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Ebook: Ako vybavi ť hypotéku rozumne a 
žiť pri tom  v kľude 

 
7 tipov, ktoré by ste mali vedie ť skôr, ako za čnete rieši ť hypotéku. 

 
 
 
 
Prečítaním tohto ebooku získate  postrehy z našej  dlhoročnej praxe, ktoré Vám pomôžu 
sa na hypotéku dobre pripraviť a tiež vyvarovať sa bežných chýb, s ktorými sa stretávame. 
Ďalej sa dočítate, akým spôsobom je dnes možné hypotéku vybavi ť jednoduchšie , 
ako tomu bolo v minulosti a to i keď Vaša situácia nie je bežná alebo štandardná. 
Verím, že sa Vám ebook bude páčiť a že Vám pomôže. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Tomáš Míka 
spoluzakladateľ a riaditeľ 
Hypo Consulting, s.r.o. 
 
 
 
 
 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED PODANÍM ŽIADOSTI 
O HYPOTÉKU 

 
 

1. Základné podmienky, ktoré musíte sp ĺňať: 
• zamestnanec musí mať prac. pomer na dobu neurčitú alebo na určitú - už raz 
predlžovaný;  SZČO musí trvať minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, a musí mať podané DP  
• zamestnanec musí mať dostatočný príjem min. 3 mesiace; SZČO sa príjem 
počíta  podľa vzorca -  príjem/počet mesiacov v roku kedy činnosť trvá (6 
minimálne) a musí byť samozrejme postačujúci na získanie hypotéky, ideálne je 
byť SZČO celý predchádzajúci rok 
• čistý úverový register / max. 2 záznamy/ 
• vyhliadnutá vhodná nehnuteľnosť ( alebo aspoň vedieť, koľko by mala stáť) 

 
 
2. Úver so štátnym príspevkom (hypotéka pre mladých ):  

• Fyzická osoba vo veku od 18 do 35 rokov  
• Osoba, ktorej priemerný hrubý mesačný príjem bol za predchádzajúci kalendárny rok najviac 1,3 násobkom 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v 
ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver. Ak sú žiadateľmi manželia, túto podmienku musia splniť 
obaja osobitne. 

Hypotekárny úver pre mladých je štátom bonifikovaný úver, pri ktorom je úroková sadzba znížená o príspevok štátu 
o 2% a príspevok banky o 1% . Na štátnu bonifikáciu má nárok: 
Hypotekárny úver pre mladých je možné poskytnú ť iba na vybrané typy ú čelov  - nadobudnutie tuzemskej 
nehnuteľnosti určenej na bývanie, rekonštrukciu alebo výstavbu nehnuteľnosti (nezahŕňa nadobudnutie pozemku). 

Aktuálne sa štátny príspevok pre mladých poskytuje na dobu 5 rokov. Štátny príspevok pre mladých sa 
poskytuje na jednu Zmluvu o úvere. Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých sa poskytuje maximálne do 70% 
hodnoty nehnuteľnosti pričom maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 50.000 EUR.  
 
3. Typy nehnute ľností, ktoré môžete pri hypotéke v prospech banky z aloži ť:  

Môžete ručiť kupovanou nehnuteľnosťou – bytom, rodinným domom alebo stavebným pozemkom. Na hypotéke 



Ebook:  Ako vybaviť hypotéku rozumne a žiť pri tom v kľude 

 

 

2/6 

 

môžete ručiť aj nehnuteľnosťou, ktorá nepatrí Vám, ale napríklad rodičom, súrodencom prípadne inému 
spoľahlivému subjektu. Počas splácania hypotéky môžete so súhlasom banky nehnuteľnosť aj vymeniť za takú, 
ktorá bude mať potrebný charakter a hodnotu. Keďže hypotéka je úver zabezpečený nehnuteľnosťou určenou na 
bývanie a zároveň aj účelom je väčšinou financovanie bývania, banka nebude súhlasiť so založením napríklad 
ornej pôdy, záhrady alebo hospodárskej budovy či výrobnej haly. 
 

