Vtedy už možno hovoriť o vcelku
solídnej základni, s ktorou sa dá narábať, či
už prostredníctvom úverov fyzických alebo
právnických osôb.
Možno nie je v hre príklad úplne presných
čísiel, to však nič nemení na skutočnosti,
že obyvatelia bytového domu môžu šetriť
na vykurovaní až 20 percent. Môžu ich pre-
sunúť do fondu opráv, čo je v prepočte na
jeden byt 300 Sk mesačne. Najmä preto,
že na Slovensku užívateľ bytu s priemer-
nou veľkosťou vynakladá na kúrenie a tvor-
bu teplej úžitkovej vody približne 1 500 Sk
mesačne. Vo väčšine prípadov je úspora
energie oveľa vyššia ako 20 %. 
Na čo narážame? Pochopiteľne, na opravu
spoločných priestorov domov a v nemalej
miere na zatepľovanie panelových objek-
tov. Ušetrené prostriedky za nižšie náklady
na vykurovanie sú ponechané vo fonde
opráv a údržby na ďalšie investície a skva-
litnenie bývania. Vzhľad domu totiž určite
vplýva na kvalitu života a jeho užívateľov,
pričom sa dá ušetriť a nemusí sa v budúc-
nosti platiť čokoľvek navyše. Získa sa nie-
len úplný imidž domu a tepelná pohoda
v ňom, dôjde tiež k energetickým úsporám.
Užívatelia si, žiaľ, musia uvedomiť, že
väčšina bytového fondu na Slovensku je
staršia ako 20 rokov. A je otázka
niekoľkých rokov, v žiadnom prípade nie
desaťročí, keď začne v bytovom dome
čokoľvek "odchádzať". V hre nie je len
tepelná pohoda. Môže ísť o hrdzavenie
spojov panelových domov, čo sa rozhodne
nedá označiť za zábavnú vec. 

Foto: M. Žarnayová
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Ako hodnotíte spoluprácu so správ-

com bytových domov?

Ako veľmi dobrú.
Ako ste sa dozvedeli o možnosti získať

peniaze na rekonštrukciu domu takýmto

spôsobom?

Na našom bytovom družstve funguje
stavebné sporenie už dlhší čas a viaceré
bytové domy túto formu pomoci využili.
Výnosy zo stavebného sporenia sme sa
rozhodli využiť na zateplenie štítových
stien.

Kto s návrhom prišiel a ako ho prijali

obyvatelia vášho domu? Koľkých rodín sa

"dohoda" o spoločných peniazoch a splát-

kach týka?

Na úhrade splátky stavebného spore-
nia sa podieľali všetci užívatelia bytov ces-
tou fondu opráv domu, do ktorého
prispieva každý obyvateľ.

Ako ste vybrali realizátora stavby?

Po výberovom konaní a zateplení,
ktoré splnilo svoj účel - zvýšiť tepelnú po-
hodu podchladených bytov - uvažujeme

o ďalšom cykle stavebného sporenia. Mrzí
nás však, že po sľubnom rozbehu nastáva
útlm a náš štát sa správa macošsky voči
potrebám obyvateľov v bytových do-
moch, ktoré postupne chátrajú a úroveň
bývania sa rapídne zníži.

Ako hodnotíte spoluprácu so staveb-

nou sporiteľňou?

Musím konštatovať, že naše rozhodnu-
tie zapojiť sa do stavebného sporenia
neľutujem.

Peter Polák

Záruky v programe fyzických osôb

Podmienky na poskytnutie úverov a me-
dziúverov sú štandardné, čiže žiadatelia
musia v prvom rade preukázať schopnosť
splácať, ako aj samotné zaručenie. Pokiaľ by
šlo o cieľovú sumu na jedného užívateľa
100-tisíc korún, stačí jeden ručiteľ. V pod-
state si môžu ľudia v dome ručiť navzájom.
Ako príklad poslúžia dva byty na jednom
poschodí, ktorých majitelia si môžu byť
ručiteľmi navzájom. Pri ručení sa spisuje
notárska zápisnica, ktorá je štandardnou
formou dostatočného zabezpečenia úveru.

Podmienky úročenia však zostávajú
stále nemenné. Pre fyzické osoby a pri
ručení ručiteľom alebo nehnuteľnosťou
platí pre medziúver úroková sadzba 8 per-
cent. Po transformovaní medziúveru na
úver sa úroková sadzba pohybuje od 3 do 7
percent a je garantovaná - pevná počas celej
doby splácania. Výška úroku závisí od para-
metrov potvrdených vo vzájomnej zmluve -
preferencií, dĺžky splácania úveru, bonity.
To všetko sa dá na domovej schôdzi vyriešiť
a presne naformulovať do zmluvy.

Novinky pre právnické osoby

Pokiaľ ide o právnické osoby, Stavebná
sporiteľňa VÚB-Wüstenrot pripravila
niekoľko noviniek určených v prvom rade
práve spoločenstvám. Uvádzajú sa do života
v tomto období a ide o tri typy okamžitého
financovania rekonštrukcií alebo renovácií
bytového domu. Úroková sadzba po trans-
formácii medziúveru na úver je rovnaká pre
všetky tri programy vo výške šesť percent.
Rovnaká je aj výška splátky po vzniku
nároku na stavebný úver a ide o 0,7 %
z cieľovej sumy. Ostatné parametre sa líšia
podľa výšky vlastných zdrojov, ktoré staveb-
ník do rekonštrukcie vloží. V prvom prí-
pade je podiel vlastných zdrojov na celkovej
investícii 25 %. V tomto prípade sa úroková
sadzba medziúveru stanoví na úrovni 7,2 %

a výška splátky počas trvania medziúveru
dosiahne 1,3 % z cieľovej sumy, ktorú si
právnická osoba zvolí.

Druhou cestou je program, kde vlastné
nasporené prostriedky dosiahnu 40 %
z celkovej ceny investície. Úroková sadzba
počas trvania medziúveru je v tomto prí-
pade 7,5 % a výška splátky medziúveru
1,3 % z cieľovej sumy.

V treťom prípade má právnická osoba
polovicu prostriedkov na rekonštrukciu.
Úroková sadzba medziúveru je totožná
s predchádzajúcim programom a dosahuje
7,5 %. Podstatne nižšia je však výška splátky
počas trvania medziúveru. Ide len o 0,63 %
z cieľovej sumy. Splatnosť všetkých troch ty-
pov úverov sa pohybuje v rozmedzí od 8,5
do 10 rokov.

Ručenie právnických osôb

Pri zaručení medziúveru ide zo strany
banky o štyri najzaužívanejšie formy. Prvou
možnosťou je ručenie jednotlivými ma-
jiteľmi či užívateľmi bytov, ktorí ručia za
úver spoločenstva. V takomto prípade je
maximálna výška úveru 750-tisíc korún. Ak
má spoločenstvo investičný zámer milión
slovenských korún, na štvrtinu potrebuje

vlastné zdroje a 750-tisíc Sk môže stavebník
získať ako úverové prostriedky zaručené
jednotlivými majiteľmi bytov.

Prečo je maximálna výška úveru práve
750-tisíc korún? "Suma vychádza z určitej
rizikovej hranice pri ručení fyzickými oso-
bami - a milión slovenských korún je zase
suma, pri ktorej sa dá vykonať zmysluplná
rekonštrukcia," odpovedá Ľuboš Petrík.

Ďalšia možnosť ručenia, ktorá je tiež
vcelku dostupná, je ručenie prostred-
níctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky. Má v zásade určenú podporu pre
spoločenstvá a na renováciu bytových do-
mov. Ide o poskytovanie záruk na
rekonštrukcie v celkovej maximálnej výške
dvoch miliónov korún a 200-tisíc Sk na jed-
nu bytovú jednotku.

