
T L A Č O V Á   K O N F E R E N C I A

FAKTY A MÝTY O TRHU REALÍT NA SLOVENSKU

Termín: 19. marca 2013 o 14:00 hod.
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Vystúpia: Richard Churý, riaditeľ RE/MAX Slovakia
                       Jana Vinšová, najlepšia maklérka RE/MAX za rok 2012
                       Kamil Bučo, hypotekárny poradca                       

Moderátorka: Eva Sládková
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TLAČOVÁ SPRÁVA

Rok 2013 je  ideálny na investovanie do nehnuteľnosti

Ak  uvažujete  nad  kúpou  bytu,  podľa  všetkých  predpokladov  vám  rok  2013  bude  priať.  Ceny 
nehnuteľností  síce  mierne narástli,  no stále  sú  mimoriadne priaznivé.  Navyše –  bankový sektor  sa   po 
dlhšom  období  stagnácie  spôsobenej  ekonomickou  krízou  „prebudil“  a finančné  inštitúcie  sa  opäť 
predháňajú v tom, ktorá poskytne výhodnejšie podmienky na kúpu nehnuteľnosti. Takýto dôležitý životný 
krok si však treba riadne premyslieť a najlepšie je, ak ho konzultujete s odborníkmi.  

Podvody pri predaji  bytov sa v posledných rokoch na Slovensku čoraz viac rozmáhajú, ľudia bez 
skúseností v oblasti realít môžu podvodníkom ľahko naletieť.  Byt, či dom si samozrejme môžete kúpiť aj  
sami, no v prípade, ak sa obrátite na realitnú kanceláriu, výrazne eliminujete riziko, že vás podvedú. Realitnú 
kanceláriu  si  však  najskôr  treba  riadne  overiť  a zistiť,  či  sa  jej  meno  nespája  so  žiadnymi  škandálmi. 
„ Kupovať nehnuteľnosť s realitnou kanceláriou je menej rizikové, najmä v tom prípade, ak sa záujemca 
neveľmi  vyzná  v právnych  otázkach“,  vraví  riaditeľ  RE/MAX  Slovakia  Richard  Churý  a dodáva:  „Realitná 
kancelária vám nielenže poradí, no zabezpečí aj právne náležitosti, takže máte oveľa väčšiu istotu, že vás 
nepodvedú a neprídete o svoje peniaze.“

Kvalitná realitná kancelária by mala vedieť záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti poradiť aj v súvislosti 
s jej  financovaním.  Ako najideálnejšia  sa  v tomto smere sa  javí  spolupráca s nezávislými  hypotekárnymi 
špecialistami. Konateľ spoločnosti KAMAPRO Kamil Bučo pracoval ako riaditeľ pobočky VÚB banky aj ako 
riaditeľ finančného centra mBank: „Chcel som byť nezávislý a klientom radiť to, čo je pre nich skutočne 
najvýhodnejšie.  Pokiaľ  ste  zamestnancom  jednej  konkrétnej  banky  tak  to,  pochopiteľne,  nejde.  Naši  
odborníci  každému  záujemcovi  spravia  prieskum  trhu  na  mieru  a skutočne  vyberú  tú  najideálnejšiu 
hypotéku“.

A ako zistíte, že realitný maklér, s ktorým kúpu či predaj nehnuteľnosti riešite, je skutočný odborník? 
V prvom rade vám vie poradiť vo všetkých oblastiach súvisiacich s realitami – bez váhania odpovie na otázky 
ohľadom investícií  do nehnuteľností,  vie  všetko  o výhodách a nevýhodách kúpy novostavieb,  či  starších 
bytov a podobne. Jana Vinšová, držiteľka Ceny maklér roka 2012, vraví, že dobrý maklér musí mať niekoľko 
vlastností, ktoré zaručujú úspech: „Mojim krédom je pracovitosť, odvaha, trpezlivosť, úprimnosť a pokora. 
Bez toho sa táto práca nedá robiť kvalitne. Ocenenie ma samozrejme mimoriadne teší, no je zároveň aj  
výzvou do budúcna. Ak chce maklér držať krok s dobou, musí sa neustále vzdelávať.  Ale aj sledovať, čo sa na 
trhu s realitami deje. Jednoducho – kvalitný maklér neustále pracuje“.
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REALITNÝ TRH NA SLOVENSKU

