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Našim partnerom

Vážení partneri,

predkladáme vám v poradí tretiu správu o zodpovednom podnikaní, ktorá je vyvrcholením procesu skla-
dajúceho sa z desiatok projektov a iniciatív. Pokračujeme v reportovaní podľa medzinárodných štandardov 
Global Reporting Initiative v  záujme transparentnosti a  zvyšovania našej výkonnosti v  oblasti sociálnej 
a environmentálnej. Ako bankári pristupujeme k podnikaniu so snahou dobre a efektívne podnikať a do-
sahovať zisk pre našich akcionárov aj klientov. Rovnako dôležité je robiť to spôsobmi, ktoré sú čestné, 
transparentné, efektívne a – zodpovedné.

V uplynulom roku sme pokračovali v zodpovednom prístupe k podnikaniu a jeho uplatňovaní v každoden-
ných činnostiach banky. Pripojili sme sa k celosvetovej iniciatíve OSN Global Compact, čím sme sa zaviazali 
dodržiavať desať princípov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, ochrany životného prostredia a uplat-
ňovania protikorupčných opatrení. Prijali sme tiež dve nové politiky – environmentálnu politiku a politiku 
prijímania darov. Obidve vychádzajú z Etického kódexu a sú záväzné pre všetkých zamestnancov. Od roku 
2009 uplatňujeme nový interný kódex správania a formou internej kampane sme priblížili našim zamest-
nancom hodnoty banky. Okrem prostredia vnútri banky sme šírili princípy zodpovedného podnikania aj 
medzi našimi klientmi z radov stredných a malých firiem. Oslovili sme ich s ponukou zostaviť a vypracovať 
ich vlastné správy o zodpovednom podnikaní. Malé a stredné firmy tvoria na Slovensku viac ako 90 % 
všetkých podnikateľských subjektov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme túto možnosť ponúkli práve 
tomuto sektoru. Viacerí naši klienti túto možnosť využili a sme radi, že tento projekt môžeme ponúknuť 
aj v tomto roku. 

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní 
ziskovosti a prevádzkovej efektivity. Tak znie vízia našej spoločnosti. Vzťah s našou klientskou základňou, 
s vyše miliónom klientov, z ktorých väčšina je s nami už mnoho rokov, je naším hlavným kapitálom. Preto 
je našou prioritou dialóg s klientmi a pozorné počúvanie ich potrieb. Aj v  roku 2009 sme pokračovali 
v programe Počúvame vás na 100 %, v ktorom zisťujeme spokojnosť klientov. Jadrom prieskumu je uzná-
vaný európsky index spokojnosti, ktorý u nás dosiahol úroveň 83,6, pričom hodnota indexu nad 80 sa 
považuje za veľmi dobrý výsledok. V rámci programu sme organizovali aj stáže v Kontaktnom centre pre 
manažérov banky, počas ktorých odpovedali na otázky a požiadavky klientov. Vďaka priamemu kontaktu 
sa tak mohli pozrieť na služby, produkty a našu banku očami klientov. 

VÚB banka má tradíciu inovatívnej banky. Množstvo inšpirácií pochádza priamo od zamestnancov, ktorým 
dávame priestor a počúvame ich nápady a návrhy na zlepšenia. V roku 2009 sme začali realizovať program 
nápadov ZAPNi, v ktorom zamestnanci môžu navrhovať zmeny v bankových procesoch, a tým zvyšovať 
spokojnosť našich klientov. Akýkoľvek nápad na zlepšenie je vítaný a tie najlepšie boli uvedené do praxe. 
Veľa návrhov na zlepšenie bolo inšpirovaných snahou o zjednodušenie, čím sledujeme prioritu materskej 
Intesa Sanpaolo – zjednodušovanie a zvyšovanie efektivity. Vďaka tomuto programu sme priniesli princíp 
inovácie, zjednodušenia a zlepšovania kvality, čo je v tomto čase veľmi dôležité. Navyše priamo oceňujeme 
našich ľudí za proaktivitu a vlastné nápady. Spokojnosť zamestnancov sme v minulom roku zisťovali aj 
v internom prieskume, ktorý sa uskutočnil na úrovni medzinárodnej Skupiny. Prieskum dal zamestnancom 
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možnosť aktívne sa zúčastniť na smerovaní stratégie VÚB v ďalšom období. V  roku 2009 VÚB banka 
získala tri ocenenia prestížnych časopisov – „Best Bank in Slovakia“ od britského magazínu Euromoney, 
„Banka roka“ od vydavateľstva Trend a „Bank of the Year in Slovakia“ od renomovaného časopisu The 
Banker. Okrem toho sme potvrdili aj našu produktovú silu získaním viacerých ocenení v súťaži Zlatá minca. 
Uznanie vo forme ceny VIA BONA sme dostali za zodpovedné pôsobenie na trhu. Získať toľko významných 
ocenení najmä v čase krízy je pre nás veľmi cenné a zároveň motivujúce. Utvrdzuje nás to v tom, že sme na 
dobrej ceste k zvyšovaniu spokojnosti a lojality našich klientov, a tým aj naplneniu našej vízie byť najlepšou 
bankou na Slovensku v spokojnosti klientov.

V Bratislave 31. marca 2010

Ignacio Jaquotot
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Všeobecná úverová banka, a.s.
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O tejto správe

VÚB banka vydáva v poradí tretiu výročnú správu o zodpovednom podnikaní zostavenú podľa verzie G3 
medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative (ďalej GRI). Správa informuje o výkonnosti VÚB v oblasti 
ekonomickej, sociálnej a  environmentálnej. Predkladaná správa obsahuje kvalitatívne dáta za kalendárny 
a súčasne finančný rok 2009. Sú porovnateľné s predchádzajúcim finančným obdobím za rok 2008 a tam, 
kde to bolo možné, aj s dátami za rok 2007. Správa je rovnako ako minulý rok distribuovaná partnerom 
VÚB spolu s finančnou výročnou správou. Je zverejnená na stránke www.vub.sk, v sekcii Hodnoty a princí-
py/Spoločenská zodpovednosť (http://www.vub.sk/o-banke/hodnoty-principy/spolocenska-zodpovednost/). 
V záujme šetrenia prírodných zdrojov správu vydávame len v elektronickej verzii. Reakcie a otázky je možné 
zaslať na adresu csr@vub.sk.