Záruka sa poskytuje na sto percent
istiny, čiže na sto percent úveru, ktoré si
spoločenstvo vyčerpá. Maximálne trvanie
úveru je desať rokov. To všetky tri spomí-
nané programy spĺňajú. Presný postup
možnosti získania bankovej záruky vedia
opäť poskytnúť certifikovaní predajcovia,
ktorí určite spoločenstvám pomôžu.

pokračovanie na s. 10

Hovoríme s jedným z prešovských zástupcov bytových domov Ing. Jozefom Škopom 

Štát by sa mal bytom venovať

Foto: M. Žarnayová
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V minulom čísle sme vás informovali
o výstavbe rodinných domov s KOMBI
programom. Tento zaujímavý spôsob
výstavby rodinných domov z tradičných
materiálov predstavený na tohtoročnom
stavebnom veľtrhu CONECO sa opiera
o kvalitné materiály, množstvo dopln-
kových služieb a financovanie.

Tento rok sa domy stavali v okolí
Bratislavy, v roku 2004 sa - aj s pomocou
stavebnej sporiteľne - rozšíri výstavba po
celom Slovensku.

Ako a kde môžete získať podrobne-
jšie informácie?

Servisné strediská stavebnej
sporiteľne, ktoré nájdete v každom kraj-
skom meste, vám vyjdú v ústrety a poda-
jú dostatok informácií o tom, ako si
môžete vybrať niektorý z tridsiatich
typových projektov rodinných domov
z katalógu KOMBI programu. A najmä:
poskytnú vám bezplatne prvotnú
konzultáciu o tom, ako je najlepšie spojiť
vlastné finančné možnosti s dofinanco-
vaním stavebného zámeru cez niektorý
z doplnkových finančných produktov.

Ak už budete mať pozemok, pomôžu
vám poradcovia stavebnej sporiteľne
v spolupráci s miestnou stavebnou
spoločnosťou - licencovanou na výstav-

bu s KOMBI programom - postaviť váš
stavebný zámer takpovediac "na nohy".
Čo to v praxi znamená? Ak je jasný
zámer stavať a zabezpečovať financo-
vanie, postaví vám stavebná spoločnosť
vybraný dom z katalógu v cene, ktorá je
v katalógu (za predpokladu dodržania
materiálovej skladby uvedenej v zmluve

o dielo) na kľúč najneskôr do 10 mesia-
cov od podpisu zmluvy. Počas výstavby
bude s vami v kontakte pracovník
stavebnej sporiteľne, ktorý sa bude o vý-
stavbe priebežne informovať. 

Stavby KOMBI programu náhodne
kontrolujú technici zo spoločností dodá-
vajúcich stavebný materiál. Technici
stoja na strane stavebníka a okrem zod-
povedného pracovníka vykonávajúceho
stavebný dozor majú právo vstupovať na
stavbu a kontrolovať ju.

Vzorový dom KOMBI programu je
príležitosťou pre každého, kto zvažuje
výstavbu rodinného domu, či už svojpo-
mocne alebo dodávkou na kľúč.
Konzultáciou  stavebných plánov s od-
borníkmi sa sny postupne dostanú do
reálnej roviny a prítomnosť finančného
poradcu pomôže každému zvoliť si taký
spôsob a rýchlosť výstavby, aké zod-
povedajú jeho finančným možnostiam.
Vzorový dom je otvorený v utorok až
piatok od 14. do 18. hodiny a v sobotu
od 10. do 15. hodiny.

A prečo hovoríme  o KOMBI pro-
grame v roku 2004?

Nasledujúci graf ukazuje najmä tým,
ktorí idú stavať po prvý raz, ako sa stav-
ba pripravuje.

KOMBI PROGRAM v roku 2004

Ako nájsť vzorový dom?
Vzorový dom je v Ivanke pri Dunaji, v
časti Biele Vody. Pri výjazde z Ivanky
smerom na Zálesie je na ľavej strane
zóna nových rodinných domov.
Vzorový dom stojí na začiatku vjazdu
do zóny, je označený symbolom
KOMBI programu.

Vzorový dom KOMBI programu v Ivanke pri Dunaji
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Už na prvý pohľad vidno, že ak sa
niekto rozhodne pre stavbu rodinného
domu povedzme v marci, v najlepšom
prípade začne s výstavbou v júni - čiže
dom bude dokončovať až na jar nasledu-
júceho roka.

Ale keď na prípravu stavby využijete
zimné mesiace, môže sa stavba reálne
začať už na prelome februára a marca
(okrem severných okresov Slovenska)
a sťahovať sa do nového domu môžete už
pred Vianocami.

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť, ako
by ste mohli stavbu rodinného domu
finančne zvládnuť, uvádzame príklad
možností financovania rodinného domu
Jantár 77 (vzorový dom), prostredníctvom
akciového medziúveru.

Pokiaľ patríte k stavebníkom, ktorí plánujú stavať dom svojpomocne, odporúčame vám využiť medziúver na zakúpenie mate-
riálovej sady na hrubú stavbu:

Jantár 77/83 vklad medziúver stavebný úver

CS = cena 10% z CS mesačná úrok predpokladaná mesačná úrok prepokladaná
mater. sady (Sk) splátka (% p. a.) doba splátka (% p. a.) doba

(Sk) (Sk) (roky) (Sk) (roky)

materiálová sada 599 000 59 900 6 350 6,7 4 1/4 5 990 6,0 5 1/2
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Projekt 
prípojky plynu

Proj. prípojky
el. energie

Proj. prípojky
kanaliz./žumpy

Proj. prípojky 
vody/studne

10 dní 10 dní 10 dní 6 týždňov 1 deň 7 dní

Potrebujete prefinancovať hrubú stavbu a na zvyšné práce máte dostatok vlastných finančných a dodávateľských možností?
Prinášame vám výpočet medziúveru spracovaný podľa tohto vášho zámeru:

Jantár 77/83 vklad medziúver stavebný úver

CS = cena 10% z CS mesačná úrok predpokladaná mesačná úrok prepokladaná
hrub. stavby (Sk) splátka (% p. a.) doba splátka (% p. a.) doba

(Sk) (Sk) (roky) (Sk) (roky)

hrubá stavba 1 146 000 114 600 12 150 6,7 4 1/4 11 460 6,0 5 3/4

Nedovoľuje vám vaše pracovné zaťaženie venovať sa stavbe domu každodenne? Chcete sa nerušene venovať svojej práci a rodine a stavbu
vášho rodinného domu necháte na odborníkov? Práve vám ponúkame využiť medziúver s 10 % vlastných prostriedkov takto:

Jantár 77/83 vklad medziúver stavebný úver

CS = cena 10% z CS mesačná úrok predpokladaná mesačná úrok prepokladaná
domu na klúč (Sk) splátka (% p. a.) doba splátka (% p. a.) doba

(Sk) (Sk) (roky) (Sk) (roky)

dom na kľúč 2 670 000 267 000 28 300 6,7 4 3/4 26 700 6,0 5 3/4
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Ak vás tieto informácie zaujali a chcete
sa dozvedieť viac, navštívte niektoré
z krajských servisných centier, kde sa
vám budú venovať vyškolení pracovníci,
alebo volajte na telefónne číslo 02/48 28

32 26. Ak máte možnosť komunikovať
cez internet, navštívte webovú stránku
www.kombiprogram.sk alebo si otvorte
jednoducho internetovú stránku staveb-
nej sporiteľne, ktorá vás ku KOMBI pro-

gramu spoľahlivo dovedie. Navyše sa
dozviete aj o možnostiach financovania
vášho stavebného zámeru.