4. Typy príjmov, ktoré banky akceptujú u žiadate ľov o hypotéku:  
V súčasnosti už banky neposkytujú hypotéky bez dokladovania príjmov ako to bolo možné v minulosti. Ak 
pracujete na Slovensku stačí, ak pracujete minimálne 3 mesiace, teda nie ste v skúšobnej dobe a nedali ste 
výpoveď. Banky akceptujú aj dobu určitú (ideálne raz predlženú), ale tá väčšinou nesmie skončiť skôr ako do 3 
mesiacov a záleží aj od odboru, v akom pracujete. Ak ste zamestnaný v zahraničí, väčšina bánk vám hypotéku 
poskytne, ale čoraz viac bánk poskytuje úvery len tým žiadateľom, ktorých príjmy sú vyplácané v eurách. K týmto 
základným príjmom vedia banky ako doplňujúce príjmy akceptovať aj niektoré typy dôchodkov, sociálnych dávok 
alebo diéty.  

 
5. Výdavky žiadate ľa o hypotéku 

Banky preverujú žiadateľov, či splácajú iné úvery v bankách, nebankových spoločnostiach, či nesplácajú tovar na 
splátky, auto na leasing, ale aj kreditné karty alebo povolené prečerpanie na účte. Záväzkom sú aj deti, ktoré 
klienti vyživujú prípadne výživné na deti po rozvode. Obzvlášť upozorňujem  na sledovanie zostatku na vašom 
účte, ak máte povolené prečerpanie. Ak ste ho vyčerpali, nezabudnite, že na konci mesiaca vám banka stiahne 
úroky a poplatky za účet a tak sa ľahko môžete dostať do nepovoleného prečerpania, ktoré banky potom vidia 
v úverovom registri. Záväzkom môže byť aj drahší typ mobilného telefónu, ktorý splácate cez mobilného 
operátora. Keď si u neho kupujete takýto telefón, predajcovia vás väčšinou neupozornia, ale zároveň podpisujete 
zmluvu o splátkovom úvere, ktorý banky uvidia v úverovom registri. Preto plaťte okrem splátok úverov aj účet za 
telefón načas! 

 
6. Maximálna výška úveru k hodnote zakladanej nehnu teľnosti  

Kedysi banky štandardne poskytovali hypotéky do 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, čiže pri kúpe bytu 
žiadatelia nemuseli mať žiadne vlastné peniaze. Dnes je situácia celkom iná. Banky musia z dôvodu znižovania 
rizík poskytovať čo najmenej 100%-ných hypoték, niektoré z nich takéto hypotéky neposkytujú už vôbec. Podľa 
vašej bonity vám dajú najviac 80% až 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Ak nemáte nasporené vlastné zdroje, a to 
aspoň 10% z kúpnej ceny bytu alebo domu, môžete si požiadať o spotrebný úver, ktorým doplníte chýbajúcu časť 
kúpnej ceny, ak vám to vyjde z dokladovaných príjmov. Stále však existuje možnosť 100% financovania 
hypotékou.   

 
7. Úverový register 

Banky aj najväčšie nebankové spoločnosti sústreďujú informácie o zadaných žiadostiach, schválení alebo 
zamietnutí a hlavne o pravidelnosti splácania vašich záväzkov v systéme, ktorý sa volá úverový register. Keď 
v banke podáte žiadosť o hypotéku, preverenie úverového registra je jedným z prvých krokov v rámci 
schvaľovania vašej žiadosti. Ak banka zistí, že máte omeškané splátky, úver vám s najväčšou 
pravdepodobnosťou neschváli. Každá banka má nastavené vlastné pravidlá posudzovania splácania úverov. 
K informáciám o vašom úverovom registri sa viete dostať aj vy, buď návštevou klientskeho centra v Bratislave 
alebo vyžiadaním výpisu, ktorý vám príde domov poštou. Informácie o úverovom registri nájdete aj na stránke 
www.sbcb.sk. 

