
Chcete kúpiť nehnuteľnosť? 
Nie je na čo čakať

Finportal má nového silného partnera. 
Spolupracovať začal so špecialistom 
na reality a  hypotéky firmou Smart 
Brokers. Generálny riaditeľ spoloč-
nosti Smart Brokers a realitný konzul-
tant Robert Posolda hovorí, že vďaka 
tomuto spojeniu sa môžu sústrediť 
predovšetkým na obchod, pretože 
Finportal ich odbremenil od veľkej 
časti administratívy. Riaditeľ divízie 
Úvery, stavebné sporenie a  investičné 
zlato v  spoločnosti Finportal Adrián 
Luterán zase vyzdvihuje profesionalitu 
sprostredkovateľov v  Smart Brokers. 
Oceňuje ich snahu bojovať za klienta, 
kým pre neho v  banke nezískajú také 
podmienky, ktoré sú pre neho akcepto-
vateľné.

Smart Brokers sú odborníci na reality 
a  hypotekárne financovanie. Finpor-
tal je zase top spoločnosťou na trhu 
sprostredkovania hypoték. Neobávate 
sa, že váš biznis obmedzia nové opatre-
nia Národnej banky Slovenska, ktorými 
sa výrazne sprísnia podmienky posky-
tovania hypoték?
Adrián Luterán: Je pravda, že od účin-
nosti nových opatrení bude mať časť 
klientov problém získať hypotéku, res-
pektíve získať ju v požadovanej výške, čo 
v konečnom dôsledku môže ovplyvniť aj 
náš biznis. Avšak práve vďaka spojeniu 
Finportalu so Smart Brokers očakávame, 
že aj napriek novým obmedzeniam bu-
deme stále vykazovať rast, aj keď pravde-
podobne nižší ako v minulom roku, keď 
nám hypotéky narástli o 33 percent.

Môžu prísnejšie podmienky pri posky-
tovaní hypoték vplývať na pokles cien 
nehnuteľností?
Robert Posolda: Ceny nehnuteľností by 
po týchto opatreniach nemali rásť tak 
rýchlo ako doteraz. To znamená, že ceny 
sa stabilizujú. Výrazný pokles však neo-
čakávam.
AL: V čase, keď ešte platia aktuálne pod-
mienky, sa môže dopyt po nehnuteľnos-
tiach zvyšovať, keďže ľudia budú chcieť 
získať hypotéku podľa súčasných pravi-
diel. To môže mať vplyv na rast cien. Od 
účinnosti nových opatrení by sa to malo 
stabilizovať a následne možno očakávať 
nejaký malý pokles.

Ktoré nehnuteľnosti by mohli zlacnieť?
RP: Väčšinou platí, že keď niekto predá-
va nehnuteľnosť, tak ju chce vymeniť za 
novšiu. Staršie byty tak môžu zlacnieť. 
Ešte pred dvomi rokmi boli ceny novo-
stavieb a  panelákov takmer vyrovnané. 
Teraz už začíname vidieť, že ceny novo-
stavieb sa zvyšujú, pričom paneláky si 
zatiaľ držia svoju cenu.

Nečakajú už teraz kupujúci na to, že sa 
ceny znížia?
RP: Niektorí ľudia sa obávajú poklesu 

cien. Osobne si však myslím, že ceny 
sa len stabilizujú na nejaký čas a klesať 
pravdepodobne nebudú. Naša ekonomi-
ka je v dobrej kondícii.
AL: Čakať na pokles cien nehnuteľnos-
tí sa neoplatí aj preto, že ceny väčšinou 
klesajú pod vplyvom nejakej krízy. A tá 
so sebou často prináša aj iné negatíva. 
Človek, ktorý očakáva, že klesne pre-
dajná cena nehnuteľností, musí byť pri-
pravený aj na to, že môže klesnúť aj jeho 
príjem alebo že príde o prácu.

Kedy je najlepšie kúpiť byt alebo dom?
RP: Čakať na pokles ceny by mal človek, 
ktorý berie nehnuteľnosť ako investíciu. 
Ten, kto potrebuje bývať, by mal nehnu-
teľnosť kúpiť vtedy, keď potrebuje bývať. 
Nemal by sa primárne pozerať na to, či 
sa mu nehnuteľnosť zhodnotí alebo nie. 
Pre neho je dôležité, že čím skôr začne 
splácať svoje bývanie, tak tým skôr ho 
splatí. A naopak. Čím dlhšie platí nájom, 
tým viac sa oberá o možnosť splatiť neja-
kú časť istiny z vlastného bývania.

Ak niekto plánuje kupovať nehnuteľ-
nosť, oplatí sa mu teraz poponáhľať, 
aby stihol využiť súčasné miernejšie 
podmienky?
AL: Myslím si, že nie je na čo čakať. Pod-
mienky sa s  najväčšou pravdepodob-
nosťou sprísnia, a  preto by som určite 
využil jednu z posledných možností na 
získanie hypotéky v  požadovanej výš-
ke a za výhodných podmienok v rámci 
prebiehajúcich hypotekárnych kampaní 
jednotlivých bánk. Úrokové sadzby už 
podľa môjho názoru nižšie nebudú, prá-
ve naopak, skôr začnú v priebehu jedné-
ho až dvoch rokov stúpať.

