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Ako hodnotíte záujem ľudí 
o hypotéky v tomto roku? Pre-
javili sa dôsledky pandémie ko-
ronavírusu napríklad v tom, že 
ľudia sa obzerali po menších 
bytoch alebo hľadali viac domy 
na vidieku?

Na vývoj záujmu o hypoté-
ky v tomto roku mali vplyv dva 
faktory – sprísnenie kritérií Ná-
rodnej banky Slovenska od 1. ja-
nuára a s tým spojený dobeh 
zmlúv podľa voľnejších podmie-
nok pre ukazovateľ schopnos-
ti splácať z roku 2019. Od začiat-
ku roka 2020 postupne nabieha-
li opatrenia NBS obmedzujúce 
ukazovateľ schopnosti splácať 
(DSTI) na 60 percent. Dôsled-
kom tohto opatrenia sa u nie-
ktorých klientov znížilo maxi-
málne možné úverové zaťaže-
nie a mohli si tak riešiť bývanie 
iba v kategórii lacnejších nehnu-
teľností alebo s väčším podielom 
vlastných zdrojov. Druhým fak-
torom, ktorý výrazne zasiahol 
hypotekárny trh, bola prvá vlna 
pandémie a s tým spojené opat-
renia bánk aj celospoločenská si-
tuácia. V rámci úverov na býva-
nie sa však dopyt po financova-
ní veľmi neznížil, markantnejší 
je pokles spotrebiteľských úve-
rov, keďže karanténne opatrenia 
výrazne obmedzili spotrebu do-
mácností.

Aké sú vaše skúsenosti s odkla-
dom splátok, koľko klientov vy-
užilo túto možnosť? 

Spolu s kolegami v Kamapro 
sme komunikovali s veľkým 
množstvom klientov. Zaujíma-
lo ich najmä to, či naozaj záznam 
o odklade splátky nebude v úvero-
vom registri a ako postupovať pri 
žiadosti o odklad. Snažili sme sa 
im dať maximum dostupných in-
formácií, podľa ktorých sa vedeli 
zodpovedne rozhodnúť pre najlep-
šie riešenie ich situácie. 
Keďže na žiadosti o odklad splá-

tok využívali klienti hlavne onli-
ne kanály bánk, vychádzame iba 
z oficiálnych údajov zverejnených 
NBS, podľa ktorej bol odklad splá-
tok schválený pre 10 percent port-
fólia bánk pri hypotekárnych úve-
roch a 14 percent pri spotrebiteľ-
ských úveroch. Očakáva sa, že 
väčšina dlžníkov, ktorí požiada-
li o odklad alebo inú úpravu úve-
rových podmienok, bude schopná 
po ukončení krízy opätovne splá-
cať svoje dlhy. Dostupné údaje po-
tvrdzujú, že odklad splátok v naj-
väčšej miere využili domácnosti 
s príjmom z najviac postihnutých 
ekonomických odvetví.

Banky v priebehu leta meni-
li podmienky poskytovania hy-
poték, pritvrdili tak, že pre nie-
ktorých ľudí sa stali takmer ne-
dostupné.  Už sa situácia vrátila 
do normálu, do stavu pred krí-
zou? 

Áno, je pravda, že v marci 
a v apríli banky vzhľadom na ce-
lospoločenské obmedzenia vý-
razne sprísnili posudzovanie 
a možnosť získania úverov pre 
klientov s príjmom v odvetviach 
s najväčším dosahom pandemic-
kej situácie – gastroprevádzky, 
cestovný ruch, doprava a ďalšie. 
Rovnako problematické bolo zís-
kanie úverov pre podnikateľov 
a klientov s príjmom v zahraničí. 
S postupným uvoľňovaním opat-
rení „zjemňovali“ svoje opatre-
nia aj banky, ale rozhodne sa ne-
dá povedať, že podmienky na zís-
kanie úveru sú rovnaké ako pred 
marcom. Stále je ťažšie získať 
úver pre klienta s príjmom v za-
hraničí a v postihnutých odvet-
viach hospodárstva. Vzhľadom 
na nové vládne opatrenia plat-
né od 15. októbra pravdepodobne 
bude tento trend zo strany bánk 
naďalej pretrvávať. 

Ľudia, ktorí majú viac rôznych 

úverov, sa snažia znížiť celkové 
mesačné splátky, iní zase me-
nia banku, aby získali výhod-
nejšie úročenie hypotéky. 

Treba rozlišovať dva pojmy – 
konsolidácia a refinancovanie. Pri 
konsolidácii úverov ide o zlúčenie 
hypotéky a iných spotrebiteľských 
úverov do jedného veľkého úveru 
zabezpečeného nehnuteľnosťou. 
Keďže spotrebiteľské úvery sú na 
kratšie obdobie splácania, maxi-
málne osem rokov, a majú výraz-
ne vyššiu úrokovú sadzbu, spo-
jenie do jedného úveru s dlhou 
splatnosťou znamená zásadné 
zníženie splátok a uvoľnenie cash 
flow domácnosti. 