 
DÔLEŽITÉ OTÁZKY, KTORÉ BUDE TREBA ZODPOVEDA Ť   

 
      V prípade kúpy hotovej nehnute ľnosti:  

• Máte už vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, alebo do kedy chcete bývať?  
• Ako je nehnuteľnosť vedená na liste vlastníctva (byt, RD, chata ….)?  
• Kúpna cena nehnuteľnosti?  
• Aktuálna hodnota (odhadom, alebo podľa posudku)?  
• Presná lokalita nehnuteľnosti, ktorú kupujete?  
• Presná lokalita, cena a popis nehnuteľnosti, ktorou budete ručiť?  
• Existujú na nehnuteľnosti ťarchy (záložné právo, iné...)?  
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• Nehnuteľnosť  je skolaudovaná alebo rozostavaná?  
• Akú fixáciu úrokovej sadzby by ste uvítali ?  
• Požadovaná maximálna splátka úveru?  
• Akú splatnosť hypotéky požadujete ?  
• V prípade developerského projektu jeho názov?  

 
 
 
V prípade výstavby rodinného domu:  

Ak si chcete postaviť rodinný dom, potrebujete mať na založenie do banky už 
rozostavanú nehnuteľnosť. Aby kataster zapísal váš rozostavaný dom na list 
vlastníctva, musí mať postavené múry zhruba 1 meter. Ak nemáte pozemok, 
vlastné finančné zdroje ani k dispozícií ďalšiu vhodnú nehnuteľnosť na 
založenie, dom na hypotéku nepostavíte. Banky Vám nedajú 100% kúpnej ceny 
na pozemok ani 100% budúcej hodnoty domu. Vždy Vám dajú v priemere 70% 
až 80% z aktuálnej hodnoty rozostavanej stavby. Aj na kúpu pozemku Vám 
požičajú len 60% - 80%. Ak máte možnosť pre banku založiť inú nehnuteľnosť, 
je to jednoduchšie. Navyše po kolaudácií vlastného postaveného domu môžete 

záložné právo preniesť z inej nehnuteľnosti na váš nový dom.  

• Požadovaná výška úveru?  
• Vlastné zdroje?  
• Lokalita pozemku?  
• Ako bol pozemok nadobudnutý (kúpa, darovanie....)?  
• Dátum nadobudnutia v prípade kúpy?  
• Prístupové cesty (skolaudované, vo výstavbe, vysporiadané ..)?  
• Je na pozemku ťarcha banky? Pokiaľ áno, aká a na akú výšku a kde (banka, stavebná sporiteľňa, ŠFRB)?  
• Iné neštandardné ťarchy, exekúcia...?  
• Aktuálny vlastník pozemku ?  
• Budúci vlastník stavby (meno)?  
• Stavebné povolenie (zažiadané, vydané, ešte nie je vôbec)?  
• Kolaudácia bude ako (RD, chata…..)?  
• Stavať sa bude (svojpomocne, dodávateľsky……)?  
• Chcete dokladovať výstavbu faktúrami, fotkami, následnými znaleckými posudkami?  
• Ak sa bude stavať dodávateľsky, aký bude splátkový kalendár?  
• Stavba v štádiu (ešte nič nie je, hrubá stavba otvorená, hrubá stavba uzavretá )?  
• Stav na liste vlastníctva (zapísaná stavba, nezapísaná stavba)?  
• Bločky, faktúry ( je možné preukázať, nie je možné preukázať)?  
• Materiál stavby RD (drevostavba, tehly…)?  
• Ako dlho budete stavať?  
• Budete ručiť iba touto rozostavanou stavbou?  
• Aktuálna hodnota rozostavanej stavby (odhadom / znalecký posudok)?  
• Budúca hodnota rozostavanej stavby (položkový rozpočet stavby)?  
• Aktuálna hodnota pozemku (odhadom/ znalecký posudok)?  
• Chcete ručiť inou nehnuteľnosťou uveďte - presná lokalita, druh, odhadovaná hodnota?  
• Ak budete ručiť ešte inou nehnuteľnosťou, po dokončení ju budete chcieť vyviazať?  