Ktoré lokality sú najvhodnejšie na in-
vestovanie do nehnuteľnosti?
RP: Myslím si, že najbezpečnejším 
miestom z pohľadu investovania do ne-
hnuteľnosti sú centrá krajských miest. 
Práve tie sú najmenej citlivé na pokles 
cien nehnuteľností. Výnosovou investí-
ciou môže byť aj lokalita v blízkosti kraj-
ského mesta, ktorá sa neskôr stane vy-
hľadávanou lokalitou vďaka rozvíjajúcej 
sa infraštruktúre.
AL: Aj keď si vyberieme konkrétne 
mesto, mali by sme ešte zvážiť, kde pres-

ne sa nehnuteľnosť nachádza. Aj keď 
v minulosti bolo v prípade veľkých miest 
preferované skôr ich okolie, dnes je do-
pravná situácia natoľko komplikovaná, 
že dochádzaním z okolia stratíme oveľa 
viac času, ako keby sme bývali priamo 
v meste. A to, čo ušetríme na kúpe ne-
hnuteľnosti, v konečnom dôsledku pre-
cestujeme alebo stratíme v  dopravných 
zápchach.

Oplatí sa investovať aj do pozemku?
RP: Pri pozemku treba rozmýšľať, či sa 
nachádza v  lokalite, pri ktorej je pred-
poklad, že sa tam bude niečo stavať, 
a  jeho cena preto môže vzrásť. Z  dlho-
dobého hľadiska je pozemok náročná 
investícia, pretože sa neprenajíma, ale 
treba sa oň starať. Je to naozaj 
zmrazená investícia, ktorá môže 
vyjsť, ale nemusí. Pozemok si 
často niekoľko rokov drží svoju 
cenu a  až potom jeho hodnota 
vzrastie. S bytom alebo domom 
je výhoda v  tom, že kým jeho 
cena nevzrastie, tak ho môžem 
prenajímať a predám ho, keď je 
priaznivé obdobie.
AL: Rizikom pozemku je aj to, 
že človek nikdy nevie, čo sa v okolí po-
zemku v budúcnosti postaví. A potom sa 
môže stať, že ho už nedokáže predať za 
lepšiu cenu, resp. nepredá ho vôbec.

Ak sa niekto chce presťahovať, je pre 
neho výhodnejšie svoj pôvodný byt pre-
dať alebo je ho lepšie prenajať?
RP: Veľmi záleží na lokalite a stave ne-
hnuteľnosti, z  ktorej sa sťahujem. Ak 
sa sťahujem z  bytu, ktorý sa nachádza 
v  centre mesta alebo sa nachádza na 
sídlisku a  ide o novostavbu, takýto byt 
by som radšej prenajal. Ak sa byt na-
chádza v starom panelovom dome nie-
kde na sídlisku, preferoval by som jeho 
predaj.
AL: Dôležité je v  tomto prípade zvážiť, 
kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Ak 
ide o malú obec či mestečko, odkiaľ všet-
ci odchádzajú napríklad za prácou a nie 
je šanca, že tam príde významný zamest-
návateľ, tak asi ani naše deti tam nebudú 
chcieť bývať. V takom prípade sa neopla-
tí takúto nehnuteľnosť držať.

Je lepšie kúpiť novú nehnuteľnosť alebo 
staršiu a opraviť ju?
RP: Znovu odpoviem, že vždy záleží 
na lokalite, v ktorej sa nehnuteľnosť na-
chádza. Ak chcem kúpiť nehnuteľnosť 
v  mnou preferovanej lokalite a  novo-
stavba sa v nej nenachádza, neostáva mi 
nič iné, ako kúpiť staršiu nehnuteľnosť 

a  modernizovať ju. Ak mám na výber 
a lokalita ponúka novostavby, preferoval 
by som kúpu novostavby.

Prečo sa Smart Brokers spája s Finpor-
talom?
RP: Sme spoločnosť, ktorá klientom po-
skytuje komplexné služby v  oblasti bý-
vania. Okrem realitných služieb ponú-
kame aj finančné sprostredkovanie, aby 
klient, ktorý k  nám príde, mohol kúpiť 
nehnuteľnosť bez behania po úradoch, 
bankách či poisťovniach. Doteraz sme 
pôsobili ako samostatný finančný agent, 
čo je administratívne veľmi náročné. 
Odoberalo nám to viac času, ako by sme 
chceli. A keďže Finportal ponúka model, 
že je len akýmsi servisným strediskom 

pre firmy, ktoré vykonávajú túto čin-
nosť, tak sa nám táto myšlienka zapáčila. 
Finportal nám zastrešil všetko potrebné 
týkajúce sa Národnej banky Slovenska 
a  ostatných vecí, ktoré sú potrebné na 
výkon samostatného finančného agen-
ta. Potom, ako sme prešli do pozície 
podriadeného finančného agenta, cítime 
obrovskú administratívnu úľavu. A ten-
to ušetrený čas môžeme investovať do 
obchodu.