V ktorých prípadoch ako odbor-
ník majiteľom nehnuteľnosti 
odporúčate refinancovanie? 

Pri refinancovaní hypotéky do 
inej banky treba porovnať vstup-
né náklady – poplatok za pred-
časné splatenie, znalecký posu-
dok, katastrálny poplatok, popla-
tok za vedenie účtu – s budúcou 
úsporou zo zníženia úrokovej 
sadz by, čo je najčastejším dôvo-
dom refinancovania úverov. To-
to porovnanie však treba robiť pri 
rovnakom období splácania a na 
najbližšie obdobie fixácie, spra-
vidla tri alebo päť rokov. Dôvo-
dy na refinancovanie úveru však 
môžu byť aj iné – nespokojnosť 
s bankou, zmena predmetu za-
bezpečenia, vypustenie spoludlž-
níka. Aj pri refinancovaní alebo 
konsolidácii úverov je nutné spl-
niť požadované podmienky ban-
ky vo forme príjmu a dostatoč-
ného zabezpečenia. Problémom 

môže byť negatívna úverová mi-
nulosť, čo banky preverujú aj pri 
nových úveroch. 

Spomínali ste zvýšenie hypo-
téky, mohli by ste vysvetliť, za 
akých podmienok je možné 
a kedy je výhodné? 

Zvýšenie úveru klienti často 
využívajú na financovanie spot-
reby domácností, napríklad na 
kúpu auta, záhrady, štúdium 
pre deti, prípadne vytvorenie fi-
nančnej rezervy. Aj pri tomto ty-
pe úveru je nevyhnutné banke 
dokladovať príjem na splácanie 
a dostatočnú hodnotu zakladanej 
nehnuteľnosti. Technické riešenia 
zvýšenia bývajú v bankách rôz-
ne, preto je dobré poradiť sa s od-
borníkmi pri výbere najlepšieho 
a najefektívnejšieho riešenia.
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ROZHOVOR
Pri refinancovaní alebo konsolidácii pôžičiek je 
nutné, aby klient splnil požadované podmienky 
banky v podobe príjmu a dostatočného 
zabezpečenia nehnuteľnosti, tvrdí Milan Rovder, 
hypotekárny špecialista spoločnosti Kamapro.

Pri refinancovaní hypotéky do inej banky treba porovnať vstupné náklady.   ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

 

PÔŽIČKY

Rekreačnú nehnuteľnosť možno 
niekedy financovať aj z úveru 
Bratislava – Pre pandémiu 
ochorenia COVID-19 preferuje 
mnoho Slovákov dovolenku 
doma namiesto výletu do zahra-
ničia. Dopyt po chatách a iných 
rekreač ných nehnuteľnostiach 
rastie, značne prevyšuje ich 
ponuku, čo sa však odráža na 
cenách takýchto nehnuteľností – 
tie medziročne vzrástli o 11 per-
cent. Väčšina ľudí chce na kúpu 
rekreačnej nehnuteľnosti využiť 
úver, v niektorých prípadoch sa 
to aj dá. Uviedla to úverová ana-
lytička spoločnosti Swiss Life 
Select Zuzana Šimonová.

„Chata alebo chalupa je typ 
stavby určený na sezónnu re-
kreáciu, respektíve na rekreač-
né účely, preto by ste mali pred 
kúpou vedieť, ako nehnuteľnosť 
môžete financovať,“ radí analy-
tička s tým, že treba myslieť aj 
na to, že nie vždy môžu byť ta-
kéto nehnuteľnosti predmetom 
zabezpečenia pre potreby úve-
ru. Niektoré rekreačné nehnu-
teľnosti sú totiž situované pria-
mo v prírode na kopaniciach, 
na lazoch, na samote v blízkos-
ti lesa alebo aj priamo v lese. 
V takýchto prípadoch môžu byť 
podľa analytičky problémy so 
zabezpečením proti krádeži, 

keďže sa v okolí nenachádza 
žiaden sused. „Odporúčam za-
bezpečiť úver inou nehnuteľ-
nosťou. V opačnom prípade je 
drahšou alternatívou spotrebný 
úver,“ dodala Šimonová.

Nie všetky rekreačné nehnu-
teľnosti sú však v tomto kon-
texte problémové. „Chaty na-
chádzajúce sa v rekreačnej či 
v chatovej oblasti alebo objekty 

situované v záhradkárskej osa-
de, ktoré majú vybudované inži-
nierske siete, spevnenú prístu-
povú cestu a zároveň budú mať 
charakter bývania, môžu byť 
predmetom zabezpečenia úve-
ru na bývanie,“ objasnila ana-
lytička. Banky v takýchto prí-
padoch môžu poskytnúť úver 
so splatnosťou aj na 30 rokov. 
Podľa Šimonovej banky dokon-

ca akceptujú tieto nehnuteľnos-
ti aj v prípade, že pozemok nie 
je v osobnom vlastníctve žiada-
teľa, ale urbariátu – musí však 
mať zriadené vecné bremeno 
práva prechodu.