(vj)
Foto: archív KOMBI programu

Aké sú ďalšie výhody medziúveru?
Medziúver je určený na urýchlené

financovanie vášho zámeru, Stavebná
sporiteľňa VÚB-Wüstenrot preto garantu-
je maximálne 10-dňovú lehotu na posúde-
nie žiadosti. Informáciu o schválení me-
dziúveru dostanete operatívne formou
SMS, ak o aktivovanie uvedenej služby
nemáte záujem - bude vás informovať
priamo poradca stavebného sporenia.

Je vaším snom vzorový dom Jantár
77/83 a nechcete čakať, kým nasporíte
potrebnú finančnú sumu? Tento problém
vám vyrieši medziúver s 10 % vlastných
prostriedkov. Uvedené spôsoby financo-
vania je, samozrejme, možné využiť aj na
ostatné typy rodinných domov. Vyberte si
ten, ktorý spĺňa potreby a požiadavky vás
a vašich najbližších a príďte sa poradiť,
ako získať potrebné prostriedky na jeho
financovanie. Vy dáte 10 % a my vám
požičiame zvyšok, aby ste mali svoju ro-
dinu pod jednou strechou.

Rodina je pojem, ktorý aj dnes vyvolá-
va vo väčšine z nás nielen pocit istoty
a bezpečia, ale aj potrebu ochraňovať

a zlepšovať. Stavebné sporenie je spôsob,
pomocou ktorého je možné tieto potreby
plniť. Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot
ponúka svojim klientom možnosť sporiť
ako rodina - pod jednou strechou, na jed-
nej zmluve, za jeden poplatok prostred-
níctvom rodinného sporenia.

Informácie o tom, aké ponúka
možnosti a aké z toho plynú pre vás
výhody, vám ochotne poskytnú naši
poradcovia, alebo sa informujte na
bezplatnej Infolinke 0800 111 123,
www.vub-wustenrot.sk, info@wustenrot.sk.

Pohľad do kuchyne prvého odovzdaného domu KOMBI programu v Ivanke pri Dunaji

Interiér vzorového domu KOMBI programu
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Stavebné sporenie píše svoju históriu na
Slovensku už celé desaťročie a hypo-
tekárne úverovanie sa už tiež rozbehlo na
plné obrátky. Napriek tomu alebo možno
práve preto nezaškodí pripomenúť si, čo sa
skrýva za týmito najčastejšie skloňovanými
pojmami, ak je reč o financovaní bývania.
Stavebné sporenie a hypotekárne
úverovanie - čo je pre jednotlivé formy
charakteristické a čím sa líšia…

Na získanie riadneho stavebného
úveru je podmienkou minimálna na-
sporená suma (pri sporení Flexibil od 40
percent cieľovej sumy), minimálna doba
sporenia a hodnotiace číslo, ktoré pria-
mo závisí od výšky vkladov a doby spore-
nia.

Pri žiadosti o hypotekárny úver síce

nemusíte najskôr sporiť, ale žiadateľ o úver
zväčša tiež musí preukázať existenciu vlast-
ných prostriedkov v požadovanej výške.
Rozdiel medzi stavebným úverom a hy-
potekárnym úverom potom spočíva už len
v podmienke minimálnej doby sporenia -
tá však napríklad pri medziúveroch
Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot nie je
požadovaná, a keďže v rámci ponuky "de-
siatkového" medziúveru postačuje klien-
tovi len 10 % vlastných prostriedkov, je
ponuka medziúverového financovania
bývania plne konkurujúca hypotekárnym
úverom.

Stavebné sporenie poskytujú v SR tri
stavebné sporiteľne (Flexibil iba VÚB-
Wüstenrot), hypotekárne úverovanie pre-

vádzkuje v súčasnosti deväť bánk (desiata
dostala od NBS v auguste licenciu).

Prednosti stavebného sporenia… 
…ocenia najmä klienti, ktorí myslia aj

sporia perspektívne. Ich vklady sú z hľa-
diska ponuky na finančnom trhu naozaj
zaujímavo zhodnotené, pritom sú vysoko
chránené. Zisk klienta nepodlieha zdane-
niu a včasným sporením si klient vytvorí
predpoklady na získanie riadneho staveb-
ného úveru s výhodnou úrokovou
sadzbou (už od 3 percent ročne) garanto-
vanou počas celej doby splatnosti (len vo
VÚB-Wüstenrot aj 20 rokov). Úver od
stavebnej sporiteľne môže čerpať i práv-
nická osoba a je možné použiť ho (na
rozdiel od hypotekárneho úveru) aj na
kúpu stavebného pozemku.

Stavebné sporenie
verzus hypotekárne  úverovanie

stavebného sporenia  ................................................................................

LOVNÍČEKS

STAVEBNÝ ÚVER (Flexibil) HYPOTEKÁRNY ÚVER

klienti fyzické aj právnické osoby fyzické osoby

výška CS 50 tis. - 5 mil. Sk --

výška úveru min. 30 tis. Sk 100 tis. - 500 tis. Sk

výška úveru max. 3 mil. Sk (MÚ 5 mil. Sk) 70 % hodnoty nehnuteľnosti

úroková sadzba 3 % - 7 % p. a. 6,95 % - 12,3 % p. a.*
úveru * uvedené sadzby sú bez štátneho príspevku

garancia úroku po celú dobu splatnosti úrok sa môže v priebehu splácania meniť; výška 
úroku závisí od toho, či je variabilná alebo
fixovaná (zvyčajne na 5 alebo 10 rokov)

štátna podpora štátna prémia 20 % z vkladov, štátny príspevok 2,5 % - na HÚ
v roku 2003 max. 3 000 Sk/osobu max. do 2,5 mil. Sk/1 byt

zabezpečenie ručiteľ, vinkulácia vkladu, cenné papiere, záložné právo k nehnuteľnosti
notárska zápisnica, záložné právo
k nehnuteľnosti, kombinácia uvedených foriem

lehota splatnosti 3,5 - 20 rokov 4 - 30 rokov **
** krátka lehota znamená spravidla veľmi vysoké 
splátky, príliš dlhá splatnosť predražuje úver

účel použitia kúpa bytu/domu/pozemku, výstavba B-D, nákup, výstavba, zmena, údržba stavieb 
rekonštrukcia, modernizácia, prestavba
nebytových priestorov na byt,
úhrada záväzkov
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pokračovanie zo s. 5
Ručiť môžu aj jednotliví majitelia bytov

Ďalšou možnosťou je ručenie
nehnuteľnosťou, čiže bytmi. Nevyhnutnou
je vôľa spoločenstva, lepšie povedané, vôľa
majiteľov bytov. Musia byť totiž presvedčení,
že rekonštrukciu chcú - a musia sa dohod-
núť.

Každý z nich dá do zábezpeky istú hod-
notu svojho bytu. Ostaňme už pri spomí-
nanom milióne slovenských korún investí-
cie a úverovom zaťažení 750-tisíc Sk. Je to
suma, ktorú musí spoločenstvo určitým spô-
sobom zaručiť a môžu to byť aj byty.

Ľuboš Petrík odporúča, aby majitelia
ručili do výšky, ktorá vyplýva z ich spolu-
vlastníckeho podielu na spoločných časti-
ach bytového domu. To znamená - ak je
v dome desať bytov a každý má desatinu na
spoločných priestoroch bytového domu,
tak každý z nich zaťaží svoj byt záložným
právom vo výške jednej desatiny tohto
úveru. Čiže 75-tisíc Sk je výška úveru, za
ktorý bude ručiť každý z nich.