 
V prípade kúpy pozemku 
 

• Výška úveru vyplýva zo znaleckého posudku, banka poskytuje 50% z hodnoty pozemku bez stavebného 
povolenia, so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou do výšky 80% z hodnoty pozemku 

• Máte vlastné zdroje? 
• Kúpna cena pozemku? 
• Ručenie iba kupovaným pozemkom ? 
• Aktuálna hodnota (odhadom, alebo podľa posudku) ?  
• Ručenie inou nehnuteľnosťou (popis lokality, druhu ručenia a odhadovanej ceny) ? 
• Presná lokalita pozemku?  
• Prístupová cesta s právom prechodu, kto ju vlastní? 
• Veľkosť pozemku?  
• Kupujete developerský projekt? Ak áno, názov?  
• Inžinierske siete – skolaudované? 
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• Prístupové cesty – skolaudované? 
• Je k dispozícii územné rozhodnutie alebo územnoplánovacia informácia? 
• Je na pozemku ťarcha? Aká? 
• Predávajúci je fyzická alebo právnická osoba? 
• Dátum nadobudnutia (v prípade spätného refinancovania)?  

 
V prípade že ste SZ ČO:  
 

• Ako dlho presne podnikáte? 
• V akej oblasti (odbore) presne podnikáte? 
• Ako dlho trvala živnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období? 
• Aký bol základ dane? 
• Aká bola daň? 
• Aký bol obrat (príjmy na základe faktúr) minulý rok? 

 
 
Myslíte si, že je tých otázok a súvislostí ve ľa? A je ich neraz ešte viac ☺. Každý klient je posudzovaný 
individuálne, či mal úvery, ako ich splácal, ko ľko bral, overuje sa aj zamestnávate ľ, miesto zamestnania. 

 

 
 
RIEŠENIE HYPOTÉKY VLASTNÝMI SILAMI 
 
V minulosti, ke ď klienti chceli hypotéku, išli rovno do banky,  kde mali vedený bežný účet a tam požiadali o 
hypotéku vo viere, že táto ,,ich´´ banka im predsa dá najlepšiu hypotéku a do inej banky ani nešli. Postupom času si 
začali ľudia sami obchádzať viacero bánk a z tých sa potom sami snažili vybra ť to najvýhodnejšie . V tomto prípade 
už mali na výber a snáď si vybrali to správne - mali aspoň taký pocit. Ale bolo to za cenu ve ľkého množstva času 
stráveného obiehaním bánk a za cenu svojej energie venovanej na ,,naštudovanie´´ si hypotekárnej problematiky. 
Väčšinou taktiež nešli do všetkých bánk a nepoznali tak všetky dostupné možnosti na riešenie ich situácie.  

 
Teraz sa nachádzame v informa čnej dobe a dnes naopak človek vidí 
v televízii a na internete všade samé reklamy na hypotéky a úvery a 
navyše na neho všade vyskakujú skoro až neuveriteľne nízke výšky 
úrokov s malým písmom napísaným od…. Reálna ponuka sa od tohto 
,,od´´ ale veľakrát líši, záleží na mnohých parametroch. Sadnúť si 
k internetu a vygoogliť si hypotéku je teda jednoduchšie ako kedykoľvek 
predtým.  
 
Všade samé informácie a čísla, internet ich je plný a čím viac 
hľadáte, tým viac informácií nachádzate . Ale rozumie človek všetkým 
pojmom, termínom, súvislostiam, praktikám a pozadiu, pokiaľ nemá 

skúsenosti? Hypotéka je najzložitejší bankový produkt. Je naozaj to, čo sa dozvie realita alebo sú to len sľuby? Myslím 
si, že pre bežného človeka je naozaj zložité sa zorientovať v celom spektre hypotekárneho trhu, navyše bánk pribúda 
a tak i možných ponúk. Energie na vytvorenie skutočného porovnania ponúk je preto potrebnej viac ako kedykoľvek 
predtým.     
 
 
 

NACHÁDZATE SA V PODOBNEJ SITUÁCII?  
• Premýšľate, ako vybaviť tú najvýhodnejšiu hypotéku? Pýtate sa  
v rodine alebo známych, ktorá banka je tá najlepšia a dostávate  
rôzne odpovede?  

• Nevyznáte sa v hypotekárnych termínoch, pojmoch, súvislostiach 
a analýzach?  