Prehľad vydaných správ o zodpovednom podnikaní v období 2006 – 2010

dátum vydania Úroveň reportovania podľa metodiky GRI

Správa za rok 2006 25. 7. 2007 nie podľa GRI

Správa za rok 2007 20. 8. 2008 B+

Správa za rok 2008 31. 3. 2009 B+

Správa za rok 2009 31. 3. 2010 B+

Metodológia reportovania

Štruktúra a obsah

Správa je rozdelená na viacero kapitol, ktoré mapujú jednotlivé oblasti nášho vplyvu na jednotlivé kategórie 
partnerov. Celý obsah sa delí na dve hlavné časti. Prvá časť obsahuje kapitolu Profil a riadenie, ktorá opisuje 
profil, identitu skupiny VÚB, governance systém, misiu, hodnoty a kapitolu Naša zodpovednosť, ktorá sa sú-
streďuje na manažment zodpovedného podnikania a implementáciu jeho princípov. Reportovaný je proces 
dialógu s partnermi, stanovené záväzky a ciele, ako aj efektívnosť ich plnenia.

Druhú časť správy tvoria kapitoly venované jednotlivým kategóriám partnerov, teda tým subjektom, ktoré 
sú významne ovplyvnené činnosťou VÚB banky a ku ktorým pociťujeme najväčšiu zodpovednosť. Sú nimi 
klienti, zamestnanci, akcionári, dodávatelia a komunita. V samostatnej kapitole sa venujeme aj nášmu vplyvu 
na životné prostredie. Pri identifikácii týchto kategórií sme vychádzali zo stratégie zodpovedného podnikania 
materskej banky Intesa Sanpaolo, ktorá použila metodológiu podľa princípov AA1000 (najmä AA1000 SES 
Standard) londýnskeho inštitútu Accountability. Správa dokumentuje výsledky, ktoré banka dosiahla s ohľa-
dom na ciele, ktoré si stanovila v rámci obchodného plánu na roky 2007 – 2009. Dáta sú uvádzané v porov-
naní s predchádzajúcim finančným obdobím reportovaným v správach za roky 2007 – 2008. Všetky uvedené 
údaje boli zozbierané a spracované členmi pracovnej skupiny VÚB pre zodpovedné podnikanie a štábnym 
útvarom Spoločenská zodpovednosť. Správa dokumentuje výlučne aktivity VÚB banky, pričom činnosť jej 
dcérskych spoločností nie je do správy zahrnutá. Jedinou čiastočnou výnimkou je oblasť zodpovednosti za 
komunitu, kde dochádza k prelínaniu informácií a dát týkajúcich sa činnosti Nadácie VÚB. Tento postup bol 
zvolený v prípade aktivít, ktoré VÚB banka a jej nadácia realizovali a financovali spoločne. Prílohou správy je 
prehľad spracovaný podľa smerníc GRI, ktorý obsahuje zverejnenie profilu, manažérskeho prístupu pre všetky 
kategórie indikátorov a zoznam ukazovateľov výkonnosti.
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Súlad so smernicami Global Reporting Initiative

Obsah bol zostavený podľa Sustainability Reporting Guidelines z  tretej edície Global Reporting Initiative 
Edition, ktoré predstavujú najuznávanejší štandard, podľa ktorého svetové firmy zostavujú svoje správy 
o zodpovednom podnikaní. Správa zodpovedá nárokom G3, úroveň B+. Reportovaný je profil, manažérsky 
prístup a 45 indikátorov. V prílohe je formou prehľadnej tabuľky pripojený zoznam reportovaných indikátorov 
a manažérsky prístup pre každú kategóriu indikátorov.

Overenie súladu so smernicami GRI treťou stranou 

Súlad so smernicami GRI bol overený externým overovateľom Nadáciou Pontis, ktorá je partnerskou organi-
záciou GRI v Slovenskej republike. Výrok overovateľa je uvedený v prílohe k tejto správe. Nadácia Pontis sa 
nezaoberala verifikáciou kvantitatívnych a kvalitatívnych dát uvedených v správe.

V súlade so 
smernicami 
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Vyhodnotenie dát

Dáta z jednotlivých bankových divízií zozbieral štábny útvar Spoločenská zodpovednosť v súčinnosti s člen-
mi VÚB skupiny pre zodpovedné podnikanie. Pri zbere dát bol využitý manuál skupiny Intesa Sanpaolo, kto-
rý rieši proces zostavovania správy a definuje zodpovednosť a kompetencie prispievateľov do správy a tech-
nické aspekty, akými sú špecifické postupy na tvorbu indikátorov.

Princípy zostavovania správy

Tak, ako je naša zodpovednosť založená na našom dobrovoľnom rozhodnutí a vychádza z našich priorít, 
Etického kódexu, z hodnôt a princípov, ktoré vyznávame, tak je dobrovoľné aj naše rozhodnutie informo-
vať verejnosť o našich aktivitách verifikovateľným spôsobom podľa medzinárodných štandardov, pretože iba 
tie môžu generovať merateľný výsledok. Táto správa okrem toho, že hovorí o tom, kde sme a čo sme doká-
zali, nám v mnohých smeroch odhaľuje rezervy a pomáha definovať, kam sa chceme v nasledujúcom obdo-
bí dostať a akým spôsobom. Na jej základe si jasne uvedomujeme naše rezervy a zisťujeme, čo treba zlepšiť. 
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O tejto správe

Kritériá pre obsah

Relevantnosť 
Obsah správy bol vytvorený v súlade so smernicami GRI a vychádzal zo zadefinovaných kategórií partnerov 
a ich potrieb a záujmov. Selekcia reportovaných dát a informácií vychádzala z misie a vízie, zo záväzkov vy-
plývajúcich z obchodného plánu VÚB na roky 2007 – 2009, z otázok, ktoré vyplynuli z dialógu s partnermi, 
zo základných indikátorov GRI a z dobrovoľných záväzkov vyplývajúcich z etických kódexov a iných externých 
iniciatív.

Vzťah k trvalo udržateľnému rozvoju
Správa reportuje príspevok VÚB banky k udržateľnému rozvoju a definuje jej úlohu v rozvoji krajiny, pričom 
uvádza dosiahnuté výsledky v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej.

Spolupráca s partnermi 
Definovali sme svojich partnerov a v jednotlivých kapitolách správa vysvetľuje, akým spôsobom napĺňame 
ich očakávania.

Kompletnosť 
Pri reportovaní sme nevynechali ani jednu oblasť, ktorá sa týka nás alebo zainteresovaných skupín. 
Reportovaných je 45 indikátorov GRI.

Kritériá pre kvalitu reportovania

Porovnateľnosť 
Správa je komponovaná tak, aby sa jednotlivé údaje a parametre dali porovnávať so správou vydanou v uply-
nulom roku. Reportované dáta sú preto uvádzané v porovnaní s predchádzajúcim finančným obdobím.

