
ČO PRE VÁS

CHYSTÁME

ÚNIA – TO NIE JE LEN PRÁCA, 
ALE AJ ZÁBAVA A PRIATEĽSTVÁ
V roku 2017 sme mali v kanceláriu únie a nepochybne aj Vy, naši členovia, veľa práce. Napriek tomu 
sme sa vedeli stretnúť aj mimo školení či realitnej konferencie. Realitné kľučky, lyžovačka, chata, kluby 
či golfový kurz. Na všetkých týchto spoločných akciách sa nerozprávame len o práci, ale vieme sa aj 
spoločne zabaviť. A to najpodstatnejšie - vzniká skutočne veľa pekných priateľstiev. 

GDPR V REALITÁCH - WORKSHOP
Nové pravidlá práce s osobnými údajmi sme si naštudovali za vás. Všetko, čo je potrebné vedieť o GDPR 
v realitných kanceláriách, sa dozviete na workshope GDPR už v januári len za 29 eur! Zarezervujete si 
miesto a nenechajte sa touto témou znepokojovať pred Vianocami.
Expert na problematiku osobných údajov Martin Petruľák vám objasní okrem iného aj: 

•   Ako formulovať súhlas na spracovanie osobných údajov, aby bol platný?
•   Čo musí obsahovať zmluva medzi realitnou kanceláriou a realitným maklérom?
•   Za akých podmienok budete môcť osobné údaje klienta posunúť ďalším subjektom (banke, 

sprostredkovateľovi úveru, znalcovi)?
•   Ako upraviť rezervačnú zmluvu a iné zmluvy, ktoré obsahujú osobné údaje klientov?
•   Aké údaje si môžete ponechať po ukončení obchodu?
•   Čo pre vás znamená toľko medializované právo na zabudnutie?
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„Proces profesionalizácie služieb 
realitných sprostredkovateľov 
pokračoval aj v končiacom sa 
roku 2017.  K tomuto trendu prispela 
svojou mierou aj Realitná únia SR...“

... píše vo svojom koncoročnom príhovore 
predseda Attila Mészáros.

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

POŽIADAŤ O ČLENSTVO

ČÍTAŤ PRÍHOVOR

POUŽIŤ CMA TERAZ

BAROMETER

O PROGRAME

PRIHLÁSIŤ SA

2017
V REALITNEJ ÚNII SR

Rodina Realitnej únie SR sa rozširuje. Počet našich členov -  realitných kancelárii 
a maklérov -  stúpol od začiatku roka o 172. Ďakujeme Vám za dôveru!

REZERVOVAŤ MIESTO

PARTNER ROKA - OPEL!
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JANUÁR
Praktická pomôcka - CMA

Od začiatku roka majú všetci členovia 
Realitnej únie v intranete v sekcii Nástroje 
k dispozícii elektronickú pomôcku - CMA 

- Comparative Market Analysis, vďaka 
ktorej dokážu v priebehu niekoľkých minút 

vygenerovať pre klienta kvalitnú analýzu 
trhu. CMA pomôže pri nábore nehnuteľnosti 

či overení si predajnej ceny.

NOVEMBER
Realitný barometer

Azda najväčším 
projektom 

uplynulého roka 
sa stal Realitný 

barometer. Realitná únia SR na základe 
analýzy cien na najväčších inzertných 

portáloch a aj vďaka Registru transakčných 
cien, do ktorého prispievajú jej členovia, 

vytvára na pravidelnej mesačnej báze veľmi 
presnú cenovú mapu nehnuteľností na 

Slovensku. Hneď po spustení projektu sa 
Realitný barometer dostal ako zaujímavá 

téma aj do viacerých celoslovenských 
denníkov ako Nový Čas, Plus jeden deň či 

tlačovej agentúry TASR. 

MÁJ
Konferencia - Reality 2017

V máji Realitná únia SR zorganizovala 
už tretiu celoslovenskú konferenciu - 

Reality 2017.  Jednou z najdôležitejších 
tém bolo predstavenie Štandardov 

realitných služieb, ktoré určujú kvalitu 
práce členov Únie. 