• Nemáte čas na zisťovanie podmienok rôznych bánk a následné 
obsiahle papierovanie?  
• Potrebovali by ste radu tretej strany, aby ste pri veľkom záväzku 

neurobili chybu vo výbere riešenia, banky alebo nastavenia hypotéky?  



Ebook:  Ako vybaviť hypotéku rozumne a žiť pri tom v kľude 

 

 

5/6 

 

• Nechcete v prípade výskytu problému byť na jeho vyriešenie sami?  
• I keď ste zvyknutý zohnať si všetky informácie sami, nemohlo by sa stať, že Vám niečo dôležité pri riešení 

hypotéky môže uniknúť?  
• Spomínate si, že ste mali v minulosti nejaký problém napr. so splácaním a nechceli by ste, aby Vám to 

skomplikovalo hypotéku?  
• Myslíte si, že je Vaša situácia komplikovanejšia a je potrebná konzultácia s odborníkom?  

 
Ak áno, riešenie týchto situácií je hypotekárny ser vis.    
 
 
 
 

VYRIEŠTE HYPOTÉKU JEDNODUCHŠIE 
 
Teraz už však môžete vyriešiť hypotéku rozumne a jednoducho tak, že 
navštívite špecializované hypotekárne centrum v dostatočnom predstihu a 
prediskutujete svoj zámer s hypotekárnym špecialist om.  Tomu len 
poviete, čo potrebujete, resp. kupujete alebo ako plánujete vyriešiť svoje 
bývanie, v akej príjmovej a výdajovej situácii sa nachádzate a čo by ste od 
hypotéky očakávali alebo potrebovali, aby spĺňala.  
 
My ako samozrejmosť berieme vždy to, že chcete najvýhodnejšiu 
ponuku s najnižšími nákladmi. Následne sa postaráme o zvyšok: 
prípravu úverových ponúk rôznych bánk, vyberieme spoločne 
najvhodnejšie riešenie, pripravíme s Vami podklady k žiadosti o úver, ktorú 

v banke podáme a ďalej strážime proces schvaľovania. V priebehu Vám odovzdávame svoje odborné skúsenosti a 
rady, čo robiť, čo prípadne nerobiť a kedy to urobiť– skoordinujeme celý proces v súvislosti s kúpou 
nehnute ľnosti  a v prípade potreby jednáme i s realitnou kanceláriou. Pokiaľ sa vyskytnú problémy, stojíme pri Vás a 
jednáme s bankou o náprave.  
 
Nakoniec postrážime čerpanie úveru a i následne sa o Vašu hypotéku ďalej staráme pri výro čí fixácie úrokovej  
sadzby, aby ste pri tom neprerobili. Taktiež od nás budete mať vždy čerstvé a užitočné informácie a tipy. 
Takto v stru čnosti vypadá náš hypotekárny servis,  ktorý je navyše zdarma .  
 
 
 
 

NAJČASTEJŠIE OBAVY KLIENTOV a ZAŽITÉ MÝTY  
 
Ako je možné, že sú všetky naše služby pre klienta bezplatné? 
Je to dané tým, že sme platení bankou za kompletizáciu žiadosti o úver a 
súvisiacu administratívu spojenú s hypotekárnym úverom. Preto môžu byť 
služby pre klienta zdarma, keďže ich platí banka. 
 
Nebudem ma ť hypotéku drahšiu, ke ď ju budem rieši ť s vami ako sám 
priamo na pobo čke banky? 
Nebudete, pretože do úrokovej sadzby ani do iných poplatkov banka pre 
klienta cenu za naše služby nepremieta. Tým, že s nami banka 
spolupracuje, šetrí zase náklady niekde inde, napríklad za marketing, 
zamestnanecký aparát a pod. My v niektorých úkonoch nahrádzame 
bankového pracovníka a banka ich tak nemusí toľko mať. Preto ušetrené 
zdroje v internej štruktúre môže presunúť k nám ako externému partnerovi. 

