
Nechápavo sa na mňa pozrel. 
V obývačke nášho domu sedel 
jeho otec, teda môj manžel. 
Vysvetlila som mu, prečo je 

práve on pre mňa hrdina. Pripomenula 
som mu situáciu zo začiatku jari. Práve 
sme sa chystali upratať dvor a pripraviť 
ho na jarnú omladzovaciu kúru. Manžel 
chcel po zime skontrolovať odkvapy aj 
strechu. Ako správnemu hrdinovi mu 
neuniklo, že z topiaceho sa snehu sa nám 
ušlo trochu vody aj v podkroví. Všimol si 
tiež, že z rámov na oknách opadáva farba 
a niektoré treba dokonca nanovo tmeliť. 
Začal teda konať. Nuž, na staršom dome 
je stále čo opravovať. Práve som varila 
obed, keď som zrazu počula zvláštny 
hrmot a nadávky. Pozrela som sa z okna 
a čo nevidím? Manžel ako pravý super-
man letí aj s rebríkom popred okno. V tej 
chvíli som nadobudla presvedčenie, že 
náš dom zostane v pôvodnom stave a bez 
opravy ešte veľmi dlho.

To šťastie, keď máte 
doma supermana
Nedávno sa ma syn opýtal, kto je podľa mňa hrdina. Ale nie taký z filmu alebo 
z knihy. Skutočný, ktorého poznám osobne. Po odpoveď som ho poslala do obývačky.

Reklamný text PSS.

Hrdinské riešenie
Našťastie, môj manžel nielen ako hrdina 
lieta, ale aj hrdinsky koná. Ihneď, ako mu 
to zdravotný stav dovolil, zohnal stavebnú 
firmu, ktorá nám urobí všetky dôležité 
opravy. Nakoniec spolu objavili ešte viac 
chýb, ktoré by sme museli aj tak časom 
odstrániť. Navrhli nám rozsiahlejšiu rekon-
štrukciu, vďaka ktorej bude náš dom nielen 
vyzerať, ale aj slúžiť omnoho lepšie. Investí-
cia do rekonštrukcie sa nám čiastočne vráti 
aj vďaka úsporám na energiách, z čoho 
mám naozaj veľkú radosť. Rekonštrukcia 
stavebnou firmou bude finančne náročnej-
šia ako len drobné opravy šikovnými ruka-
mi môjho manžela. O jej prefinancovanie 
sme požiadali ďalšieho hrdinu, ktorý nájde 
riešenie aj pre ľudí s nižšími príjmami. Je 
ním Prvá stavebná sporiteľňa. Odbor-
níci v PSS totiž poznajú životné situácie 
ľudí v každom kúte Slovenska a nejednej 
rodine pomohli nájsť spôsob, ako prefinan-
covať zmenu bývania. 

Ponuka úplne pre každého:
» Priaznivá mesačná splátka – vďa-

ka priaznivej úrokovej sadzbe, ktorá je 
teraz ešte výhodnejšia ako v nedávnej 
minulosti, a až 30-ročnej lehote splat-
nosti si medziúver na financovanie 
bývania môžu dovoliť aj ľudia s nižším 
príjmom.

» Široký účel využitia – na kúpu 
nového, výstavbu, rekonštrukciu 
i obnovu svojho súčasného bývania, 
prípadne na dofinancovanie hypote-
kárneho úveru.

» Vysoký úver – na jednu nehnu-
teľnosť do 170 000 €, pre manželov 
alebo partnerov až do 340 000 €.

» Rýchla dostupnosť – až 90 % 
poskytnutých prostriedkov máte 
k dispozícii krátko po podpise úvero-
vej zmluvy, zvyšok po zdokladovaní 
použitia úverových prostriedkov.

Nový začiatok
Teším sa z riešenia, ktoré môj hrdina 
vymyslel. PSS poskytne potrebné peniaze, 
šikovní majstri opravia a my si budeme 
užívať v krásnom vynovenom dome. 
Preto je a vždy bude môj manžel pre mňa 
najväčším hrdinom.

Staňte sa aj vy hrdinom pre svoju 
rodinu a doprajte jej nové alebo 
vynovené bývanie! Omnoho viac 
informácií získate, ak zatelefonujete 
na telefónne číslo 02/58 55 58 55. 
Ochotne vám ich poskytne aj niektorý 
z obchodných zástupcov PSS, ktorých 
zoznam nájdete na www.pss.sk. 