Prieskum - Na ktorom 
portáli sa oplatí inzerovať  

Prieskumu o efektivite realitných portálov sa 
zúčastnilo 331 realitných expertov z celého 

Slovenska. Výsledky nájdete tu:

FEBRUÁR
Študijný program - RSc. 
Po piatich rokoch náročnej 
prípravy expertov z oblastí 
nehnuteľností, práva, katastra, 
daní či financií a stavebníctva, 
sme vo februári v rámci akadémie spustili 
prestížny študijný program RSc. Na konci 
roka sa môžeme pýšiť niekoľkými desiatkami 
úspešných absolventov, z ktorých sa 
zložením záverečných skúšok stali elitní 
realitní sprostredkovatelia. 

DECEMBER
Realitná kancelária roka 
O výnimočnosti realitných 
kancelárií už nemusia 
vedieť len Vaši klienti! 
Realitná únia SR vyhlásila 
súťaž o najlepšiu Realitnú 
kanceláriu roka. Zapojte 
sa aj Vy, nominovať 
Vás môžu dokonca  aj samotní spokojní 
klienti. Súťaží sa v štyroch kategóriách – 
Realitná kancelária roka - východ, stred, 
západ a osobitne Bratislava. Víťazov ako 
aj absolútneho víťaza určí odborná porota 
a slávnostne ich vyhlásime už na jar 2018.

OKTÓBER
Newsletter - Realitné novinky
Od októbra má Realitná únia SR vlastný 
newsletter.   Jeho cieľom je prinášať nielen 
tie najaktuálnejšie informácie z realitného 
sektora, ale svojim členom poskytovať aj 
praktické rady a návody, ktoré im v ich 
každodennej práci môžu pomôcť. 

SOI kontroly 
Začiatkom októbra prekvapili mnohé realitné 
kancelárie na východnom Slovensku 
kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
ktoré následne pokračovali hromadne aj 
v ďalších mestách. Realitná únia SR na danú 
situáciu rýchlo zareagovala a pripravila 
všetky potrebné materiály. 
Viac sa dočítate tu:
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ČO ŽELÁME ÚNII A JEJ ČLENOM
DO NOVÉHO ROKA 2018? 

Attila MÉSZÁROS / Predseda Realitnej únie SR

Nový rok 2018 sa pomaly stáva skutočnosťou. Všetkým nám prináša príležitosť dosiahnuť nové 
úspechy. Úspechy však nemožno dosiahnuť bez prekonania prekážok. Len tak si ich skutočne 
vážime. Teší ma, že rozrastajúca sa komunita Realitnej únie SR sa stáva práve nástrojom 
úspešnosti jej členov. Členom Realitnej únie SR a všetkým ľuďom dobrej vôle prajem pokojné 
prežitie sviatočných chvíľ, pevné zdravie a priazeň klientov

Karin ZÁPALOVÁ / Podpredsedníčka Realitnej únie SR

Všetkým mojim kolegom, priateľom, maklérom prajem v novom roku 2018 veľa pracovných síl 
v zdraví, veľa dobrých klientov, príjemných stretnutí a splnených prianí.

Mojmír PLAVEC / Tajomník Realitnej únie SR

Tento rok bol pre členov Realitnej únie SR mimoriadne úspešný. Bolo príjemné a motivačné 
vidieť Vaše úsmevy, dobrú náladu, radosť z práce aj dobrých ekonomických výsledkov. Do 
nového roku želám všetkým členom Realitnej únie SR, aby Vám ostala dobrá nálada a mali ste 
naďalej radosť z práce s realitami, aby klienti ocenili Vašu prácu a mali ste veľa dôvodov radovať 
sa z úspechov. Svojou troškou sa budeme snažiť prispieť k Vaším úspechom aj My.

Vladimír KUBRICKÝ / Analytik Realitnej únie SR

Želám realitným maklérom, aby v roku 2018 mali pri nábore nehnuteľností šťastie na 
„osvietených“ majiteľov, ktorým nemusia pri cene prácne vysvetľovať, že „žiadny strom nerastie 
do neba“. Verím, že predávajúci pochopia, že hodnota ich nehnuteľnosti nemusí len rásť, 
a dokážu zreálniť svoje cenové očakávania.

Šanca pre všetkých členov Realitnej únie SR. Získajte nové auto so zľavou až do 30 %! 
Viac sa v prípade záujmu dočítate v intranete.

pre členov Realitnej únie SR!
ŠPECIÁLNA PONUKA
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