V niektorých prípadoch je 
možné úverom financovať aj kú-
pu sedliackeho domu, ktorý je 
priamo v obci alebo jej okrajo-
vej časti. Naopak, apartmány 
radí analytička zabezpečiť rad-
šej inou nehnuteľnosťou, keď-
že v zmysle platnej legislatívy 
banky poskytujú na takúto ne-
hnuteľnosť úver iba s maximál-
ne osemročnou splatnosťou. 
To isté odporúča pri objektoch, 
ktoré sú zaradené do pamiatko-
vého fondu. Pri kúpe rekreačnej 
nehnuteľnosti odporúča odbor-
níčka zvážiť lokalitu, jej dostup-
nosť z trvalého bydliska a tiež 
prípadnú likviditu budovy v bu-
dúcnosti.

 „Pri osobnej obhliadke od-
porúčam, aby klient venoval 
pozornosť technickému stavu 
predmetnej nehnuteľnosti, oko-
liu, v ktorom sa nachádza, a aby 
sa zaujímal aj o skladbu obyva-
teľstva,“ pripomenula analytič-
ka s tým, že k obhliadke radí 
prizvať aj profesionála. (TASR)

Dopyt po chatách a chalupách rastie.  SNÍMKA: DREAMSTIME

 

FINANCIE

Investície do európskych 
nehnuteľností klesli
Bratislava – Celkový objem 
investícií do nehnuteľností v Eu-
rópe dosiahol v treťom kvartáli 
tohto roka úroveň 48 miliárd eur. 
Medziročne tak ide o 37-percent-
ný pokles. Vyplýva to z analýzy 
realitno-poradenskej spoločnosti 
CBRE. Za posledných deväť me-
siacov tohto roka spoločnosť na 
trhu s európskymi komerčnými 
nehnuteľnosťami zaznamenala 
objem investícií vo výške 183 
miliárd eur. V porovnaní s rov-
nakým obdobím vlaňajška však 
ide takisto o pokles, a to o 11 
percent.

„Jedinou krajinou v Európe, 
ktorá zaznamenala zvýšenie in-
vestičnej aktivity počas korona-
krízy, bolo Švajčiarsko. Investič-
ná činnosť za prvých deväť me-
siacov roka 2020 tam totiž stúpla 
o 24 percent, v treťom kvartá-
li dokonca až o 124 percent,“ 
uviedla spoločnosť. Pozitívna si-
tuácia bola aj v Nemecku, kde 
objem investícií za prvých deväť 
mesiacov tohto roka vzrástol o 10 
percent. 

„Na druhej strane v treťom 
kvartáli investičná aktivita klesla 
o 31 percent, čo však predstavuje 
stále miernejší pokles v porovna-
ní s celou Európou,“ dodala spo-
ločnosť. Ako uviedol obchodný 

riaditeľ poradenskej spoločnosti 
pre Slovensko Ľubor Procházka, 
slovenský trh kopíruje dynamiku 
investícií na európskych trhoch. 
„Aj naďalej platí, že na Sloven-
sku patria medzi najodolnejšie 
sektory logistické a kancelárske 
nehnuteľnosti. Investičná akti-
vita v druhom a treťom kvartá-
li 2020 je v dôsledku koronakrí-
zy nižšia, no aj v tomto období 
zaznamenávame záujem zo stra-
ny investorov aj o ďalšie investí-
cie do oblasti slovenských ko-
merčných nehnuteľností,“ spres-
nil Procházka.

Spoločnosť opäť vyzdvihla, že 
najodolnejším typom nehnuteľ-
ností v súčasnosti v celej Euró-
pe sú tie logistické. Pokles sa do-
tkol aj nájomného bývania – in-
vestičná aktivita v tejto oblasti 
klesla v treťom kvartáli medzi-
ročne o 49 percent. Pomerne 
dobre si počínali aj maloobchod-
né nehnuteľnosti. Objem investí-
cií za prvých deväť mesiacov os-
tal na rovnakej úrovni ako mi-
nulý rok, v treťom kvartáli klesol 
o 18 percent. Najhoršie sa v tom-
to kontexte darilo segmentu ho-
telov a kancelárií. Investície do 
hotelov klesli za posledných de-
väť mesiacov o 57 percent a kan-
celárií o 24 percent. (TASR)

Záujem o úvery 
na bývanie 
sa veľmi neznížil 

Stále je ťažšie 
získať úver pre 

klienta s príjmom 
v zahraničí 

a v postihnutých 
odvetviach 

hospodárstva.