Presnosť
Informácie boli zozbierané priamo z informačných systémov banky, ide o dáta bežne používané pri manaž-
mente a účtovníctve VÚB banky. Ekonomické dáta boli prevzaté z finančnej výročnej správy, ktorá vychádza 
súčasne s touto správou.

Vyváženosť
Reportované sú pozitívne aj negatívne výsledky tak, aby si čitatelia mohli vytvoriť komplexný obraz. 

Periodicita
Správu o zodpovednom podnikaní vydávame každoročne, vydaná je súčasne s finančnou výročnou sprá-
vou za rok 2009.

Transparentnosť, dôveryhodnosť 
Správa je prehľadná a transparentne zverejňuje informácie a dáta. Jednotlivé informácie sú overiteľné rôzny-
mi spôsobmi a postupmi. Uvedené čísla sú v súlade s finančnými výkazmi auditovanými externým audítorom 
alebo vychádzajú z kontrolingových systémov banky, prípadne iných zdrojov informácií, ktoré banka pokladá 
za preverené. Súlad so smernicami GRI bol overený externe Nadáciou Pontis, ktorá je partnerskou organizá-
ciou Global Reporting Initiative na Slovensku.



Vízia, misia, hodnoty
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Ekonomické ukazovatele

Organizácia a riadenie
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Profil a riadenie 

Vízia, misia, hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní 
ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Sme súčasťou tejto krajiny a chceme rásť spolu s našimi klientmi – či je to veľká korporácia, alebo jed-
notlivec. Naši klienti by mali mať pocit, že sú pre nás najdôležitejší a že ich spokojnosť je jadrom každého 
nášho rozhodnutia. 

Naše hodnoty

Našim klientom poskytujeme bankové a finančné služby na vysokej úrovni. Zároveň našimi službami vytvá-
rame a aktivujeme nástroje na rozvoj ekonomického systému Slovenska. Profesionalita ľudí a kvalita slu-
žieb sú charakteristické pre činnosť VÚB. Naším cieľom je vybudovať vzťah klientov a akcionárov založený 
na dôvere a spokojnosti, spolupatričnosti zamestnancov a na blízkosti k skutoč-
ným potrebám celej spoločnosti. Preto sú súčasťou firemnej kultúry a etického 
kódexu VÚB hodnoty, ktoré nám pomáhajú byť úspešnými a dosahovať očakáva-
né výsledky. Hodnoty usmerňujú naše konanie v situáciách, keď si musíme vybrať 
medzi niekoľkými cestami. Vytvárajú charakter človeka i  charakter inštitúcie. 
Hodnoty banky sú základom toho, aby sme boli úspešní vo svojej práci ako jed-
notlivci i ako banka. V roku 2009 boli hodnoty, spoločné v celej skupine Intesa Sanpaolo, komunikované 
a priblížené zamestnancom prostredníctvom medzinárodnej internej kampane realizovanej vo všetkých 
bankách skupiny. Sedem hodnôt banky je teda sedem hodnôt celej skupiny Intesa Sanpaolo.

Konáme fér
Sledujeme naše ciele čestne, poctivo a zodpovedne, pričom rešpektujeme pravidlá, profesionálnu etiku 
i ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu
Zameriavame sa na neustále zlepšovanie kvality našich produktov, služieb a komunikačných kanálov.
Podporujeme osobný a odborný rast našich zamestnancov a zasadzujeme sa o zlepšenie efektívnosti našej 
organizácie s cieľom jej optimalizácie z hľadiska nákladov i času. Naším cieľom je zlepšovanie, prezieravosť, 
pripravenosť na výzvy, kultiváciu a  podnecovanie tvorivej inovácie. Zároveň uznávame a  odmeňujeme 
zásluhy.

Konáme transparentne
Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky za-
interesované strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti
Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, 
aby sme sa stratili z dohľadu jednotlivcov.

Hodnoty sú súčasťou 
firemnej kultúry 
a etického kódexu.
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Podporujeme rovnosť
Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na 
základe pohlavia, veku, rasy, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, jazykových schopností 
alebo postihnutia.

Počúvame pozorne
V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné 
nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zainteresovanými stranami.

Konáme zodpovedne
Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu 
a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

Profil spoločnosti

Kľúčové ukazovatele

Ekonomické 2009 2008

Pôžičky klientom v eurách 5,6 miliardy 5,3 miliardy

Vklady klientov v eurách 6,6 miliardy 8,1 miliardy

Základné imanie v mil. eur 430,82 430,79 

Prevádzkové výnosy 415,6 mil. 413,2 mil.

Aktíva 9,5 mld. 10,8 mld.

Počet klientov 1 248 236 1 240 602

Počet obchodných miest 253 258

Percento lokálnych dodávateľov 92 90

Sociálne 

Počet zamestnancov VÚB banky 3 456  3 561

 – z toho žien 2 617  2 735

 – z toho ZŤP 19  18

Percento fluktuácie 12,62  14,6

Počet úrazov 8  12

Podpora neziskovým organizáciám (v tis. eur) 90,7  138,3

Environmentálne 

Spotreba energií na zamestnanca (kWh) 11 411,9  11 852,2

Spotreba vody na zamestnanca (litrov za deň) 51,4  52,7

VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej 
banky československej. VÚB banka je verejnou akciovou spoločnosťou a  pôsobí na území Slovenskej 
a Českej republiky. Prelomom pre našu činnosť bol rok 2001, keď väčšinový podiel vo VÚB banke získala 
významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo). 
VÚB banka je v súčasnosti druhou najväčšou bankou na Slovensku. Spravuje vklady vo výške 6,6 miliardy 
eur a úvery vo výške 5,6 miliardy eur. Momentálne má banka vo svojom portfóliu viac ako 1 milión re-
tailových klientov, 90-tisíc živnostníkov, 9-tisíc malých a stredných podnikov a 600 veľkých korporácií. Za 
posledné štyri roky je VÚB jednou z najziskovejších bánk na Slovensku. Ťažiskom našej ponuky sú hypo-
tekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie 
aktivít medzinárodného obchodu. Prostredníctvom dcérskych spoločností ponúkame i podielové fondy, 
dôchodkové sporenie, spotrebiteľské financovanie, lízing či faktoring.
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Nosným prvkom v  logu je rímsky akvadukt ako symbol šírenia pokroku, prosperity, spojenia medzi 
ľuďmi a kultúrami. Akvadukt je historicky známy ako kamenná konštrukcia, ktorá dodávala obyvateľ-
stvu vodu. Symbolicky tak predstavuje nielen solidaritu a technologický pokrok, ale aj život, prospe-
ritu a tiež jednotu medzi národmi a kultúrami. Písmo vychádza z rímskych trajánskych znakov a pred-
stavuje nadčasovosť a stálosť. Zelená farba písma v logu vyjadruje pocit dôvery a bezpečia, oranžová 
je farbou energie a optimizmu.