Ako sa dostať k úveru

Do hry vstupuje investičný zámer a vy-
tvorenie spoločenstva. Musia tiež mať istú
časť investičných zdrojov na projekt. Jeden
z programov vyžaduje len 25 %, čo pri do-
moch, kde sa fond opráv a údržby tvorí as-

poň 2-3 roky, už nie je problém. Investičný
zámer sa musí prerokovať na vnútornom
orgáne spoločenstva - domovej schôdzi
a podľa stanov, ale minimálne nadpolovič-
nou väčšinou, schváliť.

"Naši poradcovia pomôžu nadefinovať
a naformulovať zápisnicu zo schôdze tak,
aby zodpovedala požiadavkám všetkých
zúčastnených strán. Zápisnica by mala
splnomocniť zástupcov spoločenstva na
uzatvorenie takéhoto finančného vzťahu,"
konštatuje Ľ. Petrík.

Potom sa pripravia formálne náležitosti.
Z nich treba spomenúť aspoň základné -
zmluvu o spoločenstve, o jeho vzniku, dok-
lad o jeho zaregistrovaní, resp. o pridelení
IČO, údaje o štatutárnych zástupcoch, ori-
ginál splnomocnenstva zástupcu. Nemôžu
chýbať doklady o tom, že fond opráv sa urči-
tou disciplínou tvoril.

Fond opráv sa tvorí niekoľko rokov

Ako príklad Ľuboš Petrík uvádza, že prí-
jem fondu opráv a údržby domu tvorí
mesačne približne 16-tisíc Sk. Časť z neho sa
musí použiť na bežnú údržbu, napríklad na
výmenu žiaroviek, zámkov, tesnení v stú-
pačkách...

Odporúčaná suma, ktorá sa odkladá na
väčšiu rekonštrukciu a dá sa s ňou rozumne
rátať, je 10 Sk na štvorcový meter obytnej

plochy bytu mesačne. Napokon, túto sumu
sme už uviedli. Vtedy už možno hovoriť
o vcelku solídnej základni. Možno to nie je
celkom presné pomenovanie, ale nech má
plocha priemerného bytu na Slovensku
okolo 60 štvorcových metrov. Najmä preto,
aby sa výpočty dali lepšie porovnávať

Vo fonde opráv domu s 25 bytmi sa
naakumuluje okolo 180-tisíc korún ročne.
Pritom každý dom si tvorí fond opráv mi-
nimálne tri až štyri roky. Pri potrebnej in-
vestícii milión korún a zložení vlastných
prostriedkov 25 %, čiže 250-tisíc Sk, im stačí
na fond opráv vo výške 750-tisíc Sk sporiť
približne 1,5 roka.

Za 1,5 roka si dom ako celok uloží na
fonde opráv 270-tisíc korún. Pritom na
vklad na sporenie opráv potrebujú 250-tisíc
Sk. Desať korún na štvorcový meter pokryje
všetky splátky úveru bez ďalšieho zvyšova-
nia. Pri tvorbe 16-tisíc Sk mesačne je vhodný
z už spomínaných troch ponúkaných va-
riantov variant so splátkou počas medzi-
úveru vo výške  1,3 % z cieľovej sumy, t. j. 13-
tisíc Sk mesačne. Takže ešte vždy zostáva
časť prostriedkov do tvorby fondu opráv, čo
pokryje drobné opravy a obyvatelia domu
budú, pokiaľ ako investičný zámer využili
zateplenie, navyše šetriť na vykurovaní.

Daniela Zverková

Najdôležitejšie je rozhodnúť sa

10 PORADCA 2/2003
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Aká bola vaša cesta k vlastnému býva-

niu?

P.: V stavebnej sporiteľni sme si pred tro-
mi rokmi zobrali medziúver a kúpili si byt.
Zdalo sa nám to ako dobrý nápad.

Ľ.: Presnejšie povedané - zdalo sa nám to
ako nevyhnutnosť, aby sme si mohli kúpiť
byt. Taký, ktorý asi zodpovedá našim pred-
stavám.

P.: Vďaka možnosti požičať si takto pe-
niaze sme si kúpili pekný štvorizbový byt.
Je na mieste, ktoré sa nám páči, v dome,
ktorý sa nám páči, a teraz ho splácame.
Tvrdo. Byt sme si vybrali už keď bol hotový.
Keď v novom dome ostalo ešte zopár
voľných bytov.

Ako vás prijali vaši noví susedia?

Ľ.: Do domu sme sa nasťahovali medzi
prvými. My sme vnímali susedov, ako po-
stupne pribúdali. Dnes sú to štandardné
susedské vzťahy: zopár susedov poznáme,
o niektorých nie sme si istí, či v dome býva-
jú alebo len chodia na návštevu, a väčšinu
nepoznáme vôbec. Ako to už vo väčších by-
tovkách chodí.

P.: Ale zopár susedov máme veľmi do-
brých.

Charakter vašej práce je iný ako "osem

hodín a padla". Ovplyvňuje to nejako chod

vašej domácnosti?

P.: Snažíme sa oddeľovať súkromie a prá-
cu. Ale občas sa to naozaj celkom nedá.
Samozrejme, jednu izbu máme zariadenú
ako pracovňu. Je tam počítač a kopa pa-
pierov... Keď sa pripravujem na nové vy-
stúpenie, podstatné je naučiť sa zo scenára

"kostru" a dôležité údaje. Nedokážem sa učiť
večer. Udrie ôsma hodina a ja už nie som
schopná robiť nič. Niekedy takto skoro aj za-
spím. Odkedy máme Johanku, je príprava
náročnejšia. Najčastejšie sa dohodnem
s mojou mamou, aby mi pomohla. Občas,
keď má čas, povaruje Johanku Mravec. 

Ľ.: Ja sa zas radšej pripravujem večer,
niekedy aj v noci. Najmä, keď píšem scenár.
Pár týždňov sme u nás dokonca skúšali aj
divadlo.

P.: To sa nám naozaj stalo. Ešteže máme
takú veľkú obývačku.

Čo z vašich záujmov z detských rokov ste

si uchovali doteraz? 

Ľ.: Vždy som rád športoval a doteraz
chodím hrávať futbal, tenis, v garáži mám
pingpongový stôl. Ešte stále mám odložené
vláčiky a niektoré sú veru staršie ako moja
manželka.

P.: Musím na Mravca prezradiť, že je za-
nietený domáci majster, čo málokto o ňom
vie a, žiaľ, vo svojej práci zatiaľ nemal
príležitosť to využiť.

Ľ.: Ale čoby. Bol som, ale už nie som, veď
sa nám všetko rozpadáva.

P: To nie je pravda. Byt máme nový, tam
je zatiaľ relatívne všetko v poriadku, ale
napríklad s bratom sami prerábajú
rodičovský dom.

Ľ.: Tam musíme, je to nevyhnutnosť.

Hovoríme s dvo-
jicou moderá-
torov, manželmi
Petrou
Bernasovskou
(Dalilou) a
Ľudovítom
Jakubove
(Mravcom)

Trojica v byte tesne po zábehu

Foto: Ľ. Špirko
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P.: Ja som svoje záľuby z detstva dosť zúročila. Bol to najmä balet
a všetky druhy tanca, hoci dnes ako moderátorka to až tak nepotre-
bujem. Ďalej dramatický krúžok - chodila som recitovať na všetky
možné súťaže, najmä Hviezdoslavov Kubín. Aj hre na klavíri som sa
dosť venovala. Máme klavír doma, ale už nehrávam. Je to škoda, už
som takmer všetko zabudla. Chodila som tiež na spev... Študovala
som herectvo na konzervatóriu, kde jeden z predmetov bol tanec.
Nejaký čas som bola vo Varšave v muzikálovej škole, kde sme mali
balet, step, akrobatický tanec, gymnastiku a rôzne druhy mo-
derného tanca a tanečného pohybu. Dodnes mám rada aerobik, aj
som sa mu dlho venovala. Verím, že po nutnej pauze, ktorú teraz
mám, opäť začnem. 