Ako dlho spolupracujete s Finportalom?
RP: S  Finportalom fungujeme od ok-
tóbra 2017.
AL: Aj za tento krátky čas si spoločnosť 
Smart Brookers našla svoje miesto vo 
Finportali a svojou produkciou sa etab-
lovala v  prvej trojke našich partnerov. 

Zároveň, vzhľadom na počet sprostred-
kovateľov, ktorí v Smart Brokers pôsobia, 
ide v rámci prvej trojky o najproduktív-
nejšiu spoločnosť. My vo Finportali sme 
veľmi vďační za takéhoto silného partne-
ra a myslíme si, že do budúcnosti môže-
me spoločne dosiahnuť veľmi zaujímavé 
výsledky.

Koľko úverov ste v  poslednom období 
sprostredkovali?
RP: Za posledné dva roky sme sprostred-
kovali úvery v celkovej výške 150 milió-
nov eur. V  súčasnosti je v  našom tíme 
„len“ 33 sprostredkovateľov a  chceme 
ho doplniť počas tohto roka na 50. Pre 
nás je najdôležitejšia efektivita. Chce-
me, aby človek, ktorý pracuje pod našou 
značkou, mal čo najviac práce a aj si čo 
najviac zarobil. Potom rastú aj odborné 
znalosti ľudí, ktorí pracujú v našom tíme.

V  čom sa Smart Brokers odlišuje od 
konkurencie? Prečo by sa mali klienti 
obrátiť práve na vás?
RP: Našou výhodou je, že klient u nás zís-
ka všetko pod jednou značkou. Klient si tu 

nájde nehnuteľnosť a  zrealizuje 
všetko od úveru až po odovzda-
nie nehnuteľnosti s  poistením. 
Ten, kto nehnuteľnosť predáva, 
má zase veľkú výhodu v tom, že 
máme aj klientov s  predschvá-
lenou hypotékou, ktorí nehnu-
teľnosť hľadajú. V  tomto roku 
sme začali používať aj virtuálnu 
realitu. Nehnuteľnosti nasníma-
me do virtuálnej reality, násled-

ne v nej vytvoríme virtuálnu prehliadku 
a  video prehliadku, ktoré sú prístupné 
24/7. Záujemcovia o nehnuteľnosť si tak 
môžu pozrieť nehnuteľnosť z  rôznych 
uhľov pohľadu a z ktoréhokoľvek miesta 
na svete. Stačí im na to internet a mobil, 
tablet alebo počítač. Vďaka 3D okuliarom 
sa môžu dostať aj priamo do priestorov 
nehnuteľnosti.

Čo prinieslo Finportalu spojenie so 
Smart Brokers?
AL: Veľkým prínosom je samotné meno 
pána Posoldu, keďže v  centrálach bánk 
je jeho renomé veľmi vysoké a  aj vďa-
ka tomu bolo naše spojenie bankami 
pozitívne hodnotené. Veľmi dôležitá je 
tiež snaha ľudí v Smart Brokers zabojo-
vať o  riešenie pre klienta. Banka v  nie-
ktorých prípadoch neschváli hypotéku 
s  podmienkami, aké klient požaduje. 
A  práve tu nastupuje chuť a  vytrvalosť 
sprostredkovateľov Smart Brokers chytiť 
sa toho, argumentovať a hľadať riešenia, 
aby klient získal naozaj takú hypoté-
ku, akú potrebuje. Zároveň oceňujeme 
ochotu ľudí v Smart Brokers neustále sa 
vzdelávať.
RP: V  našom tíme sú bývalí bankári, 
ktorí poznajú proces zvnútra, veľmi dob-
re vedia, za čo sa ešte oplatí bojovať. Nie 
je pre nás podstatné len to, aby bol úver 
schválený, ale aby bol schválený s takými 
podmienkami, aké klient preferuje.

Robert Posolda, 
generálny riaditeľ spoločnosti Smart 
Brokers a realitný konzultant
Založil spoločnosť Smart Brokers, 
ktorá vďaka svojim komplexným 
službám, prepracovanej 
marketingovej komunikácii 
a proklientskemu prístupu pomohla 
už viac ako 12 500 klientom. 
Doteraz sprostredkovala vyše 
500 mil. eur čerpaných úverov 
a za posledné dva roky (2016-17) 
dosiahla objem 150 mil. eur.

Ing. Adrián Luterán, 
riaditeľ divízie Úvery, stavebné 
sporenie a investičné zlato vo 
Finportal, a. s.
V spoločnosti pôsobí od jej 
vzniku. Za toto obdobie sa úspešne 
etablovala na trhu finančného 
sprostredkovania a dnes jej patrí 
pozícia medzi top 3 spoločnosťami 
v oblasti sprostredkovania úverov.

Užitočné tipy
hypokalkulacka.sk

Zorientujte sa rýchlo a ľahko vo svete hypoték
3D vizualizácie na smartbrokers.sk
Realistické virtuálne prehliadky nehnuteľností


