
Nikto nie je doma

Najväčší rozdiel, keď má prázdny 
byt muž a žena, je v spôsobe, ako 

si ho dokáže užiť. Zatiaľ čo muž prejde 
rovno k bodu zvanému „gaučing“, žena 
potrebuje mať predtým všetko v poriadku. 
V čistom a upratanom príbytku si totiž 
vieme omnoho lepšie vychutnať tie chvíle 
samoty. Samoty, ktorá neznamená, že 
sme zlé manželky a matky. Znamená 
len trochu súkromia a čas, ktorý patrí 
len nám, aby sme mohli načerpať novú 
energiu a opäť byť perpetum mobile pre 
tých, ktorých máme v živote najradšej. Pre 
manžela, ktorý sa pred nami v spoločnom 
byte rozhodne neschová, pretože za sebou 
zanecháva jasné stopy, a pre deti, ktoré 
nikdy nerobia neporiadok, iba majú 
všetky veci vyložené.

Priestor pre moje JA
Náš byt nie je ani malý, ale ani veľký. Aby 
sme sa zmestili, musíme často triediť veci, 
ktoré už nepotrebujeme. Nie všetko je 
však nutné z bytu odstrániť. Každý z nás 
má niekoľko svojich obľúbených „zbytoč-
ností“, ktoré mu robia radosť. Pri pohľade 
na ne sa mu vynárajú krásne a veselé 
spomienky, a preto potrebuje pre ne nájsť 
miesto. Alebo sú to veci, ktoré síce pre-

stali slúžiť na svoj pôvodný účel, no môže 
z nich byť napríklad nový bytový doplnok. 
Koniec koncov, dať veciam druhú šancu je 
osožné aj pre našu planétu. Nie je to však 
len o mieste pre veci, ale hlavne o priesto-
re pre nás samotných, pre naše JA. 

Prvé malé
Nečudujme sa trendu posledných rokov, 
keď si mladí ľudia, túžiaci po samostat-
nosti, kupujú svoje prvé bývanie s plo-
chou bytu nie viac ako 50 m2. Jedna izba 
spojená s kuchyňou a malá spálňa im 
úplne stačia. Keď sa rozhodnú pre založe-
nie rodiny, obvykle sa presťahujú do väč-

šieho. Nuž a predpokladom je, že s deťmi 
by mali pribudnúť aj štorcové metre. 
Všetci členovia rodiny potrebujú mať svoj 
vlastný priestor. Ak sa časom naše býva-
nie zmení len na nocľaháreň, z ktorej sa 
každý snaží čo najskôr „vypadnúť“, aby 
mohol mať chvíľku pre seba, nie je to 
v poriadku. Je najvyšší čas zmeniť to.

Prevencia je lepšia ako liečba
„Chorý“ domov, z ktorého ľudia utekajú, 
je nutné ozdraviť. Ideálne však je tomuto 
stavu predchádzať. Rozrastaním rodiny 
sa menia aj jej nároky na bývanie. S touto 
skutočnosťou je potrebné počítať a vo-
pred sa na ňu pripraviť. Keďže zmena 
bývania niečo stojí, najlepším riešením je 
uzatvorenie zmluvy o stavebnom spo-
rení. Je už len na vašich možnostiach, 
či zmluvy uzatvoríte každému členovi 
domácnosti alebo len deťom. V Prvej 
stavebnej sporiteľni získate okrem 
výhod už počas sporenia aj výhodné úve-
rové podmienky v čase čerpania úveru zo 
stavebného sporenia.

Lepšie neskôr ako nikdy
Ak sa vaša domácnosť už v stave „choroby“ 
nachádza, neotáľajte a využite ponuku PSS 
na medziúver s mimoriadne nízkou 
úrokovou sadzbou, vhodný na kúpu 
alebo výstavbu nového či rekonštrukciu 
vášho súčasného bývania. Pri úveroch zo 
stavebného sporenia PSS zvýhodnila pod-
mienky, na ktoré sa oplatí opýtať. 

Hurá, manžel s deťmi odišli k jeho rodičom a ja mám celý 
byt pre seba! Koľko je v ňom zrazu miesta! Najprv utriem 
prach, povysávam, umyjem okná, niečo dobré si navarím 
a potom si konečne dočítam už niekoľko týždňov rozčítanú 
knihu. Myslíte si, že som sa zbláznila? Možno.
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Informujte sa  
o všetkých novinkách

PSS má toho veľa nového. Pokojne 
zavolajte na telefónne číslo 02/58 55 58 
55 alebo sa stretnite s niektorým z jej 
obchodných zástupcov. Ich zoznam 
nájdete na www.pss.sk. Isto nájdu 
riešenie aj pre zmenu vášho bývania.
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