Ľ.: Teraz rada chodí na huby, dokonca aj keď nerastú.

Dnes ste rodičmi krásnej dcéry... Čo asi po vás zdedila?

P.: Mne sa zdá, že ona je herečka už teraz. Ohromne vie
napodobniť pohyby a "grify" dospelých. 

Ľ.: Ále, to hovoria všetky staré mamy a matere o svojich dcérach.
To sú také reči.

P.: Johanka je veľmi vnímavá a temperamentná. Všetko pozoru-
je a rada to opakuje, najmä pohyby, gestá... Na počkanie sa zasme-
je, čo ani niektorí herci nevedia.

Ľ.: Ona to má na predpis: 3 x denne sa musí "rehniť".

Vaša dcéra ešte nemá dva roky. Kto vám pomáha, že môžete

pokračovať v práci?

P.: Moja mama. Našťastie som nemusela nikoho iného hľadať.
Mama sa chystala do dôchodku a veľmi sa už na úlohu pestúnky
tešila. Zo začiatku to bolo len také príležitostné varovanie. Teraz sú
spolu prakticky denne. Veľmi sa teším, že ich láska je vzájomná a je
im spolu dobre. Môžem pokojne odísť aj na niekoľko dní a viem, že
Johanka má tú najlepšiu opateru a je v spoľahlivých rukách. Som
šťastná, že mám mamu tak blízko a som jej nesmierne vďačná, že
má k Johanke taký vzťah. Uvedomujem si, že nie všetky babičky sú
také ochotné postarať sa o vnúčatko, kedykoľvek je to potrebné.
Minulý rok v októbri, keď mala Johanka asi osem mesiacov, som
mala vycestovať kvôli práci asi na 4 - 5 dní. Ešte som Johanku
dojčila. Urobili sme si teda výlet celá rodina. Johanka musela s na-
mi prežiť cestu aj nocľahy v hoteloch. Každý deň bola skúška a ve-
čer predstavenie v inom meste, o Johanku sa zatiaľ staral Mravec.
Nepríjemné bolo, že sa práve v tých dňoch dosť prudko ochladilo,
nedalo sa byť dlho vonku a v hoteloch sa ešte nekúrilo. Práca bola
zaujímavá a chcela som to vyskúšať. Ale pre Johanku to dobré
nebolo. Dnes ju aj celý týždeň môžem nechať u mamy, čo je
výborné. Sú deti, čo by za mamou plakali, hoci im u babičky nič
nechýba. Naša Johanka nie. Ľahko si našla náhradu v starej mame.

A čo zvieratá? Určite aj v tej časti Bratislavy, kde bývate, žije

spolu s ľuďmi veľa psov.

Ľ.: Ale áno. Pchá psom tie svoje malé prsty rovno do nosa a do
papule. Musíme na ňu dávať veľký pozor, lebo nie každý pes to
správne pochopí. 

Uvažujete do budúcnosti o vlastnom psovi?

P.: Časom sa uvidí, či je to pre nás reálne.
Ľ.: Mal som kedysi jazvečíka, ktorý vlastne býval viac v mojom

aute ako doma. Dokázal ma v horúčavách aj strašných zimách čakať
4 - 5 hodín v aute, keď bolo treba. Zakuklil sa do svojej termoregu-
lačnej deky a bol spokojný. Asi si myslel, že auto je jeho búda. Keď
som ho nechal doma, vždy niečo zlikvidoval. Pri našej práci by to
bol veľký problém. Často sme mimo Bratislavy na tri aj viac dní.

Jana Juríková

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foto: Ľ. Špirko
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Postupné prepájanie know-how oboch
poisťovní sa zavŕši 1. 1. 2004, kedy sa
Wüstenrot životná poisťovňa zlúči s Uni-

verzálnou bankovou poisťovňou do jednej

univerzálnej poisťovne s obchodným

menom Wüstenrot poisťovňa, a. s., ako

súčasť silnej finančnej skupiny Wüstenrot.

Nová poisťovňa chystá prekvapenie aj v po-
dobe nového loga, ktoré by sa postupne
malo stať symbolom celej finančnej
skupiny v strednej a východnej Európe.

Už v súčasnosti sa Wüstenrot etabloval
na trhu neživotného poistenia. Obchodníci
Wüstenrot životnej poisťovne (WŽP) môžu
ponúknuť svojim klientom aj neživotné
produkty Univerzálnej bankovej poisťovne
(UBP). A naopak poistní poradcovia UBP
môžu sprostredkovať svojim klientom pro-
dukty WŽP. Klienti WŽP si tak môžu u svo-
jho poradcu okrem životného poistenia do-
hodnúť aj poistenie rodinného domu, bytu

v osobnom vlastníctve, domácnosti, či

havarijné poistenie svojho motorového
vozidla. 

Neživotné produkty UBP sú okrem svo-
jej kvality dlhodobo známe aj svojou ce-

novou výhodnosťou, čo by sa nemalo
zmeniť ani v budúcnosti. Predseda pred-

stavenstva Wüstenrot životnej poisťovne,

a. s., a Univerzálnej bankovej poisťovne,

a. s., Siegfried Fatzi ubezpečuje: "Zatiaľ

konkrétne zmeny neplánujeme, výhodné

poistné sadzby by mali zostať zachované."

Novinkou bude takisto povinné zmluv-

né poistenie, na ktoré už UBP požiadala
o licenciu. "Vo Wüstenrot poisťovni ne-

bude už ani jeden významný poistný pro-

dukt, kvôli ktorému by klient musel ísť do

inej poisťovne," zdôrazňuje Siegfried Fatzi.  
Wüstenrot poisťovňa chce poskytnúť

svojim klientom rovnako ako už doteraz
WŽP kvalitný servis, ktorý je okrem iného
výnimočný v rýchlosti spracovania poist-
ných zmlúv. Každý návrh na uzatvorenie

poistnej zmluvy bez formálnych a obsa-

hových chýb je spracovaný do 24 hodín od

doručenia.

do 31. 12. 2003:
Wüstenrot životná poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
tel.: 02/5788 9900
e-mail: info@wuestenrot.sk
www.wuestenrot.sk 

do 31. 12. 2003:
Univerzálna banková poisťovňa, a. s.
Košická 52
829 24 Bratislava 25
tel.: 02/502 30 423
e-mail: kontakt@ubp.sk
www.ubp.sk

od 1. 1. 2004:

Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
tel.: 02/5788 9900
e-mail: info@wuestenrot.sk
www.wuestenrot.sk

Wüstenrot už aj na trhu neživotného poistenia

PRÍJEMNÉ PREKVAPENIA WÜSTENROT
ŽIVOTNEJ POISŤOVNE

Wüstenrot životná poisťovňa, a. s., sa v septembri 2003 stala spolu s Wüstenrot
Versicherungs-AG, Rakúsko vlastníkom 100 % akcií Univerzálnej bankovej poisťovne, a. s.
Táto veľká investícia znamená pre klientov mnohé ďalšie zaujímavé zmeny.

Vážení klienti,
to, že len vo VÚB-Wüstenrot sa 10 = 100,

ste mali možnosť zistiť v rámci akciového

medziúveru Stavebnej sporiteľne VÚB-

Wüstenrot, a. s., pri ktorom vám stačilo na

vaše zámery skvalitnenia bývania 10 per-

cent vlastných prostriedkov a zvyšok sme

vám výhodne požičali my. 

