
BUDÚCNOSŤ JE VAŠA

HLAVNÉ
AKTUALITY
Slovenská sporiteľňa dosia- 
hla po 9 mesiacoch roku 
2022 zisk po zdanení 
161,7 miliónov eur. 
Objem úverov klientom 
dosiahol 17,3 miliárd eur, 
keď sa medziročne zväčšil 
o 14,1 %. Najvýznamnejšie 
sa na tom podieľali úvery 
poskytnuté obyvateľstvu. 
Na tomto trhu si sporiteľňa 
dlhodobo drží pozíciu lídra 
na trhu s podielom 24,6 %

V roku 2022 získala 
Slovenská sporiteľňa dve 
ceny ako banka roka. 
Euromoney Awards for 
Excellence od britského 
odborného magazínu 
Euromoney a aj Banka roka 
podľa Trend Top. 

Novým riaditeľom Erste 
Private Banking je Tomáš 
Petrus. 
Počas uplynulých 11 rokov 
v banke pracoval na viace- 
rých pozíciách, predovšet-
kým na Treasury a ako 
manažér investičných 
produktov. Erste Private 
Banking na Slovensku je 
súčasťou novovzniknutého 
odboru Treasury a investí-
cie pod vedením Petra 
Augustína.

PROFIL

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou na 
Slovensku. Jej korene siahajú až do roku 1825.
V súčasnosti je s 2,1 milióna klientov najväčšou bankou 
na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie 
v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov 
klientov, v počte pobočiek a bankomatov (750). 
Komplexné služby ponúka v takmer 200 pobočkách 
a 17 regionálnych firemných centrách. 

Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste 
Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá rakúska 
sporiteľňa. Od roku 1997 sa Erste Group stala jednou 
z najväčších stredoeurópskych bankových skupín 
s 45-tisíc zamestnancami. Obsluhujú približne 16  
miliónov klientov vo viac ako 2 000 pobočkách v sied-
mich európskych krajinách 
(Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, 
Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).
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3. kvartál 2022

Peter Krutil
predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 
Stratégia banky, rozvoj 
značky,ľudské vzťahy

Peter Cetkovský
člen predstavenstva 
Účtovníctvo a controlling, 
riadenie bilancie, správa 
majetku a výstavby, riadenie 
rizík, právne služby

Juraj Barta
člen predstavenstva 
Riadenie retailového predaja 
a produktov

Milan Hain
člen predstavenstva 
Informačné technológie, 
platobný styk a organizácia, 
CBO, bezpečnosť

Norbert Hovančák
člen predstavenstva 
firemné bankovníctvo 
a finančné trhy

PREDSTAVENSTVO STRATÉGIA

Sme najlepší
finančný partner

Prinášame 
výnimočné 

digitálne riešenia

Sme odlišní 
od iných bánk

AKCIONÁRSKA
ŠTRUKTÚRA

Moody´s
Dlhodobý  A2
Krátkodobý P-1
Výhľad  Stabilný

RATING

100,0 % Erste Group Bank AG
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NOVINKY
PRE KLIENTOV

Slovenská sporiteľňa prináša 
prvý corporate venture capital 
program. Seed Starter Slovenskej 
sporiteľne však nebude iba o finan- 
covaní startupov, ale hlavne o obsa- 
hovej podpore, preto súčasťou 
programu je inkubátor a tzv. 
bootcamp. Slovenská sporiteľňa tak 
chce pomôcť vytvárať priaznivé 
prostredie pre vznik a rast inovácií 
na Slovensku. Inšpiráciou je Seed 
Starter Českej spořitelny, ktorý 
úspešne funguje už viac ako tri roky. 

Slovenská sporiteľňa ako prvá 
banka na Slovensku vydala 
zelené kryté dlhopisy. Posilňuje 
tak svoje aktivity v rámci ESG 
investovania. Išlo o druhú syndiko-
vanú emisiu banky v tomto roku 
s najvyšším možným hodnotením 
dlhopisov od ratingovej agentúry 
Moody’s na úrovni Aaa, po zmene 
legislatívy vo formáte európsky 
krytý dlhopis (prémiový).