 
Skupina VÚB poskytuje širokú škálu služieb

LízingBankovníctvo Faktoring

Asset 
Management

Spotrebiteľské 
financovanie

Dôchodkové 
sporenie

O skupine Intesa Sanpaolo

Talianska banková skupina Intesa Sanpaolo, ktorá má sídla v Turíne a Miláne, je väčšinovým akcionárom 
VÚB banky s podielom 96,76 % na základnom imaní spoločnosti. Finančná skupina Intesa Sanpaolo vznik-
la v januári 2007 fúziou významných talianskych bánk Banca Intesa a Sanpaolo IMI. Obidve banky mali 
pred fúziou významné postavenie na talianskom finančnom trhu a  veľkou 
mierou prispeli ku konsolidačnému procesu talianskeho bankového sektora. 
Finančná skupina Intesa Sanpaolo má vedúcu pozíciu v Taliansku a je jednou 
z vedúcich bank poskytujúcich finančné produkty a služby domácnostiam aj 
firmám v  Európe schopnou konkurovať na medzinárodnej úrovni. Intesa 
Sanpaolo má strategické obchodné zastúpenie v regióne strednej a východ-
nej Európy a v oblasti Stredozemného mora. Intesa Sanpaolo pôsobí prostred-
níctvom dcérskych bánk v Srbsku, kde sa radí na prvé miesto, ďalej v Albánsku, Chorvátsku a na Slovensku, 
kde kontroluje druhé najväčšie banky na trhu, v Maďarsku s treťou najväčšou bankou, piatou najväčšou 
bankou v Bosne a Hercegovine a Egypte a v Slovinsku, kde vlastní šiestu najvýznamnejšiu banku. Skupina 
má taktiež svoje zastúpenie na Ukrajine, v Ruskej federácii a v Rumunsku. Intesa Sanpaolo poskytuje širo-
ký rozsah produktov a služieb od klasických bankových produktov k sofistikovanejším službám, ako sú 
napríklad správa portfólia, životné poistenie, fúzie a akvizície, štruktúrované financovanie pre obyvateľ-
stvo, pre drobných a malých podnikateľov, pre veľké firmy, pre nadnárodné spoločnosti a finančné inštitú-
cie. 

Väčšinovým 
akcionárom je talianska 
banková skupina Intesa 
Sanpaolo.
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Intesa Sanpaolo v číslach

k 30. 9. 2009 k 31. 12. 2008

Počet klientov spolu 19,6 mil. 19,8 mil.

– v Taliansku 11,1 mil. 11,3 mil. 

– vo svete 8,5 mil. 8,5 mil. 

Počet pobočiek spolu 7 983 8 399

– v Taliansku 6 090 6 366

– vo svete 1 893 2 033

Aktíva v miliardách eur 631,6 636 

Úvery klientom v miliardách eur 377,9 395 

Vklady klientov v miliardách eur 433,98 430 

Prítomnosť Intesy Sanpaolo v regióne
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Štruktúra majiteľov akcií VÚB

Podľa typu majiteľa Podiel akcií v eurách * Podiel v %

Intesa Sanpaolo Holding International S.A. – väčšinový majiteľ 416 875 694,61 96,764

Ostatné právnické osoby 3 025 848,00 0,702

Fyzické osoby 10 917 521,20 2,534

Spolu (základné imanie VÚB, a.s.) 430 819 063,81 100,000

Podľa štátnej príslušnosti majiteľa Podiel akcií v eurách * Podiel v %

Intesa Sanpaolo Holding International S.A. – väčšinový majiteľ 416 875 694,61 96,764

Domáci akcionári 12 711 383,60 2,951

Ostatní zahraniční akcionári 1 231 985,60 0,286

Spolu (základné imanie VÚB, a.s.) 430 819 063,81 100,000

* Podiel akcií VÚB, a.s., v € znamená hodnotu vlastnených akcií VÚB, a.s., vyjadrenú menovitou hodnotou v eurách vynásobenú počtom vlastnených akcií. 

Akcie VÚB, a.s., vlastnilo 45 742 akcionárov k 31. decembru 2009. Zahraniční akcionári pochádzajú 
z týchto 10 krajín:
Luxembursko (96,800 %), Nemecko (0,077 %), Švajčiarsko (0,067 %), Česká republika (0,054 %), 
Rakúsko (0,047 %), Veľká Británia (0,002 %), USA (0,001 %), Rumunsko, Poľsko a Cyprus.
V roku 2009 nenastali žiadne zmeny vo vydanom akciovom kapitáli. Zmena v inom imaní vznikla len pre 
nerozdelený zisk a oceňovacie rozdiely. 

Ekonomické ukazovatele

Rok 2009 bol ekonomicky najťažším rokom v novodobej histórii Slovenska. Ešte nikdy predtým sme neza-
žili taký náhly obrat z rýchleho ekonomického rastu do hlbokej recesie. Vskutku, vinou globálnej hospo-
dárskej krízy rast ekonomiky viac ako o 6 % v roku 2008 sa zmenil na pokles takmer o 5 % v roku 2009. 
Zisky podnikov prepadli viac ako o tretinu a počet nezamestnaných sa zvýšil 
o polovicu. Také náhle a výrazné zhoršenie ekonomického prostredia, sa-
mozrejme, zaťažilo hospodárenie aj bankového sektora, ktorému sa príjmy 
oproti roku 2008 znížili o 14 %, prevádzkový zisk poklesol o 22 % a čistý 
zisk dokonca viac ako o 45 %. Na tomto pozadí sú výsledky VÚB banky 
prijateľné. Vskutku, ako jediní z veľkých bánk sme v minulom roku dokázali 
tak prevádzkový, ako aj čistý zisk zlepšiť o 5 %, respektíve 2,5 %. S prevahou sme tak obhájili pozíciu 
najziskovejšej bankovej inštitúcie na Slovensku a ešte viac si ju upevnili. Na rozdiel od konkurencie sme sa 
v uplynulom roku dokázali zlepšiť aj v ukazovateľoch efektivity. Znížením prevádzkových nákladov o 6 % 
sa nám podarilo znížiť pomer nákladov k výnosom pod 45 % hranicu, čo bol najlepší výsledok spomedzi 
bankových inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. Úspešné výsledky aj v takom náročnom roku, ako bol rok 
2009, potvrdzujú správnosť našej stratégie. Stratégie založenej na dlhodobo udržateľnom rozvoji, kvalite 
a aktívnom načúvaní klientovi.

