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Stavebné sporenie je stále v kurze  
 

 
O sporenie v systéme stavebného sporenia je tento rok väčší záujem ako vlani. Prvá 
stavebná sporiteľňa uzatvorila v prvých troch mesiacoch o takmer 10 percent viac nových 
zmlúv o stavebnom sporení ako v roku 2018.  
 
Najúspešnejším mesiacom v tomto roku je zatiaľ február. O novú zmluvu o stavebnom sporení 
v PSS prejavilo záujem až 11 123 klientov, čo je oproti vlaňajšiemu februáru 14-percentný 
nárast. V januári počet zmlúv stúpol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 9 percent 
a v marci o 11 percent.  
 
Ešte vyšší nárast možno sledovať v objeme cieľových súm novouzatvorených zmlúv. Kým za 
prvé tri mesiace vlaňajška to bolo 499,37 mil. eur, tento rok až 611,88 mil. eur. V tomto 
prípade ide o nárast takmer 23 percent.  
 

 
 
Darí sa aj detskému stavebnému sporeniu. Po legislatívnych zmenách zostalo sporenie 
JUNIOR EXTRA bez výraznejších úprav. V tomto sporení sa neskúma príjem klienta. Za prvý 
kvartál tohto roka uzatvorila PSS 3 038 nových detských zmlúv. Vlani za rovnaké obdobie to 
bolo 2 933 zmlúv, čo predstavuje nárast o takmer 4 percentá.  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Január Február Marec

8 447 
9 737 9 547 9 224 

11 123 
10 614 

2018

2019

Počet nových zmlúv o stavebnom sporení 



 

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske 

bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, 

Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od 

svojho vzniku Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., poskytla do bývania celkom 9 miliárd eur.  

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., odbor komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 

tel.: 02/58 231 143, fax: 02/58 231 108, e-mail: komunikacie@pss.sk. 

 
Výkonnosti sporiaceho produktu neublížili ani zmeny 
v stavebnom sporení, ktoré platia od začiatku tohto roka. 
Naopak, klienti si uvedomujú potrebu prípravy financií na 
budúce riešenie svojej bytovej otázky. Výhodnosti sporenia 
v PSS nahráva aj fakt, že sporenie je teraz obohatené o úrokový 
bonus – v prvom roku sporenia vo výške až 7,5 percenta, 
v druhom roku 4 percentá a v treťom 1 percento.  
 
Znamená to, že počas prvých troch kalendárnych rokov 
dohodnutej doby sporenia, môže výška úrokového bonusu 
predstavovať spolu až 351 eur. A rovnako netreba zabudnúť ani 
na štátnu prémiu. Ak na ňu klient má nárok, na jeho účet 
stavebného sporenia mu môže pribudnúť ďalších až 70 eur.   
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