Nový komunikačný koncept 
Budúcnosť je vaša sa zaoberá 
problémom masívneho odchodu 
mladých ľudí za štúdiom 
a prácou do zahraničia. 
Za posledných 15 rokov opustilo 
Slovensko vyše 300-tisíc mladých 
ľudí. Dôvodom na návrat zo zahra- 
ničia je prevažne rodina a snaha 
pomôcť našej krajine. Slovenská 
sporiteľňa spustila emotívnu tele- 
víznu kampaň a zároveň aj web 
www.buducnostjevasa.sk, v rámci 
ktorého prináša aktuálne pracovné 
ponuky, možnosti na rozbehnutie 
podnikania a letné stáže pre 
študentov.

ERSTE GROUP PROFIL

ERSTE GROUP V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

MAKROEKONOMICKÝ
VÝHĽAD

Tohtoročný výkon ekonomiky 
ešte potiahol nahor solídny 
prvý polrok, predpokladáme 
však, že sa postupne bude 
aktivita utlmovať a med-
ziročný rast HDP v tomto roku 
dosiahne úroveň 1,8 %. Rast 
cien dnes dosahuje rekordné 
hodnoty, trhy však naznačujú 
postupné upokojovanie 
inflačných tlakov. 

Svedčí o tom napríklad lepšia 
situácia v dodávateľských 
sieťach či ceny neenege- 
tických komodít, čo dáva 
nádej na postupné utlmo-
vanie miery inflácie. 
Priemerná miera inflácie by 
tak v tomto roku mohla 
presiahnuť 12 %, pre budúci 
rok nateraz očakávame 
infláciu o jeden percentuálny 
bod nižšiu na úrovni 11 %.

1,8 %
by mal dosiahnuť rast 
HDP v roku 2022

16,1 mil.
klientov

335 mld. eur
celkové aktíva

2 038
pobočiek

v 7 krajinách

24,6 mld. eur
celkový kapitál

45 000
zamestnancov

14,2 %
CET 1 RATIO

1,65 mld. eur
čistý zisk

2,89 mld. eur
prevádzkový

výsledok

PREDSTAVENSTVO
- Willi Cernko, CEO and CRetO
- Stefan Dörfler, CFO
- Alexandra Habeler-Drabek, CRO
- Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer
- David O´Mahony, Chief Operations Offi
- Maurizio Poletto, Chief Platform Officer

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV
02. 12. 2022

Nešpecifikované*
6,16%

BlackRock
4,82%

Špecifikované
obchodovanie**
1,46%

Retailoví investori
5,75%

Nadácia ERSTE priamo
5,78%

Sporiteľne a CO KG
11,52%

Nadácie
2,77%

Wiener Stätische
Versicherungsverein

4,08%
Inštitucionálni
investori
57,66%

Celkový počet akcií: 429 800 000
Voľne obchodovateľné: 75,85 %

Česká spořitelna, a.s.
Počet pobočiek: 398
Počet zákazníkov: 4,5 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 26,8 %
Úvery obyvateľstva: 25,2 %

Erste Bank
der oesterreichischen
Sparkassen AG, Sparkassen
Počet pobočiek: 803
Počet zákazníkov: 4 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 23,9 %
Úvery obyvateľstva: 20,6 %

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Počet pobočiek: 192
Počet zákazníkov: 2 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 28,1 %
Úvery obyvateľstva: 24,5 %

Erste Bank Hungary Zrt.
Počet pobočiek: 103
Počet zákazníkov: 0,9 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 10,8 %
Úvery obyvateľstva: 11,5 %

Banca Comerciala Romana S.A.
Počet pobočiek: 321
Počet zákazníkov: 2,8 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 13,1 %
Úvery obyvateľstva: 17,0%

Erste Bank Croatia
Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
Počet pobočiek: 133
Počet zákazníkov: 1,2 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 15,9 %
Úvery obyvateľstva: 13,8 %

Erste Bank a.d. Novi Sad
Počet pobočiek: 88
Počet zákazníkov: 0,5 mil.
Trhové podiely
Vklady obyvateľstva: 5,4 %
Úvery obyvateľstva: 7,3 %

LISTINGY A ZAST. V INDEXOCH
   Index Váha
Vienna Stock Exchange  ATX 20,4 %
Prague Stock Exchange  PX 20,1 %
Bucharest Stock Exchange BET-BK 7,3 %

RATING
  S&P Fitch Moody´s
Dlhodobý  A+ A A2
Krátkodobý  A-1 F1 P-1
Výhľad  Stabilný Negatívny Stabilný

KONTAKTY
Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3
www.slsp.sk

PRE MÉDIÁ
Korporátna komunikácia
Tel.: +421 2/4862 4356
press@slsp.sk

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
www.facebook.com/SlovenskaSporitelna
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