Realitný trh kazí pokrivená morálka
 

Neznalosť fungovania realitného trhu. 
Skreslený obraz o práci realitných odborníkov.
Nedôvera potenciálnych klientov voči práci realitného maklérov, spôsobená neserióznymi 

praktikami mnohých zástupcov tohto stavu. 
Pokrivená morálka vrhá zlé svetlo aj na profesionálne realitné firmy.
Stráca tým tak predávajúci a kupujúci, tak i samotní realitní makléri.

 
O morálke na realitnom trhu

Čo najviac ovplyvňuje morálku na realitnom trhu? Podľa majiteľky bratislavskej kancelárie RE/MAX 
a najlepšej maklérky spoločnosti RE/MAX na Slovensku za rok 2012 Ing. Jany Vinšovej je to chamtivosť. 

Chamtivosť   -  tak  na  strane  predávajúceho  a kupujúceho,  tak  i na  strane  realitných  kancelárií. 
Chamtivosť na strane predávajúceho a kupujúceho vedie k snahe urobiť si všetko svojpomocne. Predávajúci 
napríklad  riskuje,  že  nenastaví  správnu  trhovú cenu pre  ponúkanú nehnuteľnosť  a nakoniec  sa  pripraví 
o značnú sumu.

Rošáda realitného obchodu v sebe skrýva určité slabé miesta. Ak sa tieto profesionálne neošetria 
jeden z aktérov obchodu môže prísť o nehnuteľnosť i peniaze. 

Chamtivosť na strane realitného makléra vedie k snahe o čo najväčšiu províziu. Podľa hesla – za 
málo práce veľa peňazí. Neseriózne realitné - tzv. garážové firmy sa snažia získať klienta aj nepravdivými 
tvrdeniami.

Tie  isté  nehnuteľnosti  sa  objavujú  vo viacerých  katalógoch,  inzerované  často  s rôznymi  cenami. 
Tento  prístup  vedie  k  strate  imidžu  ponúkanej  nehnuteľnosti  i  poklesu jej  ceny.  Garážové  firmy  vo 
svojej ponuke znížia cenu a následne presviedčajú klienta, že nehnuteľnosť predajú ak takúto cenu prijme. 

Podľa skúsenosti Jany Vinšovej žiaľ pokrivená morálka na Slovensku často dominuje. A tak sa stráca 
povedomie o kvalite, o serióznych realitných makléroch. A aj tí, ktorí sa snažia o profesionálne služby sú 
automaticky hádzaní do toho istého spoločného vreca. „Mnohí realitní makléri sa chovajú tak, ako by si  
neuvedomovali, že práve dobré referencie, odporúčania spokojných klientov prinášajú nových zákazníkov,“  
dopĺňa.

 

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

RIZIKÁ PRI PREDAJI A KÚPE NEHNUTEĽNOSTI

1. Na strane predávajúceho
Neodborne nastavená cena – nízka, alebo vysoká oproti trhovej cene. Keď sa nastaví nižšia cena 

predávajúci prerobí. Keď pýta príliš veľa, predaj nehnuteľnosti sa môže ťahať mesiace či roky, alebo sa 
nemusí vôbec uskutočniť.
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„Ľudia sa poväčšine orientujú podľa výšky ceny v inzerátoch podobných domov, či bytov. To však 
vôbec nemusí byť suma za ktorú sa nehnuteľnosti nakoniec aj predá. My máme vlastnú databázu reálnych  
obchodov a skutočných cien za ktoré sa nehnuteľnosti aj predali,“ ozrejmuje Jana Vinšová. 

Ľudia sa vyhýbajú  exkluzivite pre jednu realitnú kanceláriu.  Na jednej  strane im je ľúto zaplatiť  
províziu,  na  druhej  strane  nepoznajú  služby  realitných  maklérov.  Neuvedomujú  si,  že  profesionálny 
a korektný maklér ich vie ochrániť, a tiež na základe poznania trhu dokáže odporučiť predajnú cenu i  o dosť 
vyššiu od tej pôvodnej.

