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Newsletter Realitnej únie SR

„Kvalitné a včasné informácie sú
základným kameňom úspechu.
A platí to aj v realitnom biznise...“
... píše predseda Realitnej únie SR Attila Mészáros vo
svojom príhovore, v ktorom sa dozviete, prečo newsletter,
ktorý práve čítate, vznikol, aký je jeho zámer a čo sa v ňom
budete môcť dozvedieť.

ČÍTAŤ PRÍHOVOR

RSC. PROGRAM
STAŇTE SA AJ VY ELITNÝM REALITNÝM PORADCOM!
Koncom októbra v Slovenskej realitnej akadémii
(SORA) opäť otvárame prestížny študijný realitný
program, ktorého absolventi získajú kariérny titul
RSc. - Real Estate Consultant. Prihlásiť sa možno
do polovice mesiaca.
Ak prácu realitného makléra či sprostredkovateľa
robíte dlhodobo a chcete sa kariérne dostať
ďalej, študijný program RSc. je to, čo vás posunie
v realitnej profesii na úroveň elity. Vďaka nemu
budete môcť uchopiť zaujímavejšie realitné
príležitosti, ktoré trh ponúka a rozšírite rady prvých
tridsiatich absolventov, ktorí program úspešne
ukončili záverečnou skúškou v júni tohto roku.

Pre koho je program určený?
Ako prebieha výučba?
Možno študovať popri práci?

PODROBNOSTI O PROGRAME

ČO SI MYSLIA
O PROGRAME RSc. ABSOLVENTI?

Silvia GRUNWALDOVÁ, RSc.

Mgr. Michal JANČI, RSc.

FAIR PLAY reality, s. r. o., Trenčín

Delta Property, Bratislava

RSc. je komplexné štúdium, ktoré úplne
presiahlo všetky moje očakávania. Prístup
školiteľov a rozsah jednotlivých tém ma
míľovými krokmi posunuli profesionálne
vpred, za čo veľmi pekne ďakujem.

Študijný program RSc. predstihol moje
očakávania, predmetom štúdia boli
odborné témy a konkrétne prípadové
štúdie. Všetky informácie sú využiteľné
v praxi.

Katarína KRUŽELOVÁ, RSc.

Mgr. Andrej PAVELEK, RSc.

ŽILINAREAL, s. r. o. , Žilina

Bratislava

Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť,
všetko bolo dobré a naučila som sa veľa
nových vecí, ktoré v praxi s realitami
využijem.

Veľmi prínosný program, každý maklér,
ktorý to myslí s prácou realitného makléra
vážne, by ho mal absolvovať. Prehĺbia sa na
ňom vedomosti z oblasti realít.

JUDr. Ing. Vladimír LUDVÍK,
MBA, RSc.

Miroslav DRNDA, RSc.
Smart Brokers, s. r. o., Bratislava
Vedieť znamená pre mňa ľahšie predať.
Vďaka programu RSc. je nielen nábor
nehnuteľností jednoduchší, ale máte aj
dobrý pocit z práce. Vždy je dobré vedieť
viac, ako sa od vás očakáva.

GESTUM legal, v.o.s., Bratislava
So študijným programom RSc. som veľmi
spokojný. Naliehavo potrebné vedomosti
pre všetkých realitných maklérov.

ABSOLVENTI RSc.

Len 6 %

Viac ako 92 tém

30 absolventov

maklérov na Slovensku má
znalosti, ktoré môžete na RSc.
programe získať. Po absolvovaní
budete schopní pustiť sa do
obchodov, na ktoré si bežní realitní
sprostredkovatelia netrúfnu.

zo šiestich oblastí - reality, právo,
kataster nehnuteľnosti, dane
a financie a stavebné znalosti sú
rozdelené do štvormesačného štúdia.
Okrem toho sa môžete dobrovoľne
zúčastniť i dvoch workshopov.

po celom Slovensku už
absolvovalo program RSc. Ich
zoznam si môžu klienti so záujmom
o skutočne nadštandardné služby
nájsť aj na stránke Realitnej únie
Slovenska.
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KDE SA OPLATÍ INZEROVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ?
Z ktorých realitných portálov evidujú sprostredkovatelia
najsilnejšiu odozvu na svoje inzeráty? Kde sa skutočne
oplatí inzerovať svoju nehnuteľnosť? Odpovede na tieto
otázky priniesol celoslovenský prieskum realitných
portálov, ktorý v rámci realitnej konferencie REALITY
2017 predstavila Realitná únia SR. Ak zvažujete, kde
môžete inzerovať vy či vaši klienti, náš prieskum je
dobrou pomôckou. Podrobnejšie výsledky v rôznych
častiach Slovenska nájdete tu
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ČO PRE VÁS

CHYSTÁME
10.
okt.