Pri príležitosti 10. výročia stavebnej

sporiteľne sme 10. októbra 2003 o desiatej

hodine z tých, ktorí našu akciovú ponuku

využili, za prítomnosti notárky vyžrebovali

desiatich z vás, ktorí sa stávajú majiteľmi

zlatých tehličiek Wüstenrot. 

Vyžrebované boli tieto zmluvy o staveb-

nom sporení:

20542720 22515523

22246060 22444139

22616551 22531136

22506176 22769697

22540593 22702054

Výhercom - majiteľom týchto zmlúv

srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie

spoločné akcie, vďaka ktorým prispejeme

k rozvoju vášho bývania.

Výhercovia zlatých tehličiek
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Samozrejme, vaša snaha bude odmenená zaujímavými cenami:

1. cena: relaxačný víkendový pobyt pre 2 osoby, 2. cena: EASY sada s telefónom, 3. - 100. cena: katalóg rodinných domov KOMBI

PROGRAM

Moju poslednú komunikáciu s VÚB-Wüstenrot inicioval: ❒ zástupca spoločnosti  ❒ ja osobne

v posledných: ❒ 3 mesiacoch ❒ 6 mesiacoch ❒ 12 mesiacoch ❒ 24 mesiacoch ❒ dávnejšie

S prácou svojho finančného poradcu som spokojný (á): ❒ áno ❒ nie

Prečo?:

....................................................................................................................................................................................................................................................

V najbližšom obchodnom zastúpení (servisnom centre) VÚB-Wüstenrot  mi poskytnú všetky požadované informácie:
❒ áno - vždy ❒ skôr áno ako nie ❒ skôr nie ako áno ❒ nie - takmer nikdy

VÚB-Wüstenrot som si vybral(-a) až vtedy, keď som sa oboznámil(-a) i so službami konkurencie: ❒ áno ❒ nie

Svojim známym by som odporučil(-a), aby si otvorili stavebné sporenie vo VÚB-Wüstenrot: ❒ áno ❒ nie

Prečo? ......................................................................................................................................................................................................................................

Pri spracovaní žiadosti o úver, medziúver som ochotná(-ý) čakať maximálne:
na schválenie (prísľub): ❒ do 24 hodín ❒ do 3 prac. dní ❒ do 7 prac. dní ❒ do 14 prac. dní

na vyplatenie prostriedkov: ❒ do 5 prac. dní ❒ do 10 prac. dní ❒ do 15 prac. dní ❒ do 20 prac. dní

Mám jasnú predstavu o tom, ako použijem prostriedky zo stavebného sporenia: ❒ áno ❒ nie

❒ kúpa bytu ❒ výstavba domu ❒ modernizácia, rekonštrukcia a údržba domu

❒ kúpa domu ❒ výstavba bytu ❒ modernizácia, rekonštrukcia a údržba bytu

❒ kúpa stavebného pozemku ❒ úhrada záväzkov súvisiacich s uvedenými účelmi ❒ iné

✁

NKETAA

➤➤➤

Vážení stavební sporitelia, záleží nám na vašej spokojnosti, preto vám
ponúkame možnosť podeliť sa o vaše názory na stavebné sporenie vo VÚB-
Wüstenrot a zároveň nám priblížiť vaše osobné postrehy.
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"Je veľmi dôležité vedieť komunikovať
s klientom a podať mu správne informácie,"
hovorí Beáta Sabová, poradkyňa pre staveb-
né sporenie, s ktorou sme okrem iného
hovorili aj o jej deväťmesačnej skúsenosti
s touto profesiou.

Čo podľa vás každý poradca musí

vedieť?

Ako základ musí ovládať produkty
a všetko, čo sa ich týka. My sa stále učíme.
Každý klient je iný. Už na prvom sedení by
mal vedieť, čo ho čaká, aké výhody mu
sporenie prináša, a to sú práve tieto základ-
né produkty.

Ako má, najmä začínajúci poradca, pos-

tupovať, keď si nevie rady? Je podľa vás

správne priznať klientovi "farbu", alebo im-

provizovať a potom si overiť svoje postupy?

Improvizovať v žiadnom prípade neod-
porúčam. Ja osobne som to nikdy nerobila. Ak
niektoré veci neviem vyriešiť na mieste, vždy sa
poradím s kolegami na ústredí. Podať ne-
správnu informáciu sa neoplatí, môže sa to vy-
pomstiť a nastanú komplikácie.

Ako sa kontaktujete s novými klientmi?

Keďže väčšinu času som v kancelárii, vy-
bavujem klientov, ktorí sem prídu. Z tých sa
časom stávajú dlhodobejší klienti, cez
ktorých získavam ďalšie nové kontakty,
napríklad na ich priateľov, známych.

Ako často komunikujete so "starými"

klientmi?

Keďže tu robím len deväť mesiacov,
veľmi som sa s tým ešte nestretla. Niektorí
klienti majú rozpracovaných viacero vecí,
my spravíme určitú analýzu a podľa potre-
by si dohodneme ďalší termín, kedy pre-
berieme danú situáciu a urobíme ďalšie
kroky.

Pri prvých kontaktoch s klientom je

nový poradca sám alebo má v blízkosti

"staršieho" kolegu, ktorý pomôže, ak treba?

Na začiatku, keď som mala klientov, ria-
diteľka viedla rokovania za mňa a ja som
počúvala. Neskôr som ja viedla rozhovor
a kolegovia mi pomáhali. Určite je dobré,
keď je s vami niekto skúsený. Ešte dnes
niekedy konzultujeme a s kolegyňami

hľadáme to najlepšie riešenie pre klienta
spoločnými silami. Klient si to viac cení.

Ako hodnotíte význam školení, ktoré pre

poradcov organizuje stavebná sporiteľňa?

Má to určite veľký význam. Pred tým, ako
som išla na prvé školenie, o stavebnom
sporení som nevedela nič. Konkrétne som
bola na školení, kde nás učili spracúvanie
úverov, a na školení, kde som získavala prvé
poznatky o tejto profesii. Školenia sa orga-
nizujú aj pre začiatočníkov, aj pre
pokročilých, ktorí sa oboznamujú s rôzny-
mi novinkami, ktoré v našom produkte
pribúdajú.

Matej Bobrík

Rozhovor s poradkyňou stavebného sporenia Beátou Sabovou

V tejto brandži sa učia aj skúsení

Mám negatívnu skúsenosť s VÚB-Wüstenrot: ❒ áno ❒ nie
Akú? .........................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

Na účet stavebného sporenia som schopný(á) sporiť ročne maximálne (v Sk na jednu osobu):
❒ 10 000 ❒ 15 000 ❒ 20 000 ❒ 30 000 ❒ 40 000 a viac

Stavebné sporenie vo VÚB-Wüstenrot je podľa mňa finančne výhodnejšie ako v ostatných stavebných sporiteľniach: 
❒ áno  ❒ nie

Mám pocit, že stavebné sporenie je výhodnejšie ako hypotéka: ❒ áno ❒ nie
Prečo? ......................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

VÚB-Wüstenrot neustále pracuje na zlepšovaní svojich služieb: ❒ áno ❒ nie

Mám záujem: zúčastňovať sa častejšie na prieskumoch a výskumoch názorov klientov Stavebnej sporiteľne VÚB-
Wüstenrot, a. s., získavať medzi prvými informácie o novinkách stavebnej sporiteľne a byť pravidelne odmeňovaný (-á)
darčekovými predmetmi a zaraďovaný(-á) do žrebovaní o zaujímavé ceny: ❒ áno ❒ nie

Tento dotazník vyplňujem "na poslednú chvíľu", aby som  stihol(-la) zaradenie do žrebovania o výhry: ❒ áno ❒ nie

Vyplňte a do 30. 11. 2003 odošlite na adresu:
"PRIESKUM TRHU", Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a. s.,  Grösslingova 77, P. O. BOX 22, 824 68  Bratislava 26

✁
➤➤➤

Vaše osobné údaje:
Vek: .…………………………......…..… Kontakt (pre prípad výhry): ………………………..………….…...........................
Okres:  …………………………......…...… e-mail: …………………………………........................…......
Počet obyvateľov obce: …………… tisíc Vzdelanie: ……….……….………..........................…….....……
Rodinný stav: ………………………………… 
Počet detí: ………………….. Vo VÚB-Wüstenrot mám: ❒ stavebné sporenie
Počet členov domácnosti: …………………. ❒ stavebný úver

❒ medziúver!!
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Foto: Z. Z.
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SERVISNÉ CENTRÁ

Nové adresy stavebnej sporiteľne VÚB-WÜSTENROT, a. s.

