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Ako pre dieťa pripraviť 
ľahký štart do života?  

PORADŇATV
Zodpovední rodičia myslia na budúcnosť 

Príchod nového člena je pre rodinu významnou udalosťou. 
Kúpou detskej postieľky sa to všetko iba začína. Dieťa rastie 
ako z vody a onedlho bude toho v živote potrebovať omnoho 
viac. Zodpovední rodičia neplánujú pre svojho potomka len 
zariadenie detskej izby, ale myslia i na jeho budúcnosť. Vo 
forme SPORENIA na budúce samostatné bývanie.
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Aby ste mohli  
lepšie bývať

Sme mladá rodina s dvoma ma-
lými deťmi. Uvažujeme nad tým, 
ako zmysluplne zabezpečiť ich 
budúcnosť. Premýšľame nad nie-
čím hodnotným. Nad niečím, čo 
by mohli využiť neskôr, v dospe-
losti, napríklad pri zabezpečení 
svojho prvého bývania. Poradíte 
nám? 
   manželia Baraniakovci

Lišiak radí:

V Prvej stavebnej sporiteľni 
myslíme nielen na občanov, ktorí 
okamžite potrebujú naplniť svoje 
zámery s bývaním, ale aj na tých, 
ktorí uvažujú do budúcnosti. Práve 
na túto príležitosť je najvhodnejšie 
detské stavebné sporenie Junior 
extra. Je to jeden z najlepších 
spôsobov, ako výhodne zabezpečiť 
svojmu potomkovi financie na kúpu 
jeho prvého vlastného bývania. Stačí, 
ak pre svoje deti uzatvoríte zmluvy 
o stavebnom sporení a začnete na 
ne sporiť. Banka nadštandardne 
a maximálne bezpečne zhodnotí vaše 
vklady. Vďaka sporeniu získate tiež 
nárok na štátnu prémiu až do výšky 
66,39 €. Dobrá správa – uzatvorenie 
zmluvy Junior extra pre dieťa do 
jedného roka teraz (v tarife JE) 
nestojí vôbec nič, je zdarma.

Možno vás zaujme, že vaše deti 
budú mať po dosiahnutí dospelosti 
a splnení vopred stanovených 
podmienok zákonný nárok na 
stavebný úver s nízkou a počas celej 
doby splácania nemennou úrokovou 
sadzbou. Navyše, stavebný úver do 
50 000 € Prvá stavebná sporiteľňa 
poskytuje bez zabezpečenia 
rodinným domom, bytom alebo 
stavebným pozemkom. 

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

INZERCIA

R
odičom by malo v prvom ra
de záležať na tom, aby pre 
dieťatko vytvorili bezpečný 
a láskyplný domov. Na začia
tok postačí kolíska či detská 

postieľka, ktorú bábätko máva zvyčajne 
v spálni rodičov. Toto umiestnenie má do 
istého veku jeho života svoj význam. Dieťa 
potrebuje cítiť blízkosť svojej matky a pre 
ňu je to zas praktické riešenie. Drobec 
však rýchlo rastie, a ak máte tú možnosť 
pre neho časom nachystať vlastnú izbičku, 
vytvorte mu v nej oázu bezpečia a pokoja. 
Najviac pre neho urobíte, ak mu umožníte 
vyrastať a vyvíjať sa v príjemnom prostre
dí. Kedy sa pre takéto riešenie rozhodne
te, záleží len na vašom rozhodnutí a, sa
mozrejme, vašich bytových a finančných 
možnostiach. Prostredie detskej izby by 
malo vyznieť harmonicky. Výber farieb je 
otázkou vášho vkusu, no myslite na to, že 
príliš ostré žiarivé farby môžu pôsobiť ru
šivo. Ak chcete použiť jasné farby, tak len 

na doplnkoch, farby stien by mali byť skôr 
neutrálne. Vhodné sú pastelové odtiene, 
ktoré vytvoria príjemnú teplú atmosféru.