WORKSHOP REALITNÝ MEDIÁTOR - ZÁSTUPCA KUPUJÚCEHO

11.
okt.

KURZ ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ KONANIE

Workshop, kde sa naučíte, ako kupujúcemu poskytnúť kvalitnú službu realitného poradcu a získať odmenu
často vyššiu ako pri sprostredkovaní predaja.

Dozviete sa, aký je priebeh územného, stavebného a kolaudačného konania. Aké sú chyby účastníkov
konaní a pripravované zmeny v stavebnom zákone.

REALITNÝ OBCHOD V PRAXI
16.-17. KURZ
Praktický kurz pre začínajúcich a mierne pokročilých maklérov. Po kurze budete vedieť uskutočniť
okt. profesionálny predaj či kúpu nehnuteľnosti.

25.
okt.

SEMINÁR EXKLUZÍVNY NÁBOR NEHNUTEĽNOSTÍ

26.
okt.

REALITNÝ KLUB - NITRA

Naučíte sa postupy, vďaka ktorým získate nehnuteľnosť do exkluzívnej ponuky a tiež to, ako eliminovať
riziko obchádzania RK zo strany klienta
ĎALŠIE KURZY
Na najbližšom klube sa budeme rozprávať o odmeňovaní realitných sprostredkovateľov, ale dotkneme sa
aj iných zaujímavých tém, ako personálna štruktúra realitnej kancelárie či kariérny rast makléra. Účasť na
klube je ako vždy bezplatná, no kapacita je obmedzená. Prihlasovať sa môžete na intranete.

PRIHLÁŠKA

NOVINKY
NA INTRANETE
REGISTER TRANSAKČNÝCH CIEN
NEHNUTEĽNOSTÍ

Vylepšujeme cenové (CMA) analýzy na intranete! K tomu, aby sa
nám ich podarilo zdokonaliť a spresniť, potrebujeme každého z vás.
Len spoločnými silami môžeme databázu doplniť o transakčné
ceny nehnuteľností. Teda o najpresnejšie ceny realít, ktorými
nikto nedisponuje vo väčšej miere ako my – členovia najväčšieho
združenia realitných profesionálov v SR, ktorí priamo stoja pri
dohadovaní podmienok realitného obchodu.
AKO POMÔCŤ
O tom, ako môžete pomôcť, sa dozviete tu.

PRÁVNY JUDIKÁT
OKAMIH ZÁNIKU STAVBY
„Nadzemná stavba zaniká a prestáva byť vecou v právnom slova
zmysle vtedy, ak už nie je zrejmé dispozičné riešenie prvého
nadzemného podlažia pôvodnej stavby, t. j. spravidla deštrukciou
obvodového muriva pod úroveň stropu nad prvým podlažím.“
(rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 28. 2. 2001, sp. zn. 20 Cdo 931/1999)

PRÁVNA PORADŇA
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
„Pacta sunt servanda“ = zmluvy sa majú dodržiavať. Avšak ak jeden z účastníkov zmluvy nemá
z rôznych dôvodov záujem zotrvať v zmluvnom vzťahu, má možnosť ho zrušiť.
•
•
•
•

Kedy je možné od zmluvy odstúpiť a čo pod tým rozumieť?
V prípadoch akých nedostatkov na nehnuteľnosti je to možné?
A čo ak kataster už nehnuteľnosť prepísal?
Čo hovorí zákon a aké sú právne názory sa túto tému.

Všetko, čo potrebujete na túto tému vedieť, nielen o forme, ale
aj o zmluvných pokutách či prípadoch z praxe, sa dozviete tu

PORADŇA

LETO V ÚNII
Letné mesiace sa
v Realitnej únii SR
neniesli tradične len
v návale práce, ale
priniesli aj omnoho
príjemnejšie udalosti.
Demänovská chata, ale
aj golfový kurz sú len
niektoré z nich. Dvaja
z vás, našich členov,
urobili prednedávnom
dôležitý krok a vykročili
na cestu manželského
života. Realitné svadby
mali aj svoje vtipné
momenty, veď posúďte
sami. Mladomanželom
srdečne gratulujeme!

