
Nie je nič „krajšie a príjemnej-
šie“, ako keď vás v už spomína-
né nedeľné ráno zobudí zvuk 
vŕtačky, pílky alebo kladiva. 

Oco sa stále snaží z nášho starého domu 
po jeho prarodičoch spraviť krásnu 
novostavbu. Samozrejme, jeho hrdosť mu 
nedovolí si priznať, že lacné a dočasné 
provizórium sa postupne stane trvalým 
provizóriom. A tak stále niečo opravuje 
a zdokonaľuje. Bohužiaľ, nielenže sa na to 
nedá pozerať, ale už sa to nedá ani 
počúvať.

Už je toho dosť
Nedávno sa stalo niečo neobvyklé. Suse-
dia, ktorí doteraz len neveriacky krútili 
hlavami a neustále otca napomínali, aby 
aspoň v nedeľu nerobil hluk, sa k nám 
začali správať akosi inak. Sú milí, usmie-
vajú sa, dokonca nás pozvali k sebe na 
návštevu. Zvedavosť zvíťazila, a tak sme 
minulý týždeň prijali pozvanie k dvom 
najbližším susedom. Z každej návšte-
vy sme si niečo odniesli. Od horných 
susedov leták a od dolných vizitku. Obaja 
však otvorili tú istú tému. Začali nám 
odporúčať krásne lokality na bývanie. 
Bolo to zvláštne, pretože my sa neplá-
nujeme sťahovať. Býva sa nám tu dobre. 
Navyše, všetky tie miesta boli vzdialené 
aspoň 20 km od nášho terajšieho domu. 
Svorne tvrdili, že inde sa nám bude bývať 
a žiť lepšie. Akoby nám tým niečo chceli 
naznačiť. A ak by sme si náhodou lámali 
hlavu, kde vziať peniaze na nový 
domov, aj to za nás vyriešili. 
Ťažko sa tomu verilo, pretože 
patríme skôr k rodinám s nižšími 
príjmami.

Najlepšia ponuka pre nás
„Nevzdávajte sa!“ Tvrdili nám, 
že v Prvej stavebnej spori-
teľni sú úvery zo stavebného 
sporenia dostupné všetkým príj-
movým kategóriám a že prostred-
níctvom nich môžeme financovať 
kúpu novej a krajšej nehnuteľnosti.

Vraj sa to dá 
PSS totiž nedávno upravila podmien-
ky svojich medziúverov. Majú takú 

Pozor, oco majstruje!
Je krásne nedeľné ráno. Každý normálny človek si vychutnáva deň 
voľna. Len náš oco nie. Vyniká v mnohých oblastiach, no ako na potvoru, 
najradšej robí to, čo mu zasa až tak nejde. No aj tak ho máme radi.  
My, naši susedia, ich susedia aj tí na konci ulice. Hlavne v nedeľu ráno. 

Reklamný text PSS.

priaznivú úrokovú sadzbu, že v kom-
binácii s dlhou, maximálne až 30-ročnou 
splatnosťou ich splátky nenabúrajú rodin-
ný rozpočet ani ľuďom s nižšími príjmami. 
Navyše ju PSS nezmení nasledujúcich 
5 rokov. Naše plány môžu byť veľmi od-
vážne. PSS poskytne jednotlivcovi finančné 
prostriedky až do výšky 170 000 €. 

Dôveruj, ale preveruj
Aby sme sa sami presvedčili o pravdivosti 
tvrdenia našich susedov, zašli sme do PSS. 
Za opýtanie sa predsa neplatí. Ale nám sa 

oplatilo. Rodičia uzatvorili zmluvy o sta-
vebnom sporení každému členovi rodiny. 
Oco zároveň požiadal o medziúver s vý-
hodnou úrokovou sadzbou. A čo myslíte, 
presťahujeme sa ďalej? Ale kdeže, veď na 
takých dobrých susedov inde len tak ľahko 
nenatrafíme. Otec súhlasil, že si najme 
dobrú stavebnú firmu a zrekonštruuje celý 
dom naraz. Potom už bude budiť susedov 
jedine kosačkou. Našťastie len v lete.

Poobzeratjte sa aj vy!
Ak ste sa s podobným susedom už 
aj vy niekedy stretli, alebo ste sa 
v príbehu sami našli, informujte sa 
o výhodných úveroch zo stavebného 
sporenia v PSS. Možno potešíte 
nielen seba, ale aj svojich susedov. 
Ďalšie potrebné informácie získate, 
keď zatelefonujete na telefónne 
číslo 02/58 55 58 55, alebo vám 
ich ochotne poskytne niektorý 
z obchodných zástupcov PSS. Ich 
zoznam nájdete na www.pss.sk.

« Medziúver 
so založením 

nehnuteľnost i  je 
ideálny v tedy, keď 

potrebuje te  dosiahnuť 
čo najnižšie 

splátky. »