Okresné riaditeľstvá Adresa Telefón
Bratislava Business Center, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 2 0902 900 800

Herlianska 5, 821 02 Bratislava 0905 201 121
Račianska 66, 831 02 Bratislava 0903 369 246

Senica, Skalica Nám. oslobodenia 7/24, 905 01  Senica 0905 181 622
Galanta, Hlohovec, Sereď SNP 4, 920 01  Hlohovec 0905 181 624
Dunajská Streda Dom podnikateľov, Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda 0905 968 386
Trnava Hlavná 31, 917 01  Trnava 0905 293 808
Piešťany Winterova 62, 921 01 Piešťany 0905 293 808
Senec Námestie 1. mája 17, 903 01 Senec 0905 910 159
Komárno Tržničné nám. 3, 945 23  Komárno 0905 181 640
Levice Štúrova 7, 934 01 Levice 0905 181 580
Nitra Farská 6, 949 01  Nitra 0905 181 627
Zlaté Moravce Andreja Hlinku 17, 953 01 Zlaté Moravce 0905 769 505
Nové Zámky Podzámska 23/a, 940 01 Nové Zámky 0905 626 997
Partizánske Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 0905 181 600
Topoľčany Škultétyho 1, 955 01 Topoľčany 0905 181 600
Nové Mesto n/Váhom, Trenčín ČSA 12, 915 01 Nové Mesto n/Váhom 0907 182 428
Prievidza Nám. slobody 22, 971 23  Prievidza 0905 181 614
Považská Bystrica Nám. A. Hlinku 23, 017 01 Považská Bystrica 0905 844 869
Ilava, Dubnica n/Váhom Hotel Kristína, C II/88, 018 41 Dubnica n/Váhom 0905 183 714
Banská Bystrica Národná 8, 974 01 Banská Bystrica 0905 550 294

ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica 0905 691 832
Brezno Čipkovo nábrežie 1, Brezno 0905 550 294
Čadca Májová 1115, 022 01  Čadca 0905 181 613
Kysucké Nové Mesto Námestie slobody 153, 024 01 Kysucké Nové Mesto 0905 181 613
Dolný Kubín Ul. Samuela Nováka 1765/10, 026 01  Dolný Kubín 0905 181 639
Liptovský Mikuláš Štúrova 19,  031 01  Liptovský Mikuláš 0905 181 618
Lučenec Kubínyiho námestie 10, 984 01 Lučenec 0905 181 602
Veľký Krtíš Mierová 1, 990 01  Veľký Krtíš 0905 181 602
Martin, Turčianske Teplice Osloboditeľov 6, 036 01 Martin 0905 313 920
Rimavská Sobota Bélu Bartóka 2, 979 01 Rimavská Sobota 0905 397 227
Revúca M.R.Štefánika 4,  050 01  Revúca 0907 881 323
Zvolen Námestie SNP 70/36, 960 01 Zvolen 0905 181 615
Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom 0905 435 345
Žilina Ulica republiky 7, 010 01 Žilina 0903 556 470

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 010 01  Žilina 0905 447 143
Bardejov Kellerova 1, 085 01  Bardejov 0905 181 610
Stará Ľubovňa Gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 0905 181 610
Humenné Kukorelliho 2314/58, 066 01  Humenné 0905 181 647
Snina Strojárska 2524, 069 01 Snina 0905 181 647
Košice Hlavná 8, 042 31  Košice 0905 181 628

Rooseveltova 6, 040 01 Košice 0905 460 685
Rožňava, Moldava n/Bodvou Šafárikova 21, 048 01 Rožňava 0904 381 373
Michalovce J.Hollého 4., 071 01 Michalovce 0905 232 798
Poprad, Kežmarok Sv. Egídia 9/19, 058 01 Poprad 0905 842 085
Prešov Hlavná 42, 080 01 Prešov 0905 826 193

Svätoplukova 4, 080 01 Prešov 0905 392 554
Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 17, 052 01  Spišská Nová Ves 0905 181 621
Trebišov M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov 0905 181 636
Kráľovský Chlmec Hlavná 716, 077 01 Kráľovský Chlmec 056/ 62 82 680
Veľké Kapušany Z. Fábryho 1208, 079 01 Veľké Kapušany 056/ 62 84 620
Čierna nad Tisou Staničná 2151, 076 43 Čierna nad Tisou 056/ 62 84 260
Vranov nad Topľou Nám. Slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou 0905 181 631
Svidník Sovietskych Hrdinov 456/78, 089 01 Svidník 0905 181 631

OKRESNÉ RIADITEĽSTVÁ

Servisné centrá Adresa Telefón
Servisné centrum  Bratislava Vajnorská 98/B, 831 04  Bratislava 02/4910 5031-4, fax:02/4910 5039
Servisné centrum Trnava Františkánska 5, 917 01 Trnava 033/5903 040-3, fax:033/5903 044
Servisné centrum Nitra Farská 6, 949 01  Nitra 037/7769200, -203, -204, fax 037/7769221
Servisné centrum Trenčín Farská 50/8, 911 01 Trenčín 032/7484940-3, fax 032/7484944
Servisné centrum Banská Bystrica Dolná 26, 974 01  Banská Bystrica 048/4711811, -12, -16, fax 048/4152374
Servisné centrum Žilina Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina 041/7079920-3, fax 041/7079924
Servisné centrum Košice Alžbetina 7, 040 01  Košice 055/7280810, -817, -818, fax 055/7280860
Servisné centrum Prešov Hlavná 131, 080 01 Prešov 051/7460031-4, fax 051/7460030 
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Deniska Beňová, Skl. Teplice

Peter Fabiny, Gelnica
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AGENTÚRNE RIADITEĽSTVÁ

DOMČEK TRETIEHO TISÍCROČIA - súťaž s Nezábudníčkom - školský rok 2002/2003

Adresa Telefón
Vrútocká 36, 821 04 Bratislava 0903 181 394
Belinského 14, 851 01 Bratislava 0903 457 331
Radlinského 1152, 901 01 Malacky 0905 781 393
Vajanského 22, 917 00 Trnava 0905 717 619
Hečkova 3, 953 01 Zlaté Moravce 0905 343 615
A. Sládkoviča 301, 962 71 Dudince 0908 658 200
Staničná 10, 911 05 Trenčín 0905 594 630
Poruba 165, 972 11 Poruba 046 548 21 95
Masarykova 30, 984 01 Lučenec 0905 961 617

Adresa Telefón
J. Jiskru 2, 960 01 Zvolen 0907 827 433
Bajzova 25, 010 01 Žilina 0903 244 784
Pittsburgská 3/77, 010 08 Žilina 0903 606 424
Hlavná 6, 040 01 Košice 0903 302 969
M. R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov 0905 260 052
Hlavná 131,  080 01 Prešov 0905 955 755
Bezručova 5/9, 052 01 Spišská Nová Ves 0903 714 270
Hlavná 6, 040 01 Košice 0903 302 969

VVyyffaarrbboovvaaččkkaa
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Vyfarbi označené políčka na obrázku

nasledujúcimi farbami:

tmavomodrá

svetlomodrá

žltá

červená

sivá

hnedá

biela

x
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Deniska Lašova, Lipany

Stanislav Hunyadi, Gelnica

Lukáš Keruľ, Gelnica
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Hovoríme s Monikou Eiselovou, výherkyňou bytu za milión
Vyhrali ste byt za milión. Súťažili ste už

takmer pred rokom a finále bolo druhého

januára. Viete si ešte aj s odstupom času

pripomenúť tie momenty?

