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„Geniálny nápad našich geniálnych 
analytikov, ako si geniálne zlacniť svoj 
dom.“

Génius
Hľadali sme spôsob, ako znížiť splátku      
o niekoľko desiatok Eur mesačne. Našli 
sme spôsob, ako splátku ktoréhokoľvek 
našeho domu znížiť o 100 Eur/mesiac. 
Presne teda o 98 Eur mesačne.
Neustále hľadáme cesty, ako znížiť ceny 
našich domov a splátky, ktoré zaplatíte. 
Starostlivo skúmame každú možnosť. 
Zásadným krokom je pre nás využitie 
všetkých dostupných podpôr. V ES máme 
celé oddelenie hľadajúce tieto cesty úspor. 
Sláva geniálnym nápadom, sláva programu 
GÉNIUS. Je ťažko uveriteľné, ale naozaj 
dôsledným a šikovným vyčerpaním jednej 
zo štátnych dotácií dokážeme každému 
svojmu klientovi znížiť jeho bežnú splátku  
o 98 Eur mesačne.

 

Ak si vyberiete napríklad dom Ekonomik 
N14, namiesto splátky 427 Eur mesačne 
vďaka programu GÉNIUS zaplatíte len 329 
Eur mesačne.
Detailné riešenie tohoto programu sa 
okamžite stalo prísne stráženým 
tajomstvom spoločnosti. Tento program 
nám umožní znížiť splátky našich domov 
nevídaným spôsobom. Pri menších 
domoch klesá splátka o tretinu. V ES tak 
máme pre svojich klientov jedinečnú 
možnosť, ktorá nemá v SR obdobu. 
Základným princípom tohoto programu je 
dôsledné a šikovné využitie  dotácie štátu 
pre výrobu elektriny solárnym panelom. 
Veľmi zjednodušene, pomocou úveru 
zriadime klientovi na streche domu solárnu 
elektráreň. Vyrobenú elektrinu za štátom 
garantovanú dotovanú cenu predáme.       
Z časti výnosu zaplatíme úver potrebný na 
zaplatenie panelu a zo zvyšku dotujeme 
hypotekárnu splátku na dom. Touto 
dotáciou je čiastka 98 Eur každý mesiac.
Ide o veľmi jednoduchý princíp, avšak 
veľmi náročný na datailné spracovanie. 
Zvládnutie tohoto procesu bolo skutočne 
náročné. Školili sme svojich projektantov, 
špeciálne sme upravili proces stavebného 
povolenia. Na program sme pripravili aj 
naše domy. Odviedli sme veľké množstvo 
práce a dnes Vám môžeme s veľkou 
radosťou predstaviť skutočne revolučný 
program Ekonomických stavieb, program 
GÉNIUS.

Martin Protiva, garant programu Génius
m.protiva@ekonomicke-stavby.cz
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Využívajte šikovnosť našich analytikov, 
využívajte podporu štátu, ktorú vie využiť 
skutočne len málo kto.
Zlacnite si splátku za dom v programe 
GÉNIUS o 98 Eur mesačne.

David Mencl, riaditeľ spoločnosti, k 
programu Génius: „Skutočne geniálny 
nápad. Prirodzene ma veľmi teší, že           
s týmto programom prichádzajú prvé ES. 
Teší ma, že práve naši klienti dostanú ako 
prví túto skvelú možnosť, zásadne znížiť 
svoje splátky. Ide o pravdepodobne 
najväčší krok v oblasti financovania 
rodinných domov za posledných osem 
rokov. Poveril som kolegov rýchlym 
dopracovaním tohoto programu tak, aby 
sme podobnú výhodu vedeli poskytnúť aj 
klientom, ktorí už od nás postavený dom 
majú. Chceme túto skvelú možnosť 
ponúknuť všetkým svojím novým, aj 
bývalým klientom.“

Miroslav Lebl, hlavný finančný analytik, 
k programu GÉNIUS: „Dopad tohoto 
nového programu bude obrovský. Tento 
program ovplyvní trh viac, ako si dnes 
vieme v ES predstaviť. Program zavedieme 
retrospektívne aj bývalým klientom. A už 
dnes pracujeme na ďalších projektoch.“

Martin Protiva, manažér projektu            
a spoluautor programu GÉNIUS: „Je 
skvelé znížiť splátku z 357 Eur na 259 Eur 
mesačne (Ekonomik N7/7).
Som šťastný, že sa nám tento program 
podarilo priviesť k životu a môžeme naším 
klientom ponúknuť ďalšiu možnosť ako 
zvýhodniť splátku rodinného domu.“

Martin Protiva, garant programu Génius
m.protiva@ekonomicke-stavby.cz
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