VÚB banka opäť zlepšila 
ukazovatele svojej 
efektivity.
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Trhové podiely

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007

Aktíva spolu 17,9 % 17,2 % 16,5 %

Vklady klientov 17,5 % 19,8 % 19,0 %

Úvery klientom 17,7 % 16,7 % 14,4 %

Hypotekárne úvery 37,4 % 34,5 % 31,5 %

Pobočková sieť 20,7 % 20,6 % 19,2 %

Platobné karty 25,5 % 23,5 % 23,5 %

Bankomaty 24,2 % 23,9 % 24,0 %

EFT POS terminály 18,4 % 20,5 % 20,5 %

Hlavné ekonomické ukazovatele skupiny VÚB podľa konsolidovaných výsledkov

2009 2008 2007

Prevádzkové výnosy 481,18 mil. 500,86 mil. 428,07 mil.

Základné imanie 430,82 mil. 430,79 mil. 430,79 mil.

Celkové vlastné imanie 986,39 mil. 838,73 mil. 730,45 mil.

Aktíva skupiny VÚB 9,85 mld. 11,23 mld. 9,45 mld.

Počet zamestnancov VÚB banky

2009 3 456

2008 3 561

2007 3 554

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2009

Členovia predstavenstva 8

Manažéri 605

Nemanažéri 2 851

Kompletné hospodárske výsledky sú zverejnené vo výročnej správe VÚB za rok 2009 (www.vub.sk/ 
o-banke/profil-banky/vyrocne-spravy/).

Dcérske spoločnosti s väčšinovým podielom VÚB, a.s.

■■ Consumer Finance Holding, a. s.
Podiel VÚB, a.s., 100 %
Hlavný predmet činnosti: Poskytovanie nebankových úverov

■■ VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
Podiel VÚB, a.s., 100 %
Hlavný predmet činnosti: Kolektívne investovanie, správa a riadenie portfólia

■■ VÚB Factoring, a. s.
Podiel VÚB, a.s., 100 %
Hlavný predmet činnosti: Faktoringové a forfaitingové obchody

■■ VÚB Leasing, a. s.
Podiel VÚB, a.s., 70 %
Hlavný predmet činnosti: Finančný a operačný lízing
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■■ VÚB Poisťovací maklér, s. r. o.
Podiel VÚB, a.s., 70 %
Hlavný predmet činnosti: Sprostredkovanie poistenia

■■ Recovery, a. s.
Podiel VÚB, a.s., 100 %
Hlavný predmet činnosti: Správa, vymáhanie a odkupovanie pohľadávok

■■ VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Podiel VÚB, a.s., 50 %
Hlavný predmet činnosti: Správa fondov starobného dôchodkového sporenia

Naša obchodná sieť

Obchodná sieť VÚB, ktorá slúži viac ako 1,24 mil. klientom, je druhá najväčšia na Slovensku. Na Slovensku 
sme ku koncu roka 2009 poskytovali naše služby prostredníctvom 210 retailových pobočiek a 11 hypo-
tekárnych centier. Zároveň poskytujeme produkty a služby firemným klientom prostredníctvom 32 firem-
ných pobočiek, ktoré predstavujú najširšiu sieť špecializovaných bankových pracovísk v SR. Vedenie VÚB 
sídli v Bratislave. 

2009 2008 2007

Retailové pobočky 210 215 207

Hypotekárne centrá 11 11 11

Firemné pobočky 32 32 33

Počet bankomatov 558 541 516

Členstvo v organizáciách

VÚB banka bola v roku 2009 členom 25 asociácií a profesionálnych združení. Najdôležitejším profesio-
nálnym združením je Slovenská banková asociácia, ktorá je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom 
sektore a  jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. V súčasnosti jej 25 členov 
reprezentuje viac ako 99 % slovenského bankového sektora. Je dobrovoľným združením spoločností pod-
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nikajúcich v oblasti bankovníctva, založeným v roku 1993 s cieľom ochrany záujmov svojich členov a na 
podporu ich aktivít. Hlavnou činnosťou asociácie je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia 
v oblasti bankovníctva prostredníctvom presadzovania spoločných záujmov sektora smerom k orgánom 
štátnej administratívy, verejnosti a k zahraničiu. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Stáleho 
rozhodcovského súdu, nezávislého a  nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vznik-
nutých z  obchodnoprávnych a  občianskoprávnych vzťahov. Asociácia dosahuje svoje ciele korektnými 
partnerským vzťahmi bánk, vzájomnými konzultáciami a efektívnym vedením dialógu s  trhovými regu-
látormi a tvorcami zákonov. Ďalšími významnými organizáciami, ktorých členom bola VÚB banka v roku 
2009, sú Talianska, Americká a Nemecká obchodná komora, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 
a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Business Leaders Forum

VÚB je členom združenia Business Leaders Forum, ktoré spája lídrov v presadzovaní princípov zodpoved-
ného podnikania na Slovensku. Členmi je 22 slovenských firiem. Jeho poslaním je motivovať a inšpirovať 
firmy na zodpovednosť prostredníctvom zvyšovania povedomia o potrebe zodpovedného správania a po-
skytovania potrebného know-how. Cieľom združenia je pomáhať firmám a iným organizáciám dobrovoľ-
ne vytvárať vyššie etické štandardy podnikania, prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a podporovať 
skvalitňovanie spoločnosti uplatňovaním princípov v ťažisku ich hlavnej činnosti. VÚB banka sa aktívne 
zapája do aktivít združenia, je členom pracovných skupín pre reportovanie firemnej filantropie (Štandard 
komunitné investovanie) a firemné dobrovoľníctvo (Engage). Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
VÚB banky bol v rokoch 2008 – 2009 prezidentom združenia. Ako súčasť svojej misie si predsavzal inšpi-
rovať na zodpovedné podnikanie malé a stredné podniky. Je to segment firiem podnikajúcich v rôznych 
sférach a ovplyvňujúcich rôzne oblasti spoločnosti. Malé a stredné firmy zamestnávajú až 90 percent pra-
covníkov v národnom hospodárstve, čo je jeden z dôvodov, prečo by mali podnikať zodpovedne a snažiť 
sa o trvalo udržateľný rozvoj. V rámci tejto misie sa uskutočnili dva semináre o zodpovednom podnikaní 
pre malé a stredné podniky v Bratislave a Žiline, na ktorých sa zúčastnilo 50 zástupcov firiem z rôznych 
oblastí podnikateľského sektora. 