V prípade,  že  predávajúci  ponúka  nehnuteľnosť  cez  viaceré  realitné  kancelárie,  stráca  prehľad 
o tom, s kým vlastne komunikuje, stráca prehľad o tom, kto má prístup do jeho nehnuteľnosti.

2. Na strane kupujúceho
Chýbajúce  informácie  o možných  skrytých  ťarchách  na  nehnuteľnostiach  –  napríklad  hrozba 

spustenia exekúcie pre pozdĺžnosti predávajúceho. 
Kupujúci  môže prísť o peniaze, a pritom nezískať nehnuteľnosť. Preto by mal dať pokyn na čerpanie 

prostriedkov z úschovy až po zmene vlastníctva v katastri nehnuteľnosti.

NAJVÄČŠOU CHYBOU AKO PREDÁVAJÚCEHO TAK AJ KUPUJÚCEHO JE ZLÝ PRÁVNY SERVIS

Účastník realitného obchodu by si  mal vybrať právnika so skúsenosťami v realitnom biznise,  nie 
takého, ktorý sa ako odborník len tvári.

Mal by sa chrániť dobrou zmluvou, aby nebola len jednostranne výhodná.

Dobrá zmluva by mala najmä: 
1. ošetriť spôsob vyplatenia kúpnej ceny 

2. ochrániť pred skrytými nevýhodnými formuláciami (vsunutými nevinne vyzerajúcimi vetami)

3. ošetriť vlastné jednostranné odstúpenie od zmluvy

4. ošetriť jednostranné odstúpenie druhej strany.

NÁMETY NA ZLEPŠENIE. 

Jana Vinšová približuje osvedčené prístupy zo zahraničia.
Napríklad v USA – každá strana, tak predávajúci, ako aj kupujúci má svojho realitného makléra, ktorý  

profesionálne háji jej záujmy.
V rámci realitného obchodu na Slovensku sa realitná kancelária dostáva do pozície, že zastrešuje 

záujmy obidvoch strán. Predávajúci i kupujúci ju tak môže podozrievať, že nadržala strane druhej.
Ešte citlivejšia situácia nastáva, ak jedna zo strán je výrazne rizikovejšia, hlavne vzhľadom na možné, 
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nepredvídateľné exekúcie, či pohľadávky. „Núti vás to byť väčším obhajcom tej slabšej strany, viac energie 
musíte dať rizikovejšiemu klientovi,“ vysvetľuje Jana Vinšová.

Ďalším dobrým zvykom (právom) v zahraničí je to, že kupujúca strana si pozve stavebného odborníka 
z praxe, ktorý overí vierohodnosť tvrdení predávajúcej strany. To znamená, že hľadá prípadné skryté závady 
predávanej nehnuteľnosti.  

Tento prístup chráni  aj dobré meno realitnej  kancelárie.  Predíde sa tým podozreniu,  že realitná  
kancelária  na  skryté  nedostatky  neupozornila.  Týka  sa  to prípadov,  kedy  majiteľ  uvedie,  že  o skrytých 
závadách nevie a pravda je pritom iná.

Kupujúcim na Slovensku je neraz ľúto zaplatiť si odborníka – stavbára. Pritom, ak by predávajúci  
nechcel  umožniť  skontrolovať  stav  nehnuteľnosti  –  už  by  to  mohol  byť  varovný  signál  o jeho  možnej 
neserióznosti.

INVESTOVANIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

PRAKTICKÉ RADY PRE INVESTOVANIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

Podľa Jany Vinšovej:
1. stále platí, že najlepšou investíciou do nehnuteľností je investícia do dobrej pôdy, resp. dobrého po-

zemku,

2. rýchlu návratnosť môžu mať malé byty v dobrých lokalitách miest zakúpené na prenájom napríklad 
študentom vysokých škôl (v blízkosti  škôl, trás hromadnej dopravy)

3. zaujímavou investíciou môžu byť administratívne budovy v centre miest určené na prenájom – pri 
ktorých je cena určená znaleckým posudkom vyššia ako predajná cena. Ide o  prípady, kedy sa naprí-
klad väčšie firmy zbavujú nevyužívaného, alebo len čiastočne využívaného majetku, a naďalej zo-
stanú jedným z nájomníkov objektov.