Samozrejme. Bolo to veľmi "silné". Pre
mňa sa súťaž začala možno už niekedy v mi-
nulosti, keď mi naša vtedy osemročná dcéra
položila otázku: "Mami, a kde vy budete bý-
vať, keď my budeme veľkí?" Alebo to bolo
niekedy v septembri 2001? Vtedy som sa
zoznámila s  finančnou poradkyňou
pobočky VÚB Wüstenrot na Plynárenskej
ul. v Bratislave Erikou Kučovou. Jej prístup
ma oslovil. Mali sme spolu niekoľko sedení
a z každého som odchádzala s tým, že vie,
čo ponúka a ako mi pomôže. Potom mi
Daniel Morvay, manažér produkcie Rádia
Twist asi týždeň pred Štedrým dňom
oznámil, že ma vylosovali do súťaže Byt za
milión. Zabávala som sa na tom telefonáte.
"Nehovorte mi o pravidlách súťaže. Ja sa
ďaleko nedostanem," bránila som sa.

Až v treťom kole som si začala uvedomo-
vať vážnosť situácie a pustila som sa do se-
rióznej organizácie. Vtedy som už od napä-
tia prestala v noci spávať. Štvrté kolo bolo na
Silvestra a Nový rok. Doma som mala piatich
pomocníkov. Každý mal mobilný telefón.
Niektorí zvládali konferenčný hovor naraz
s viacerými kamarátmi - majiteľmi mobilov,
pri ktorých boli ďalší radcovia. Podmienkou
bolo počúvať Rádio Twist a mať kvalitný
signál na mobilnom telefóne.

A potom finále...

Bol to pracovný deň, tak som si ráno
narýchlo zariadila v práci dovolenku.
Telefonicky som si preverila, či sú všetci po-
mocníci prebudení a začalo sa prvé finálové
kolo. Manžel súťaž nahrával, sestra sa starala
o občerstvenie, brat s priateľkou boli tele-
fonisti s otvorenými encyklopédiami, syn
mal pod palcom internet, atlas a telefón,
neterka viedla konferenčný hovor s ka-

moškou a svojou mamou. Najlepšie sa mala
naša dcéra. Bola v zimnom mládežníckom
tábore.

Popoludní sa skončilo tretie kolo. Viedla
som 2 : 1 a moji unavení pomocníci mali
poznámky ako napríklad: "Vo štvrtom kole
to musíme rozhodnúť, lebo to už dlhšie
nevydržím. Ja sa zbláznim! Pozreli ste si naj-
hlbšie miesto na svete? Akú slabinu má
súper? Aký okruh otázok ešte bude?"

Štvrté finálové kolo rozhodlo. Navždy si
budem pamätať, ako mi syn v rozstrelovej
otázke artikuloval správnu odpoveď. Mal
strach vysloviť ju nahlas, aby súper nič
nepočul. Ja som ju aj správne z jeho pier
prečítala, ale povedala som úplne iný rok.
Nikdy nepochopím, prečo. Mala som však
šťastie. K správnej odpovedi som bola
bližšie ako súper. Navždy si zapamätám
všetky rozstrelové otázky a odpovede, ale
najmä to, že most v San Franciscu bol
otvorený v roku 1937, alebo že sochu
Slobody darovali New Yorku v roku 1886.

Ako reagovalo vaše okolie?

Hneď tá prvá reakcia - v našej obývačke -
bola obrovská radosť. Prvýkrát v našej
domácnosti tieklo šampanské. My sme totiž
úplní abstinenti. A hneď nato po párminú-
tovej búrlivej oslave sme všetci padli od
únavy. Boli sme totálne vyčerpaní z napätia,
ktoré sprevádzalo finále. Zo strany rodiny,
známych, kolegov boli len pozitívne reakcie.
Nepostrehla som žiadnu závisť či niečo také.
Bolo to výborné.

Aké máte plány s bytom?

Dcéra tri hodiny po skončení súťaže
pricestovala zo zimného tábora. Hneď
medzi dverami povedala, že nič iné ani
nečakala. Vraj je to jasné, že sme vyhrali my.
A dodala: "Ten byt bude môj." Zatiaľ nie je
plnoletá, ale do budúcnosti vďaka tejto
výhre nebude pre nás problém pomôcť jej

s riešením bytovej otázky. Hoci k bytu mala
plno kritických pripomienok. 

Byt je momentálne prázdny, alebo ste

niekomu poskytli dočasne strechu nad

hlavou?

Bol prázdny asi dva mesiace a teraz je
prenajatý. Pevne verím, že ho ešte
najbližších päť či šesť rokov nebudeme
potrebovať, že deti sa so samostatným bý-
vaním nebudú ponáhľať. Ale sme spokojní,
že keď tá situácia raz nastane, tak to pre nás
nebude problém. Aj starší syn už má svoj
byt, ale zatiaľ býva s nami.

Čo rozhodlo, že ste sa pri hľadaní bytu

rozhodli práve pre tento?

Som rada, že vo Wüstenrote nám
umožnili spojiť miliónovú výhru s našimi
vlastnými úsporami na stavebnom sporení
zhodnotenými o medziúver a vybrať si byt
podľa vlastných predstáv. Pri hľadaní sme si
dali podmienku: nie Petržalka. Mysleli sme,
že bude na trojizbový byt. Od januára do
apríla však ceny bytov tak vzrástli, že spoje-
né financie stačili "len" na dvojizbový. Ale
neľutujem. Máme pekný byt v strede mesta,
v tichej lokalite, ktorá nám vyhovuje. Či sa
doň raz presťahujeme s manželom alebo ho
naozaj prenecháme dcére, ukáže čas.

Čím okrem nového bytu žije vaša rodina?

Bežnými radosťami aj starosťami a hlav-
ne športom. Manžel je tréner,  syn Štefan aj
dcéra Kristína aktívne šporujú. Deti ma čas-
to prezývajú "servismama". Okrem zamest-
nania neustále varím, pečiem, periem tričká,
rozvážam do telocviční na tréningy, zápasy,
preteky... Popri nich som začala športovať aj
ja. Síce rekreačne, ale intenzívne. Od jari do
jesene si idem aj dva- či trikrát do týždňa za-
jazdiť na kolieskových korčuliach po
petržalskej hrádzi.

Zasiahla výhra bytu ešte nejako do života

vašej rodiny?

Napríklad tak, že sme tento rok neboli na
dovolenke. Keď bola súťaž, tešila som sa, že
ak skončím druhá, čaká nás parádna dovo-
lenka. Veď druhá cena bol zájazd podľa
vlastného výberu v hodnote stotisíc korún.
Všetky naše úspory však padli na doplnenie
cieľovej sumy, aby sme mohli získať byt, aký
chceme. Neľutujem. Byt je hodnota do
budúcnosti a verím, že atraktívnu dovo-
lenku si raz ešte doprajeme.

(jana)

Zĺava doprava: výerkyňa bytu Monika Eise-

lová, predstavitelia Wüstenrotu Erika Kučo-

vá, Ing. Ľuboš Petrík, Mag. Karl Peter Giller

Foto: Z. Z.
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