Ocenenia

Banka roka
Ekonomický týždenník Trend udelil VÚB banke prestížne ocenenie Banka roka. Hodnotiaci model TREND 
Analyses porovnáva výsledky bánk v oblasti prevádzkovej efektívnosti, ziskovosti a schopnosti zveľaďovať 
trhové podiely. 

Euromoney Awards for Excellence – Best Bank in Slovakia
Podľa prestížneho finančného časopisu bola VÚB najlepšou bankou na 
Slovensku v  roku 2009. Euromoney udeľuje ceny vymedzujúce bankovnícku 
znamenitosť v globálnych kategóriách v 110 krajinách sveta. 

Bank of the Year in Slovakia
VÚB banka získala v minulom roku aj medzinárodnú cenu „Bank of the Year in 
Slovakia“ od renomovaného časopisu The Banker. Časopis, jedno z najprestíž-
nejších svetových médií z oblasti bankovníctva a financií, udeľuje cenu každý 
rok. Cenu udelil VÚB banke už dvakrát, v rokoch 2004 a 2006.

Zlatá minca 
VÚB sa aj v roku 2009 stala najúspešnejšou bankou v súťaži Zlatá minca 2009, v ktorej produkty finan-
čných inštitúcií hodnotili odborníci z radov ekonomických novinárov, zástupcov maklérskych spoločností, 
vysokých škôl, výskumných spoločností a profesijných asociácií. VÚB banka zvíťazila a ocenenie Zlatá min-
ca získala v kategóriách bankové účty (Flexiúčet extra), podnikateľské účty (Flexibiznis účet), debetné karty 
(Maestro DOBRÝ ANJEL), podnikateľské úvery (Profiúvery) a investičné bankovníctvo (Garantovaný vklad). 
Strieborné mince získala v kategóriách elektronické bankovníctvo (Internet banking), spotrebiteľské úvery 

VÚB banka získala 
viacero významných 
ocenení vrátane ceny 
Banka roka.
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(Flexipôžička) a úvery na bývanie (Flexihypotéka). Zbierku mincí pre VÚB banku dopĺňa jedna bronzová 
v kategórii kreditné karty (MasterCard original+).
Ocenené boli aj produkty dcérskych spoločností VÚB banky. Podielové fondy VÚB Asset Management zís-
kali striebornú mincu v kategórii zmiešané fondy (VÚB AM Vyvážený rastový fond) a ďalšie dve bronzové 
v kategóriách eurové dlhopisové fondy (VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond) a zmiešané fondy (VÚB 
AM Konzervatívne portfólio). Bodovala aj spoločnosť VÚB Leasing so striebrom v kategórii lízing pre pod-
nikateľov (Zelený program) a bronzom v kategórii financovanie kúpy motorových vozidiel (Optimal lízing). 
Na striebornej priečke sa umiestnila spoločnosť Consumer Finance Holding v kategórii nákupu na splátky 
(Quatro nákup na splátky).

Via Bona Slovakia
VÚB banka získala cenu Via Bona Slovakia, ktorú už deviaty rok udeľuje Nadácia Pontis spoločensky zod-
povedným firmám a podnikateľom. V kategórii zodpovedné pôsobenie na trhu banka zvíťazila s projek-
tom Nebojte sa eura! Jeho cieľom bolo informovanie o eure pre rómske ženy v regiónoch prostredníctvom 
lektoriek, ktoré vyškolila VÚB. 

Najlepšia ročná správa
V súťaži o najlepšiu ročnú správu, ktorú vyhlasuje vydavateľstvo TREND, Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy a SK media, VÚB banka získala tretie miesto v kategórii elektronická „Najlepšia ročná správa” za 
rok 2008 v kategórii Obchodné spoločnosti – elektronická ročná správa. 

Certifikát Štandard komunitné investovanie
VÚB banka po štvrtýkrát získala certifikát za používanie medzinárodne uznávaného štandardu na meranie 
komunitného investovania London Benchmarking Model (na Slovensku Štandard komunitné investovanie). 
VÚB banka bola medzi prvými piatimi slovenskými firmami, ktoré začali metodiku používať.
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Organizácia a riadenie
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Útvary riadenia banky

Riadenie
zmien

Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Zástupca GR
pre obchod

Recovery, a.s.

Slovak Banking Credit
Bureau, spol. s r. o.

VÚB AM,
správ. spol., a.s.

VÚB Leasing, a.s.
(vrátane dcér. spol. VÚB
Poisťovací maklér, s.r.o.)

CFH, a.s.

VÚB Leasingová, a.s.

VÚB Generali D.S.S. VÚB Factoring, a.s.

Obchodné útvaryPodporné útvary
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Riadenie

Rovnako ako materská Intesa Sanpaolo, aj VÚB banka uplatňuje duálny model administrácie a kontroly, 
v rámci ktorého kontrolné aktivity a strategické riadenie sú oddelené od manažmentu obchodnej činnos-
ti, ktorý vykonáva predstavenstvo banky. Jasne sú tak zadefinované vlastníctvo a manažment, kde dozor-
ná rada funguje ako filter medzi akcionármi a predstavenstvom. Manažment banky má plnú exekutívnu 
moc, zatiaľ čo dozorná rada vykonáva kontrolnú funkciu. Tento model zabezpečuje transparentnosť a zni-
žuje riziko konfliktu záujmov.

Dozorná rada banky

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom banky. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti banky. Ak si to vyžadujú záujmy banky, dozorná rada je oprávne-
ná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Člen dozornej rady nesmie byť členom predstavenstva banky 
ani členom dozornej rady alebo členom predstavenstva inej banky v Slovenskej republike a zároveň nesmie 
byť prokuristom ani osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri konať v mene VÚB, a.s, alebo 
inej banky ani inej právnickej osoby, ktorá je klientom VÚB, a.s.; to neplatí, ak týmto klientom VÚB, a.s., 
je iná banka alebo zahraničná banka, ktorá má kontrolu nad VÚB, a.s. S výnimkou členov dozornej rady, 
ktorých volia zamestnanci VÚB, a.s., člen dozornej rady nesmie byť ani zamestnancom VÚB, a.s.