AKO SI DOBRE VYBRAŤ DOM, ČI BYT NA VLASTNÉ BÝVANIE

Jana Vinšová odporúča:
1. kupovať radšej byt v novostavbe,

2. vybrať si byt s takým potenciálom, aby pri jeho prípadnom predaji o 5 až 10 rokov mal majiteľ čo 
najmenšiu finančnú stratu

3. kupovať v dobrej lokalite za dobrú cenu

4. vybrať si nový byt za rozumnú cenu (oproti rovnakému staršiemu bytu sú s ním spojené často oveľa 
nižšie mesačné poplatky)
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5. pri výbere sa riadiť rozumom, nie náladami, či pocitmi.

POMOC PRI VÝBERE NAJLEPŠEJ HYPOTÉKY

Banky ponúkajú rôzne hypotekárne úvery a pokiaľ človek nie je špecialista, orientuje sa v tom len  
veľmi ťažko. Existuje niekoľko možností, ako si pomôcť – poradiť sa s pracovníkom banky na to určeným, s fi -
nančný poradcom, alebo s nezávislým špecialistom na hypotéky. Vzhľadom na to, že pracovník banky bude 
prirodzene ponúkať produkty svojho zamestnávateľa a finančný poradca má zmluvy s niekoľkými bankami, 
ako najideálnejšie cesta sa javí práve tretia možnosť – nezávislý špecialista na hypotéky. Ten pre záujemcu 
urobí prieskum trhu, zistí, aké hypotéky banky ponúkajú a vyhodnotí, ktorý úver je preňho objektívne naj-
lepšou hypotékou.

Kvalitná realitná kancelária by mala vedieť záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti poradiť aj v súvislosti s  
jej financovaním. 

Ako najideálnejšia sa v tomto smere sa javí spolupráca s nezávislými hypotekárnymi špecialistami.  
Konateľ spoločnosti KAMAPRO Kamil Bučo pracoval ako riaditeľ pobočky VÚB banky aj ako riaditeľ finanč-
ného centra mBank: „Chcel som byť nezávislý a klientom radiť to, čo je pre nich skutočne najvýhodnejšie.  
Pokiaľ ste zamestnancom jednej konkrétnej banky tak to, pochopiteľne, nejde. Naši odborníci každému záu-
jemcovi spravia prieskum trhu na mieru a skutočne vyberú tú najideálnejšiu hypotéku“.

   V spoločnosti KAMAPRO pracujú hypotekárni špecialisti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou v 
rôznych bankách. Všetci pracovali na oddeleniach hypoték a tak dobre poznajú toto prostredie. Spoločnosť  
má zmluvy so všetkými bankami, ktoré ponúkajú hypotéky na našom trhu. Klient tak získa ponuky zo všet-
kých bánk, môže sa správne rozhodnúť pre najvýhodnejšiu hypotéku, nemusí banky obehávať a všetky infor -
mácie získa na jednom mieste.  Tieto služby sú bez poplatku.

DÔRAZ NA VZDELÁVANIE A MOTIVÁCIU

V spoločnosti RE/MAX dbajú na neustále vzdelávanie a motiváciu svojich maklérov. K motivačným 
prvkom patrí aj každoročné vyhodnocovanie najlepších zamestnancov. Cenu maklér roka 2012 spomedzi  
viac ako 250 slovenských maklérov RE/MAX získala Ing. Jana Vinšová. Ocenenie si prevzala na slávnostnom 
podujatí v Brne. 

Jana Vinšová vraví, že dobrý maklér musí mať niekoľko vlastností, ktoré zaručujú úspech: „Mojim 
krédom je pracovitosť, odvaha, trpezlivosť, úprimnosť a pokora. Bez toho sa táto práca nedá robiť kvalitne.  
Ocenenie ma samozrejme mimoriadne teší, no je zároveň aj výzvou do budúcna. Ak chce maklér držať krok  
s dobou, musí sa neustále vzdelávať.  Ale aj sledovať, čo sa na trhu s realitami deje. Jednoducho – kvalitný  
maklér neustále pracuje“.

