
Ideálny domov

Ako mi televízia  
ovplyvnila bývanie
Patrím do generácie, ktorá pozná ľudové rozprávky skôr z televízie 
ako z knižiek. Rodičia boli zaneprázdnení a staré mamy ďaleko.

Nedeľné dopoludňajšie 
vysielanie pre deti sa stalo 
prirodzenou súčasťou každej 
rodiny. Otec s mamou varili 

obed a my, deti, sme pozerali rozprávky. 
Vždy, keď mama začula z televízora 
prastarú múdrosť, nahlas povedala: 

„Toto si dobre zapamätaj! Raz sa ti to 
zíde.“ Rád sa vraciam v spomienkach 
do detstva, najmä keď aspoň párkrát 
do roka zostaneme na víkend u rodičov. 
Vždy je veľa zábavy, otcovi čo-to 
pomôžeme okolo domu a mama má 
radosť, že všetko, čo navarila, pojeme.  
Aj dnes ráno mi zazvonil telefón a mama 
nás pozvala k nim. Bola však akási 
iná. Hlas mala smutnejší ako inokedy. 
S manželkou a deťmi sme v piatok 
popoludní nasadli do auta a vyrazili  
na cestu. Rodičia bývajú ďaleko. Bezmála 
350 km od miesta, kde žijeme. Otec nás 
väščinou vítal na dvore. Stále tam mal 
čo robiť. Dnes sedel v obývačke a pozeral 
sa von oknom. „Už na to nestačím,“ 
povedal mi. „Staroba prišla akosi rýchlo. 
Ani mama už toľko nevládze. Ani po 
schodoch, ani po záhrade.“ 

Nová situácia, nová méta
Musím rodičom pomôcť. Spomenul som 
si na jednu z rozprávok – O troch grošoch. 
Aké príznačné. Práve nastal čas vrátiť 
rodičom to, čo dávali mne. Dlho sme sa 
rozprávali a zvažovali všetky možnosti, 
ako im byť nablízku. Chápem, že sa 
nechcú presťahovať. Veď ako sa hovorí, 
starý strom nepresadíš. Presťahujeme sa 
teda my. Rekonštrukcia rodičovského 
domu je však nevyhnutná. Prízemie 
prispôsobíme tak, aby mali pekný 
bezbariérový byt. Pod vysokou sedlovou 
strechou je dosť priestoru na pomerne 
veľké podkrovné a krásne romantické 
bývanie. Vchádzať doň budeme vonkajším 
schodiskom a  tak bude mať každá 
rodina samostatný vstup a svoje vlastné 
súkromie. Nuž, a keď sa niekomu zacnie, 
stačí zaklopať na radiátor. 

Rodinná matematika
Moja manželka je veľmi múdra žena.  
Aj keď veľa nezarába, vždy dokáže  
z výplaty niečo odložiť. Všetky svoje  
úspory má pekne pod kontrolou.  
Na Moja PSS mi ukázala, s akou  
sumou môžeme počítať. Na celú 
rekonštrukciu to však stačiť nebude. 

Riešenie ponúkol televízor
Práve z televíznej reklamy som sa  
dozvedel, že vďaka PSS a jej úveru na 
bývanie s úrokovou sadzbou už od 
0,99 % ročne môžeme vymeniť aj to 
naše bývanie. Dohodli sme si stretnutie 
s obchodnou zástupkyňou Prvej stavebnej 
sporiteľne, aby nám poradila, ako na to. 

Potvrdila, že do 31. mája 2018 majú 
ich úvery zabezpečené nehnuteľnosťou 
mimoriadne výhodnú úrokovú sadzbu, 
ktorú PSS zafixuje až na 5 rokov po 
podpise úverovej zmluvy, a vysvetlila 
i ďalšie podrobnosti. Keďže sme splnili 
všetky podmienky na získanie úveru, 
môžeme sa pustiť do rekonštrukcie. Otcovi 
sa moje návrhy veľmi páčili. 

Buďte pozorní
Možno sa aj vo vašom okolí niečo podobné 
deje alebo už riešite zmenu svojho 
bývania alebo bývania svojich rodičov. 
Tak neváhajte a kontaktujte PSS, ktorá 
vám prostredníctvom komplexnej ponuky 
dokáže skombinovať aj viac druhov úverov 
s i bez zabezpečenia nehnuteľnosťou 
či úver na vybavenie domácnosti, 
a sprostredkuje aj rôzne typy poistenia.

Zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontaktujte  
niektorého z obchodných zástupcov 
zo zoznamu na www.pss.sk. 
*Viac informácií nájdete na str. 14.

•	 Druh	úveru: úver na bývanie
•	 Úroková	sadzba: od 0,99 % ročne
•	 Fixácia:	až 5 rokov
•	 Suma:	170 000 € na jednu zmluvu 

o stavebnom sporení, pre partnerov 
až dvojnásobok

•	 Splatnosť:	až 30 rokov 

Reklamný text PSS.

« O rodičov  sme 
sa postarali 
vďaka PSS   

a  jej  úveru už od 
0,99 % ročne.  »

POŽIADAJTE 
O RADU AJ VY