Dozorná rada overuje postupy vo veciach VÚB, a.s., a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do všetkých
dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, zisťovať stav VÚB, a.s., a kontrolovať, či 
účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti 
uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, so stanovami a s pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kon-
troluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
■■ plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
■■ dodržiavania týchto stanov a právnych predpisov v činnosti VÚB, a.s., a
■■  obchodnej a finančnej činnosti VÚB, a.s., účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku VÚB, a.s., jej záväzkov 
a pohľadávok.

Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu, individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku 
a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát v súlade s týmito stanovami a podať o výsledku pre-
skúmania správu valnému zhromaždeniu. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení 
spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny 
názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej 
rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej 
rady. 

Dozorná rada má minimálne troch členov vrátane jej predsedu a minimálne jedného podpredsedu. Členov 
dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. 
V roku 2009 sa vzdal svojej funkcie podpredseda dozornej rady László Török, ktorý bol zvolený valným 
zhromaždením dňa 7. 4. 2009 a nahradil vo funkcii člena a podpredsedu dozornej rady Ezia Salvaia. Ezio 
Salvai sa vzdal svojej funkcie v Dozornej rade VÚB, a.s., s účinnosťou k 7. 4. 2009.

Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2009:
■■ György Surányi – predseda 
■■ Adriano Arietti
■■ Paolo Grandi 
■■ Massimo Pierdicchi
■■ Paolo Sarcinelli
■■ Janka Finková
■■ Ján Gallo
■■ Juraj Jurenka
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Profil a riadenie 

Predstavenstvo banky

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom riadiacim činnosť banky. Je oprávnené konať v  mene ban-
ky vo všetkých veciach a zastupuje VÚB, a.s., voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. 
Predstavenstvo riadi činnosť VÚB, a.s., a rozhoduje o všetkých záležitostiach VÚB, a.s., pokiaľ nie sú práv-
nymi predpismi a/alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov VÚB, a.s. 
Predstavenstvo najmä:
■■ vykonáva riadenie VÚB, a.s.,
■■ vykonáva zamestnávateľské práva,
■■ zvoláva valné zhromaždenie,
■■ vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia a dozornej rady,
■■  zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov 
VÚB, a.s.,

■■  predkladá návrhy valnému zhromaždeniu, po predchádzajúcom súhlase a  na odporúčanie dozornej 
rady, na schválenie,

■■ zodpovedá za tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky.

Predstavenstvo má najviac jedenásť členov, z ktorých jeden je predseda a pokiaľ tak určí dozorná rada, 
jeden alebo viacerí sú podpredsedovia. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Tá zároveň 
určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom, a pokiaľ bol určený podpredseda alebo podpredsedovia, 
zároveň určí, ktorý z nich je podpredsedom alebo sú podpredsedami predstavenstva. Funkčné obdobie 
členov predstavenstva je trojročné. Člen predstavenstva nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je pod-
nikateľom. To neplatí pre jeho členstvo v štatutárnom orgáne alebo v dozornej rade burzy cenných papie-
rov, centrálneho depozitára cenných papierov alebo právnickej osoby, nad ktorou má VÚB, a.s., kontrolu 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o bankách. Predseda predstavenstva je zároveň generálnym 
riaditeľom banky.

K 31. 12. 2009 malo predstavenstvo osem členov:

Meno Pozícia, zodpovedný/á za oblasť

Ignacio Jaquotot Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Tomislav Lazarić Zástupca generálneho riaditeľa pre obchod

Elena Kohútiková Zástupkyňa generálneho riaditeľa pre podporu

Domenico Cristarella Financie, plánovanie, kontroling

Daniele Fanin VÚB pobočka Praha

Jozef Kausich Firemné bankovníctvo

Silvia Púchovská Ľudské zdroje

Alexander Resch Riadenie rizík

Životopisné údaje uvedené vo Výročnej správe za rok 2009 (http://www.vub.sk/o-banke/profil-banky/vy-
rocne-spravy/) obsahujú informácie o  odbornej spôsobilosti členov dozornej rady a  predstavenstva vo 
sfére financií a bankovníctva, ako aj informácie o ich skúsenostiach z praxe, ktoré sú zárukou efektívneho 
riadenia spoločnosti v súlade so stratégiou banky v oblasti ekonomickej, environmentálnej a sociálnej.
Každý z členov predstavenstva je hodnotený na základe kľúčových hospodárskych ukazovateľov, za ktoré 
je zodpovedný. Všetci manažéri na daných pozíciách sú hodnotení v závislosti od plnenia týchto ukazova-
teľov vrátane výkonnosti v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Hodnotenie prebieha podľa 
metodiky Performance Assessment a je vo výlučnej kompetencii dozornej rady.
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Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom banky, ktorý reprezentuje všetkých akcionárov 
a jeho rozhodnutia schválené v súlade s platnými právnymi predpismi a so stanovami banky sú záväzné pre 
všetkých akcionárov. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Členovia 
dozornej rady a predstavenstva banky sa pravidelne zúčastňujú na valných zhromaždeniach, kde prispie-
vajú k ich hladkému priebehu a zároveň zodpovedajú na otázky a podnety akcionárov. Predstavenstvo je 
povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky 
a jej overenia audítorom. Ak to vyžadujú záujmy VÚB, a.s., a v prípadoch ustanovených právnymi predpis-
mi možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky

Misiou odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit je poskytovať nezávislé, objektívne uisťovacie a konzul-
tantské služby zamerané na pridanie hodnoty a zlepšenie obchodnej činnosti VÚB, a.s., a jej pridružených 
spoločností. Pomáha skupine VÚB dosiahnuť svoje ciele systematickým, disciplinovaným prístupom k hod-
noteniu a zlepšeniu efektívnosti riadenia rizika, kontrolných a riadiacich procesov. Nezávislosť Vnútornej 
kontroly a vnútorného auditu je vyjadrená v organizačnej štruktúre, kde patrí priamo pod dozornú radu, 
ktorá vytvorila aj Výbor pre audit pre potreby detailnejšej komunikácie ohľadom vnútorného kontrolného 
systému banky.