PROFIL SPOLOČNOSTI RE/MAX

Spoločnosť RE/MAX pôsobí na realitných trhoch už 40 rokov a patrí jednoznačne k najúspešnejším 
sieťami realitných kancelárií  na svete.  Založil  ju  v  roku 1973 v Denveri  v štáte Colorado v USA súčasný  
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prezident  RE/MAX International Dave Linigere. 
Stratégia spoločnosti uspela už vo vyše 90 krajinách, pričom napríklad na trhoch v USA a v Kanade je  

jednoznačnou jednotkou. Spoločnosť RE/MAX pôsobí od roku 1995 aj v Európe a o desať rokov neskôr – v  
roku 2005 vstúpila aj na realitné trhy v postkomunistických krajinách. Krédom spoločnosti je: S RE/MAXOM  
každý víťazí.

Spoločnosť RE/MAX má v súčasnosti viac ako 6 300 kancelárií po celom svete a pracuje pre ňu vyše 
90 tisíc najlepších maklérov.  Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku 2006 a v súčasnosti má najširšiu 
celorepublikovú sieť pobočiek. Spoločnosť RE/MAX Happy získala mnoho ocenení, no najviac si váži cenu 
TOP  QUALITY  KANCELÁRIA.  Ide  o  označenie  pre  kancelárie,  ktoré  minimálne  po  dobu  jedného  roka 
zaznamenali  mimoriadne  úspechy  v  kvalite  služieb  zákazníkom.  Zároveň  boli  tieto  kancelárie  výborne  
hodnotené samotnými klientmi. Ocenenie TOP QUALITY KANCELÁRIA je veľmi ťažké získať a ešte ťažšie je 
udržať si ho. RE/MAX Happy sa to podarilo.

 ROZSAH SLUŽIEB RE/MAX

 Spoločnosť  zabezpečuje  kúpu,  predaj  aj  prenájom  nehnuteľností.  Poskytuje  celú  škálu  služieb 
spojených s bývaním – od zaistenia hypotéky, cez právne služby, sťahovanie, poistenie, až po maľovanie a 
ďalší servis. S RE/MAX – om získa kupujúci, predávajúci, nájomca aj prenajímateľ.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S MAKLÉRMI RE/MAX

 Dôvodov je viacero, no s RE/MAX – om máte istotu, že maklér: 
1) má vysokú úroveň vzdelania,
2) stanoví optimálnu cenu nehnuteľnosti,
3) obchod zrealizuje v čo najrýchlejšom čase,
4) poskytne rozsiahly predpredajný a popredajný servis,
5) sprostredkuje pohodlnú kúpu nehnuteľnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

KONTAKTY

Richard Churý, riaditeľ RE/MAX Slovakia
- v RE/MAX pracuje od roku 2006 predtým sa venoval riadeniu siete predajcov v spoločnosti Sony.
-  tel:  0903401784 e-mail:  richard.chury@re-max.sk 

Kamil Bučo, hypotekárny poradca                       
-  dlhé roky pôsobí v bankovníctve, pracoval ako riaditeľ pobočky VÚB a riaditeľ finančného centra 

mBank 
- v súčasnosti je nezávislým hypotekárnym poradcom, konateľom spoločnosti KAMAPRO
- tel: 0907893562, e-mail: kamil.buco@kamapro.com 
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Jana Vinšová, najlepšia maklérka RE/MAX za rok 2012
- v oblasti realít pracuje od roku 2007, členkou tímu RE/MAX sa stala v roku 2007
- získala prestížne ocenenie Najlepšie maklérka RE/MAX za rok 2012  
- za výsledky v roku 2012 získala medzinárodné ocenenie udeľované najlepsím maklérom na svete 

RE/MAX 100% Club
- tel: 0905/164 336, e-mail: jana.vinsova@re-max.sk 
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