 
 
Kolega alebo kamarát už má hypotéku a ur čite mi poradí a odporu čí najlepšiu banku. 
Niekedy to býva „medvedia služba“. Chodia k nám ľudia, ktorým niekto niekde niečo odporučil a oni sa dostali do 
situácie, že voľba nebola šťastná a my potom situáciu zachraňujeme. Je to dané tým, že aj napriek najlepším 
úmyslom známych odporučiť Vám najlepšiu banku alebo poradiť čo treba urobiť, sa nie vždy to isté riešenie hodí aj 
pre Vás. 
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Finan ční poradcovia myslia hlavne na seba, mám s nimi zlú  skúsenos ť 
V tomto ohľade sa ľuďom vôbec nečudujem, že ju majú. Sám mám rovnakú skúsenosť, o ktorú sa s Vami podelím 
neskôr. Preto nie sme finanční poradcovia, ale úzko zameraní hypotekárni špecialisti s inou filozofiou a prístupom ku 
klientovi. Finanční poradcovia, ktorí riešia všetky možné finančné produkty, väčšinou hypotékam nerozumejú až tak 
precízne a do hĺbky a z tohto dôvodu nemajú predpoklady nachádzať riešenia v takej kvalite, ako je to pri využití 
služieb čisto hypotekárnych špecialistov. Ako príklad by som uviedol, že keď Vás bolí zub, určite nejdete k svojmu 
obvodnému lekárovi, ale rovno zamierite k zubárovi ☺ 
 
V banke majú vždy pravdu 
Niekedy sa na nás obracajú klienti, ktorí sa stretli s tým, že rôzni bankári napr. na rôznych pobočkách tej istej banky 
im poskytnú k ich situácii a zámeru protichodné informácie. Najčastejšie je to v zložitejších prípadoch, kedy je 
potrebné si uvedomiť, že výrazne záleží na praktických znalostiach, skúsenostiach a kreativite osoby, ktorá názor 
vyslovuje. V súčasnosti sa žiaľ, stretávame s častou výmenou bankových pracovníkov a to ich praktické znalosti 
znižuje. Preto využívame predovšetkým naše vedomosti a kreativitu, ktorú potom môžeme s bankovými pracovníkmi 
konzultovať. Je tiež dobre si uvedomiť, že sa jedná o názor len v jednej banke. Ale čo na Váš zámer povedia v iných 
bankách? 
 
 

 

TIPY PRE ÚSPECH 
 

Z praxe nám vychádzajú tieto zásadné odporú čania: 
� Správne načasovanie hypotéky je často dôležité, nepodceňujte ho 
� Pri výstavbe je načasovanie hypotéky dôležité dvojnásobne 
� Príprava na hypotéku je často zásadná a rozhoduje o jej priechodnosti 
� Vyvarujte sa najčastejších a hlavne neraz zbytočných chýb 
� Je potrebné počítať i s bankovou byrokratickosťou a je dobré mať                                        
niekoho, s kým ich dokážete prekonať 
� Kto sľubuje ,,hory doly´´ obvykle nesplní, čo sľúbil. Pri hypotéke žiaľ, 
môže byť niekedy na nápravu už neskoro 
� Snažte sa odhadnúť odbornosť toho, kto Vám dáva rady k hypotéke  

 
 
 

ČO ROBIŤ ĎALEJ  
 

1. Chcete požiada ť o hypotéku v doh ľadnej dobe, alebo máte pocit, 
že by ste teraz potrebovali osobnú konzultáciu k Vášmu zámeru?  
Potom vyplňte kontaktný formulár na www.vyhodnehypoteky.sk/kontakt 
a náš hypotekárny špecialista Vám zavolá za účelom dohodnutia 
stretnutia.  
 
2. Ak nemáme Váš email, zaregistrujte sa k odberu noviniek na 
našom blogu , aby Vám nič neutieklo. www.vyhodnehypoteky.sk/blog 
 
3. Sledujte nás tiež na Facebooku a staňte sa našim 
fanúšikom na www.facebook.com/HypoConsulting.sk 
 

 
 
 

Nenaháňajte sa sami po bankách, vyriešte hypotéku jednoduc hšie. 
                                           a 
Žite v k ľude aj s hypotékou, s našim hypotekárnym servisom. 
 

                          www.vyhodnehypoteky.sk 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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