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Aby ste mohli 
lepšie bývať

Často sa s manželkou zhovárame 
na tému – čo by sme mohli dať 
našim deťom tak, aby z toho mohli 
profitovať neskôr. Hoci, aj keď 
už budú dospelé. Myslíme si, že 
by to mohlo byť nejaké sporenie. 
Poradíte nám? 
 Severín Miklóš

Lišiak radí:

Ste na tej najlepšej adrese. V PSS 
myslíme nielen na občanov, ktorí okam-
žite potrebujú naplniť svoje zámery 
s bývaním, ale aj na tých, ktorí uvažujú 
do budúcnosti. Práve na túto príležitosť 
je najvhodnejšie detské stavebné spore-
nie Junior extra. Je to jeden z najlepších 
spôsobov ako výhodne a bezpečne 
zabezpečiť svojmu potomkovi financie 
na kúpu jeho prvého vlastného bývania. 
Stačí, ak pre svoje deti uzatvoríte zmlu-
vy o stavebnom sporení a začnete na ne 
sporiť. Banka nadštandardne a maxi-
málne bezpečne zhodnotí vaše vklady. 
Dobrá správa pre vás je, že uzatvorenie 
zmluvy Junior extra pre dieťa do jedné-
ho roka teraz (v tarife JF) nestojí vôbec 
nič, je zdarma. Rovnako dobrá správa je, 
že každé dieťa, na rozdiel od dospelých, 
má aj naďalej nárok na štátnu prémiu. 
V tomto roku to predstavuje maximálne 
až 70 eur. Možno vás zaujme, že vaše 
deti budú mať po dosiahnutí dospelosti 
a splnení vopred stanovených podmie-
nok zákonný nárok na stavebný úver 
s nízkym a počas celej doby splácania 
nemenným úrokom. Navyše, stavebný 
úver do 50 000 € nevyžaduje ani zabez-
pečenie nehnuteľnosťou. 

Viac informácií vám poskytnú 
obchodní zástupcovia PSS 
alebo ich získate na telefónnom 
čísle 02/58 55 58 55 
či na www.pss.sk.

INZERCIA

NÁŠ TIP:

Poznáte formy 
sporenia pre deti? 
Čím skôr, tým lepšie 
Plánovanie finančnej budúcnosti je výhodné 
naštartovať už pri narodení vášho potomka. 
Nepodliehajte mylnému dojmu, že na spore-
nie určené na jeho bývanie v jeho dospelom 
veku je predsa ešte čas. Peniaze mu začnite 
sporiť po menších sumách, ale pravidelne 
a dlhodobo. Určite je to lepšie, ako neskôr 
zháňať potrebnú vyššiu sumu naraz. Kým sa 
dieťa osamostatní, trvá to niekoľko desiatok 
rokov a za ten čas sa mu pomaly, ale iste na-
zbiera základný kapitál, ktorý bude môcť po-
užiť na to, čo práve bude aktuálne potrebovať. 
Úspory sa mu môžu zísť či už pri financova-

ní prvého samostatného bývania, alebo na za-
platenie kvalitného štúdia. K dispozícii máte via-
cero typov finančných produktov, treba si však 
vedieť vybrať správny. 

Myslieť na finančnú budúcnosť dieťaťa, aj keď je ešte v útlom 
veku, nie je vôbec priskoro. Každý ZODPOVEDNÝ rodič okrem 
lásky, istoty a dobrej výchovy chce zabezpečiť pre svoje dieťa 
čo najlepší štart do dospelého života, a to aj z finančnej 
stránky, ak mu to jeho situácia dovolí. Môže začať vo forme 
detského sporenia.

nulový a navyše riskujete i odcudzenie 
peňazí. U vás doma vaše úspory, skrát-
ka, celkom iste nie sú v bezpečí. Ban-
kové produkty cez bežný účet, vkladnú 
knižku či terminovaný vklad prinášajú 
minimálny zisk, čiže ako sporenie pre 
dieťa sa v podstate nevyplatia. Na zabez-
pečenie ľahšieho štartu do života, či už 
na štúdium na vysokej škole, svadbu, sa-
mostatné bývanie a podobne, je vhodné 
investovať priamo do podielových fondov. 
Z dlhodobého hľadiska zarábajú viac ako 
bankové vklady a náklady bývajú nižšie 
ako pri investovaní cez poistenie. Voľba 
formy sporenia je individuálna a závisí od 
viacerých faktorov. Bývajú nimi napríklad 
dĺžka sporenia, jeho účel a predpoklada-
ná konečná nasporená suma. Záleží aj na 
tom, ako vy ako rodičia pristupujete k ri-
ziku, ktoré býva s niektorými finančnými 
investíciami spojené. V každom prípade 
platí, že iba pravidelnosť pri sporení, a to 
bez ohľadu na jeho formu, je pravidlom 
číslo jeden. Je to finančná disciplinova-
nosť, kde sa pre vás odkladanie istej, rov-
nako veľkej sumy z vašej výplaty stane 
automatickou súčasťou rodinného mesač-
ného rozpočtu. 