JÚL - CHATA
Demänovská dolina

AUGUST - GOLFOVÝ KURZ

Leto sme začali, ako sa patrí, na
spoločnej chate v Demänovskej
doline. Úžasná nálada a dobrá
atmosféra pri varení guláša či dobrom
vínku potvrdili, že takého akcie sú
nenahraditeľné. Všetci účastníci
zájazdu sme sa napokon zhodli na
tom, že išlo doposiaľ o najlepšiu
chatovú akciu členov Realitnej únie.

Nielen na realitnom trhu, ale aj na greene
nám to ide! Letný golfový kurz priniesol
nielen veľa zábavy, ale pochytili sme aj
niečo zo základov hry a získali zelené
karty. Nováčikom bol aj náš kolega
Tomáš Bednárik, ktorý nezaháľal a poctivo
trénoval aj v kancelárii. Golf si nás
všetkých získal a v podobných kurzoch
plánujeme pokračovať aj v budúcom roku.
Tešíme sa na všetkých, ktorí sa pridajú.

REALITNÉ SVADBY

RADOSLAV KOVÁČIK
& VERONIKA KOVÁČIKOVÁ
8. JÚL – FINREA, s. r. o., ŽILINA

MIROSLAV PINTE & ALEXANDRA PINTE
26. JÚN – AUREAL, s. r. o., BRATISLAVA
Nielen práca s nehnuteľnosťami, ale už aj manželský sľub spája
od júna dvoch našich členov - Mira a Alexandru. Hoci sa na tento
významný krok odhodlali po 19 rokoch vzťahu, svoj veľký deň
v Dóme sv. Martina v Bratislave si užili do sýtosti aj so svojimi
deťmi. Na svadobnú hostinu šli motorovým člnom. „Pán kapitán
pri manévrovaní a otočke pred svadobčanmi nechtiac nabral do
zadnej časti lode vodu a nielen že nevesta so ženíchom sa viezli
na loďke, ale im aj topánky zatopilo,“ spomína Alexandra. Svojho
manžela spoznala ešte v čase, keď nebol v realitnej brandži
a Miro bol ten, kto ju k realitám priviedol. Oslovila ju na ňom jeho
húževnatosť a vysoká forma profesionality, s akou prácu vykonáva.
V realitách spolupracujú spolu 3 roky. „Samozrejme, že princíp
24/7 nám zasahuje do súkromia, ale manžel je dobrým mentorom
a príkladom toho, ako sa veci dajú dosiahnuť,“ dodala nevesta.

Láska cez internet! Náš člen Rado sa
s manželkou spoznal tak, ako to poznáme často
len z filmov. On realiťák, manželka Veronika
farmaceutka. Ich cesta k oltáru trvala dva roky,
hoci zásnuby absolvovali po 5 dňoch. Aj napriek
tomu, že sú z iných pracovných prostredí,
vzájomne si pomáhajú. A nielen zoznámenie, ale
aj svadobný deň bol niečím nezvyčajný. „Keď
sme išli z fotenia, bolo dosť času do obradu
a akurát čas obeda, tak sme s fotografom zašli
do McDonaldu, zobrali menu a šli zjesť na hotel,“
prezradil čerstvý ženáč.

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA
AKO NASTAVIŤ REKLAMU NA FACEBOOKU PRE REALITNÚ KANCELÁRIU
Žiadna realitná kancelária by v dnešnej dobe nemala obchádzať fenomén sociálnych sietí, kde
môže seba a svoju činnosť spropagovať. Ako si ale čo najjednoduchšie nastaviť online reklamu na
facebooku? Aké cesty vedú do sveta platenej reklamy? To všetko sa krok za krokom dozviete tu:

REKLAMA NA FB

STAŇTE SA ČLENOM
Realitnej únie SR
Realitná únia SR je združenie 531
profesionálov, ktorí na realitnom trhu
poskytujú klientom prvotriedny servis.
Pridajte sa k nám aj vy!

POŽIADAŤ O ČLENSTVO

REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Májkova 3
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (02) 5479 11 27
Email: info@realitnaunia.sk
www.realitnaunia.sk

Facebook: /realitnauniasr
Partneri:
www.realitnaunia.sk/partneri