Prírodné a bezpečné 
Pri zariaďovaní izbičky uprednostňujte 
prírodné materiály. Nábytok, doplnky či 
posteľné obliečky zo syntetických materiá
lov bývajú zdrojom elektromagnetického 
smogu, ktoré pre dieťa nie je priaznivé. 
Rohy a hrany nábytku by mali byť zaoble
né, aby sa tak zabránilo prípadnému úra
zu. Ak taký z nejakého dôvodu nevlastníte, 

Náš tip:
l Nebojte sa farieb, ak ich niekto ocení, tak 
sú to práve deti. Ak sú vo veku, keď o tom už 
môžu rozhodovať, vypočujte si ich názor. Tak 
spoločne vytvoríte ich vlastný svet, ideálny 
pre rozvoj fantázie.

l Investíciu si dobre premyslite. Dieťa rých-
lo rastie a s tým sa mení i jeho vkus. Ná-
bytok, ktorý v izbe zostane dlhšie (skriňa, 
písací stôl a zrejme i posteľ), by mal byť 
z kvalitného a odolného materiálu, ostat-
né druhy nábytkov a doplnkov časom môže-
te vymeniť.

l Pri zariaďovaní vychádzajte z rozmerov 
izby. Často sa nedá experimentovať s dis-
pozičným riešením, tento problém však mô-
žete vyriešiť nábytkom na mieru, z ktorého 
dieťa hneď tak nevyrastie a ktorý ostane 
funkčný až do jeho dospelosti.

snažte sa ho ošetriť zaoblením lištou, či 
aspoň zjemniť textíliou. Malé dieťa obvykle 
trávi čas v celom byte. Ak aj vo svojej izbič
ke spí, hrať sa chce všade. V prípade, že sa 
vám podarí vytvoriť mu v izbe jeho vlastný 
svet, určite najviac času strávi najmä tam. 
Detská izba potom nie je len miestom, 
kde spí, ale i jeho útočiskom. Treba vy
chádzať aj z toho, na akom mieste sa die
ťa najradšej hrá. Väčšinou na to využíva 
podlahu, ktorá by mala byť z teplého mate
riálu, najlepšie z prírodného dreva. Na ňu 
ako zmäkčujúci prvok môže byť umiest

nený bavlnený koberec s nízkym vlasom, 
ktorý sa dá ľahko vyprať.

V dospelosti vo vlastnom
Dieťaťu môžete dať predovšetkým svoju 
lásku, poskytnúť bezpečný a útulný domov 
a neskôr i podľa vašich možností zabez

pečiť kvalitné vzdelanie. Existujú spôsoby, 
ako mu umožniť čo najľahší štart do do
spelosti i z finančnej stránky, a to vo forme 
sporenia. Štartovací finančný balík na štú
dium či na prvé vlastné bývanie pre vášho 
potomka je investíciou, ktorá nikdy nestra
tí na svojej hodnote. Investíciu do dieťaťa 
si treba v každom prípade dobre premys
lieť. Máte v podstate na výber z dvoch zá
kladných možností: môžete jeho rozvoj 
podporovať už počas jeho detských rokov, 
alebo mu odkladať financie z vášho rodin
ného rozpočtu na budúcnosť. Pokiaľ nie je 
možné z neho naraz odkladať aj financo
vať jeho rozvoj, dajte prednosť jeho vzdela
niu, zvyšovaniu kvalifikácie a športovému 
rozvoju. Nájdite pre svoje dieťa také aktí
vum, ktoré si udrží hodnotu počas viace
rých rokov. V každom prípade je výhodné 
začať vytvárať aj finančnú rezervu pre dieťa 
do budúcnosti, a to podľa možností čím 
skôr. Preto ak vám to finančná situácia 
v rodine čo len trochu dovolí, začnite mu 
pravidelne odkladať určitú, hoci i celkom 
malú sumu. Kedysi rodičia deťom zaklada
li vkladné knižky už pri ich narodení alebo 
ich deti dostávali od prarodičov či krstných 
rodičov pri príležitosti ich krstu. V súčas
nosti je výber sporení pre dieťa omnoho 
širší. Ak váš potomok dostane k sviatku 
nejaký finančný dar, netreba ho vkladať do 
prasiatka, ale zaniesť do banky. Je to určite 
bezpečnejšie riešenie, ktoré sa vám v kaž
dom prípade aj oplatí. Na sporenie existu
je viacero detských sporiacich produktov, 
ktoré zakladajú rodičia. Pri detských spo
riacich programoch je vhodné, aby boli 
vkladané pravidelne, aj keď v menších dáv
kách. Len pravidelnosť a dlhodobý hori
zont dokáže zabezpečiť slušnú sumu, kto
rá bude v budúcnosti použitá na štúdium 
či prvé samostatné bývanie. n

 Detská izba má byť  
 bezpečným priestorom, 
 kde sa vaše deti môžu  
 do sýtosti vyblázniť 

 Láskyplné prostredie,  
 kde rodičia vedia, čo ich  

 potomok potrebuje, je pre  
 dieťa najdôležitejšie  