Na čie meno sporenie založiť 
Ak sa rozhodnete, že bude na meno die-
ťaťa, tak pri takto uzatvorenom sporení 
ním disponuje do zavŕšenia jeho plnole-
tosti rodič, po ňom sa bezvýhradným ma-
jiteľom nasporených prostriedkov stáva 
dieťa. Znamená to, že v tom momente vy 
ako rodič strácate právo s úsporami naďa-
lej disponovať.

▶ TRVALÝ PRÍKAZ
Aby ste predišli tomu, že sporíte iba vtedy, 
keď vám na konci mesiaca zostanú do ďalšej 
výplaty nejaké voľné prostriedky, je ideálne si 
na účte nastaviť trvalý príkaz so splatnosťou 
po termíne výplaty.

▶ KOMBINOVANIE
Pri sporení pre deti, rovnako ako pri iných in-
vestíciách a pravidelnom sporení platí, že je 
vhodné diverzifikovať. Inými slovami, celú in-
vestíciu rozdeliť medzi väčší počet menších 
investícií, čím sa zníži angažovanosť a riziko 
plynúce z jednej konkrétnej investície. Kom-
binácia viacerých produktov umožní, aby ste 
vy ako rodičia v prípade nečakaných udalos-
tí a výdavkov nemuseli siahať na úspory, kto-
ré sú viazané a zhodnocované počas dlhšieho 
obdobia.

Detská vkladná  
knižka
Jej hlavnou prednosťou je, že je to produkt 
ľahko zrozumiteľný každému. Obľúbenosť 
detskej vkladnej knižky súvisí aj s tým, že 
jej súčasťou je aj poistenie v prípade úmr-
tia rodiča v dôsledku úrazu, ako aj s tým, 
že obsahuje prehľadný zápis informácií 
o úsporách pre dieťa a má fyzickú podobu. 
Vkladnú knižku môžete dieťaťu založiť už 
pri jeho narodení, na jej založenie stačí 
v banke iba jeho rodný list a doklad totož-
nosti rodiča. Nevýhodou vkladných kni-
žiek je ich nízke úročenie. So zvyšujúcim 
sa vekom dieťaťa záujem o sporenie na 
vkladnú knižku klesá. 

Stavebné sporenie
V súčasnosti sa rodičia asi najviac zaují-
majú o sporenie na bývanie. Sú si vedomí, 
že finančná náročnosť obstarania bývania 
bude problém, ktorému sa v budúcnos-
ti nevyhne ani ich dieťa. Tento druh spo-
renia je ozaj vhodný spôsob, ako znížiť 
dieťaťu náklady na jeho budúcu hypoté-
ku. Výhodou je, že sa dá dieťaťu uzatvoriť 
už pri jeho narodení, u nás ho však rodi-
čia spravidla uzatvárajú, keď má ich dieťa 
priemerne štyri a pol roka. Ak si zvolíte 
tento druh finančnej investície do budúc-
nosti vášho dieťaťa, iste sa vám pri riešení 
otázky o vlastnom bývaní raz poďakuje. 
Stavebné sporenie je produkt podporovaný 
štátom, kde získate štátnu prémiu. Ďalšou 
výhodou tejto formy sporenia je, že po do-
siahnutí plnoletosti vaše dieťa automaticky 
získa výhodný stavebný úver.

Výchova k finančnej 
zodpovednosti
Už v útlom veku je treba budovať základy 
finančnej gramotnosti u vášho dieťaťa. Mô-
žete začať týždňovým vreckovým na prvom 
stupni základnej školy, až trošku povy-
rastie, dávať mu vreckové na mesiac. S die-
ťaťom sa rozprávajte o tom, na čo plánuje 
peniaze použiť, prípadne ho už naučte, 
aby si časť vreckového aj odkladalo. Tým si 
osvojí zmysel pre sporenie. Ak mu správ-
nym vedením a motiváciou vysvetlíte, že 
keď si bude malé sumy odkladať, v budúc-
nosti si za ne môže kúpiť niečo hodnotnej-
šie. Naučí sa, že peniaze netreba hneď roz-
hádzať na nejaké maličkosti, na ktoré si po 
čase už ani nebude vedieť spomenúť. Det-
ské sporenie je dobrou metódou, ako die-
ťaťu vštepiť zásady zod-
povedného a dlhodobého 
plánovania.  n

 Tým, že deti učíte odmalička  
 šetriť,  odkladať si na potrebnejšie  
 veci, ich zároveň nabádate k väčšej  
 zodpovednosti a uvážlivému konaniu 

Ako sporiť
Najmenej vhodnou formou sporenia 
pre deti je odkladanie finančnej hoto-
vosti doma. Tu je výnos, samozrejme, 

Dve muchy jednou ranou: odkladáte aj vychovávate


