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o stavebnom sporení.  Na financovanie bývania využili klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., už viac ako 433 tisíc stavebných úverov 
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môžete uzatvoriť na celom Slovensku  - v každej z 370 kancelárií viac ako 1340 obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zaznamenáva na konci každého kalendárneho roka 
zvýšený záujem klientov o uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení v záujme 
zabezpečiť si výhodné zhodnotenie svojich finančných prostriedkov na účtoch 
stavebného sporenia a získať čo najskôr nárok na stavebný úver na vlastné nové 
bývanie. Tu je niekoľko rád, ako predísť zbytočnému stresu resp. ako si zabezpečiť 
čo najväčšie zhodnotenie tohtoročných vkladov na účte stavebného sporenia.   
 
„Zvýšená aktivita stavebných sporiteľov na konci kalendárneho roka je výsledkom priro-
dzenej ľudskej vlastnosti odkladať veci na neskôr. My tento jav vzhľadom na už 18-ročné 
skúsenosti akceptujeme. Snažíme sa len pripomenúť klientom, aby nezabudli na to, že 
zúčtovanie platieb v posledný deň v roku funguje v inom režime ako počas roka. Cieľom je 
predísť situácii, kedy by platba z konca roka mohla byť účtovaná až na začiatku roka 
nasledujúceho, čo by stavebného sporiteľa pripravilo o možnosť zhodnotiť svoje úspory na 
účte stavebného sporenia optimálnym spôsobom,“ hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda 
predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

 
Včas a bezpečne 

 
Keďže PSS, a. s., nevykonáva hotovostný platobný styk, klienti sporiteľne pri vkladoch na 
svoje účty využívajú buď POS terminály, bankové prevody alebo poštové poukážky. 
Zvláštny režim platí pre posledný deň v roku – 31. december 2010. V tejto súvislosti je 
potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností: 
 

• Číslo vášho účtu stavebného sporenia je totožné s číslom vašej zmluvy stavebného 
sporenia a bankový kód PSS, a. s., je 5900. 

• Ak sa rozhodnete pre uskutočnenie vkladu na účet stavebného sporenia 
prostredníctvom POS terminálu PSS, a. s., táto forma prevodu finančných 
prostriedkov je 31. 12. 2010 dostupná do 23.00 hod. Pri platbách cez POS terminál 
bude vklad v PSS, a. s., zaúčtovaný s dátumom podania, čo klientovi umožní získať 
štátnu prémiu za rok 2010.  

• Klienti komerčných bánk, z účtov ktorých chcú poukázať platby na svoje účty 
stavebného sporenia, sa musia riadiť prevádzkou tej ktorej banky.  
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• Väčšina komerčných bánk prijíma 31. decembra platobné príkazy vo svojich 
obchodných miestach len do 12.00 hod. Prevody odporúčame vykonať najneskôr 
do obeda posledného dňa v roku.  

• Ak sa rozhodnete urobiť vklad prostredníctvom poštovej poukážky, použite  
poštový poukaz typu R. Vzhľadom na dlhšiu dobu spracovania prevodu peňazí 
odporúčame využiť túto službu najneskôr do 28. 12. 2010, inak môže dôjsť 
k zúčtovaniu prevodu až po Novom roku, čím klient PSS, a. s., stráca nárok na 
štátnu prémiu za rok 2010.  

• Dôležité je pri všetkých spôsoboch úhrady uviesť termín splatnosti najneskôr 
31. december 2010. 

• PSS, a. s., kvôli rozlíšeniu platieb vykonaných v posledný deň roka 2010 odporúča 
použiť variabilný symbol v tvare – 20101231. 

 
Výnos - takmer 6 % ročne 

 
Sporenie na zmluvu o stavebnom sporení nie je samoúčelným krokom. Stavební sporitelia 
majú istotu, že bezpečne a výhodne investovali svoje peniaze a zároveň si pripravili 
prostriedky na financovanie svojho bývania. Vklady klientov sú v PSS, a. s., štandardne 
úročené 2-percentami ročne. Zároveň majú nárok na štátnu prémiu v maximálnej výške 
66,39 eura ročne. V roku 2010 predstavuje štátna prémia 12,5 % ročných vkladov. 
Výsledkom úročenia vkladov a štátnej prémie je v rámci 6-ročného sporiaceho cyklu až 
takmer 6-percentné zhodnotenie financií na účte stavebného sporenia. Nárok na štátnu 
prémiu v maximálnej výške si v roku 2010 vyžaduje ročný vklad na účet stavebného 
sporenia aspoň 531,05 eura. „Získanie štátnej prémie ešte za rok 2010, veríme, 
dostatočne motivuje stavebných sporiteľov vykonať vklad na svoj účet stavebného 
sporenia, prípadne uzatvoriť novú zmluvu o stavebnom sporení a uskutočniť vklad ešte 
v posledných dňoch ba hodinách starého roka a tým si vytvoriť predpoklad aj na rýchlejšie 
nadobudnutie nároku na stavebný úver na svoje bývanie,“ dodáva Ing. Imrich Béreš, 
predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

Úspešní a ocenení 
 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., a stavebné sporenie  úspešne funguje na Slovensku už od 
roku 1992. Počas svojej 18-ročnej existencie poskytla na financovanie bývania 6,2 mi-
liardy €, jej klienti využili viac ako 452 tisíc úverov. Kvality najväčšej stavebnej sporiteľne 
potvrdzuje aj fakt, že v novembri 2010 sa v rebríčku ekonomického týždenníka TREND 
Banka roka 2010 umiestnila na 2. mieste v konkurencii bánk, ktoré pôsobia na slovenskom 
finančnom trhu a stavebné sporenie SENIOR EXTRA z PSS, a. s., v odbornej ankete Zlatá 
minca 2010 získalo titul Objav roka 2009. 


