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Máte právne, sociálne alebo ekonomické problémy? Píšte na

odbornici@zivot.sk

Naši spolupracovníci sú zárukou, že rady a odpovede na vaše otázky sú kvalifikované a spoľahlivé.

Autor nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie sú obmedzené formuláciou čitateľovej otázky.

Fotky dcéry na webe
V škole fotili deti. Včera volal rozbesnený bývalý 
manžel, že fotograf zavesil fotku na web ako 
reklamu. Povedal mi, že si to neželá. Ostala som 
ako obarená, nevedela som o tom. Ja si myslím, 
že čiastočne má pravdu, po prvé fotograf vôbec 
nemal bez nášho súhlasu čokoľvek zverejniť a po 
druhé som presvedčená, že na tom zarobil, lebo 
dcéra je veľmi pekné dievčatko a tá fotka sa naozaj 
vydarila. Bývalý manžel mi oznámil, že som skon-
čila so samostatným rozhodovaním, lebo rodičia 
sa o každej takejto veci musia dohodnúť spolu, že 
pôjde na sociálku a nabudúce ma dá na súd. Je to 
tak, že aj keď je mi dcéra zverená, nemám právo 
o nej rozhodnúť? Budem mať z toho problémy? 

Anita

Budeme hľadať odpoveď na tri otázky. 
Tá prvá je, či vôbec mal fotograf právo 
umiestniť fotku vašej dcéry na svoj web. 

Tu je odpoveď jednoduchá. Snímku zhotovil 
s vaším súhlasom s jasne určeným cieľom, a na-
vyše ste za dielko zaplatili. Tým sa váš vzájomný 
kontrakt skončil. Pokiaľ ste fotografovi nedali 
súhlas s použitím fotografie na reklamné účely 
pre jeho firmu, nemá na jeho webovej stránke 
čo hľadať. A ďalší postup? Požiadajte ho o jej 
stiahnutie. Stačí mailom, až keď nebude reago-
vať, pošlite list. Samozrejme, s doručenkou, aby 
ste mali doklad o tom, že ste fotografa kontak-
tovali. Mal by okamžite zareagovať. Nie vždy je 
totiž za nesprávnym krokom aj zlý úmysel. Iné 

je, či na tom naozaj zarobil. Webových stránok 
fotografov a pekných fotografií na nich je na 
internete veľa. Ak však máte stále chuť súdiť sa, 
skôr než napíšete podanie, sadnite si a skúste 
nájsť v súdnych rozhodnutiach, koľko peňazí 
bolo priznaných iným ľuďom za podobné žalo-
by, a potom si ešte raz spočítajte náklady na ad-
vokáta, stres, čas, ktorý tomu musíte venovať. 
Nenávisť nie je dobrý životný model. Naopak. 
Vždy si myslím, že tam, kde sa ľudia skúšajú 
dohodnúť, sa im žije akosi ľahšie. Keby som 
bola vo vašej koži, kompenzáciu ujmy by 
som nehľadala v peniazoch, ale v poskytnutí 
protislužby. Možno ďalšieho portrétu dcérky 
zdarma. Budete totiž len veľmi ťažko preu-
kazovať, že práve jej fotografia zdvihla firme 
tržby a priniesla nové zákazky. A teraz k tomu, 
čo vám povedal bývalý manžel. Každý z rodičov 
môže rozhodovať o bežných veciach v živote 
dieťaťa a o tých menej obvyklých, tam, kde sa 
mení život dieťaťa, sú rodičia povinní dohod-
núť sa. Až v prípade, že toho nie sú schopní, 
rozhodne súd. Nech sa na to pozerám z aké-
hokoľvek uhla pohľadu, stále mi vychádza, že 
súhlas s fotografovaním v škôlke je bežný úkon. 
Nadštandardné sú rozhodnutia o tom, do akej 
školy bude dieťa chodiť, o operáciách a type 
liečby, o pobyte v zahraničí a podobne. A či vám 
za to sociálka niečo urobí? Buďte úplne pokoj-
ná. Ak je to len jediný problém, bude stačiť vaše 
krátke vysvetlenie situácie.

Radi by sme letné počasie využili na 
práce okolo nášho rodinného domu. 
Dohodli sme sa s manželkou, že si 
postavíme nový plot spolu s bránou. 
Dlhodobo nám chýba prístrešok na do-
máce náradie, garáž a túžime aj po mu-
rovanom kozube. Môžeme toto všetko 
financovať zo stavebného sporenia?

Milan Strnisko

A prečo nie? Nielenže toto všetko, 
 ale s  Prvou stavebnou sporiteľ-

ňou aj mimoriadne výhodne. V súčas-
nosti, s platnosťou do konca augusta 
2014, sme znížili štandardnú úrokovú 
sadzbu všetkých našich medziúverov 
založených nehnuteľnosťou až o 1,2 %! 
Momentálne sa začína už od 3,69 % 
ročne. Pritom až 80 % z úveru vám ban-
ka uvoľní krátko po podpise úverovej 
zmluvy. A zvyšných 20 % po zdoklado-
vaní, že ste prostriedky použili v súlade 
so zákonom o stavebnom sporení. 

Určite vás zaujíma, ako dlho sa 
budete môcť tešiť z  nízkej úrokovej 
sadzby. PSS, a. s., garantuje úroky me-
dziúverov na šesť rokov. Od vzniku 
banky (v r. 1992) však ani raz nedošlo 
k zvyšovaniu úrokov počas splácania 
medziúveru až po splnenie zákonom 
stanovených podmienok na získanie 
stavebného úveru. Pýtate sa, čo sa sta-
ne potom? Úrokovú sadzbu vám zníži-
me – dokonca až pod 3 %. PSS, a. s., to-
tiž poskytuje stavebné úvery s úrokom 
už od 2,9 % ročne, ktorý sa nezmení až 
do úplného splatenia.

Viac informácií vám poskytnú 
 obchodní zástupcovia 

Prvej stavebnej sporiteľne 
alebo ich získate 

na čísle 02/58 55 58 55 
či na stránke www.pss.sk. 

 KOMERČNÁ INFORMÁCIA 

Riešenie? 
Môžete 
si vybrať
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sociálny problém
PhDr. Ida Želinská 
sociálna poradkyňa

Financovanie 
bývania

Ing. Kamil Timura
riaditeľ odbytu PSS, a. s.