Výbory

Vo VÚB banke pracujú nasledovné celobankové vrcholové výbory, ktorých úlohou je koordinovať, eskalo-
vať a prijímať rozhodnutia v nasledovných celobankových postupoch a iniciatívach:
■■ ALCO výbor,
■■ Výbor pre obchod/riziká/architektúru IT,
■■ Korporátny úverový výbor,
■■ Výbor pre úverové riziko,
■■ Výbor pre operačné riziko,
■■ Výbor pre nové produkty,
■■ Výbor pre audit,
■■ Stály krízový štáb.
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Míľniky, manažérsky model 
a stratégia zodpovedného 

podnikania vo VÚB

Dialóg s partnermi

Záväzky a ciele

Etika podnikania a manažment 
senzitívnych aspektov
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Naša zodpovednosť

Míľniky, manažérsky model a stratégia zodpovedného 
podnikania vo VÚB

Míľniky zodpovedného podnikania 

Rok 2007
■■ Vydanie samostatnej správy o spoločenskej zodpovednosti (nie podľa Global Reporting Initiative),
■■ Princípy zodpovedného podnikania súčasťou Obchodného plánu,
■■ Vytvorenie pozície manažéra pre zodpovedné podnikanie,
■■ Prvá správa o komunitnom investovaní podľa metodiky London Benchmarking Group,
■■ Ocenenie Via Bona v kategórii Hlavná cena pre veľké podniky.

Rok 2008
■■ Vznik samostatného útvaru Spoločenská zodpovednosť,
■■ Vznik celobankovej pracovnej skupiny pre zodpovedné podnikanie,
■■ Vydanie prvej správy o zodpovednom podnikaní zostavenej podľa Global Reporting Initiative, úroveň B+,
■■ Implementácia stratégie zodpovedného podnikania vo VÚB pod gesciou materskej Intesa Sanpaolo,
■■ Školenie zamestnancov na všetkých úrovniach,
■■ Ocenenie Via Bona za odvahu podporiť inovatívny projekt.

Rok 2009
■■  Prijatie politík zodpovedného podnikania (Environmentálna politika VÚB, Etický kódex skupiny Intesa 
Sanpaolo, Interný kódex správania, Politika prijímania darov),
■■  Prijatie záväzku Global Compact Organizácie Spojených národov, 
■■  Vydanie druhej správy o zodpovednom podnikaní zostavenej podľa Global Reporting Initiative, úroveň 
B+,

■■  Interná komunikácia hodnôt, etického kódexu, interného kódexu správania a  politík zodpovedného 
podnikania,

■■ Environmentálny e-learning a interná kampaň zameraná na ochranu životného prostredia,
■■ Ocenenie Via Bona za zodpovedné pôsobenie na trhu. 

Manažérsky model zodpovedného podnikania

Štábny útvar Spoločenská zodpovednosť

Útvar je zaradený v organizačnej štruktúre banky ako nezávislý odbor, ktorý reportuje priamo generálne-
mu riaditeľovi. Vedie ho manažér pre zodpovedné podnikanie, ktorý je zároveň členom medzinárodnej ko-
ordinačnej skupiny pre zodpovedné podnikanie materskej Intesa Sanpaolo. Úlohou odboru je poskytovať 
podporu, usmernenie a kde je to potrebné, aj koordinovať aktivity zodpovedného podnikania prostredníc-
tvom určených zástupcov z každej bankovej divízie. Do jeho kompetencií patrí:
■■ implementácia stratégie zodpovedného podnikania,
■■ rozvoj a koordinácia zodpovedného podnikania v súlade s obchodnou stratégiou banky,
■■ rozvoj interného dialógu a rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé úseky banky,
■■ stanovenie cieľov, motivácie a ambícií banky v oblasti zodpovedného podnikania,
■■ reportovanie dosiahnutých výsledkov,
■■ reprezentovanie banky v externých dialógoch s partnermi a na odborných fórach,
■■ firemná filantropia.
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Skupina pre zodpovedné podnikanie

V záujme implementácie princípov zodpovedného podnikania do všetkých aspektov činnosti banky konti-
nuálne pracuje celobanková skupina pre zodpovedné podnikanie, do ktorej boli predstavenstvom nomino-
vaní zástupcovia za každú bankovú divíziu. Spolu má 11 riadnych a 2 pridružených členov, z nich väčšina 
(dve tretiny) pracuje na senior manažérskych a manažérskych pozíciách. Zastupujú divízie: retailové ban-
kovníctvo, firemné bankovníctvo, starostlivosť o zákazníkov, manažment rizík, finančné a kapitálové trhy, 
compliance, kontroling, IT, ľudské zdroje, obstarávanie, vnútorné služby, interný audit a riadiace centrum. 
Skupina pracuje pod vedením štábneho útvaru Spoločenská zodpovednosť. 

Skupina zodpovedá za:
■■ implementáciu princípov zodpovedného podnikania do činnosti úseku,
■■  spoluprácu so štábnym útvarom Spoločenská zodpovednosť a  s ostatnými členmi z  iných úsekov na 
úlohách zadaných materskou bankou a VÚB,

■■ tvorbu stratégie zodpovedného podnikania za konkrétnu divíziu,
■■ manažment a monitoring všetkých aspektov zodpovedného podnikania vo svojej divízii,
■■  dodávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát na účely zostavenia výročnej správy o zodpovednom pod-
nikaní,

■■ kvartálne dodávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pre materskú Intesa Sanpaolo.

Prístup k zodpovednému podnikaniu

Manažérske rozhodnutia v oblasti zodpovedného podnikania sú v kompetencii generálneho riaditeľa, pri-
čom všetky aktivity sú pravidelne reportované predstavenstvu banky, a  to na kvartálnej báze. Kódexy 
a politiky týkajúce sa zodpovedného podnikania sú vždy schvaľované predstavenstvom, ktoré má zodpo-
vednosť za výkon v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej.

Kľúčové kroky

Úrovne

Úlohy

■■ Činnosť štábneho útvaru Spoločenská zodpovednosť
■■ Zapojenie všetkých divízií do pracovnej skupiny pre zodpovedné podnikanie

■■ Predstavenstvo banky
■■ Manažéri
■■ Ostatní zamestnanci

■■ Informovanie o ZP
■■ Interné vzdelávanie zamestnancov o ZP
■■ Implementácia princípov ZP do každodenných činností banky
■■ Interná komunikácia (záväzky a plnenie)
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Riadenie zodpovedného podnikania

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Štábny útvar 

Spoločenská zodpo-
vednosť

Divízie banky
Pracovná skupina 

pre zodpovedné pod-
nikanie

Stratégia zodpovedného podnikania

Spokojní klienti

Náš cieľ

Spokojní zamestnanci

Spokojní akcionári Spokojná verejnosť

Z pohľadu uplatňovania našich hodnôt stratégia:
■■ stanovuje ciele a oblasti zodpovedného podnikania,
■■ vymedzuje okruh záujmových skupín a partnerov,
■■ definuje princípy a hodnoty zodpovedného podnikania,
■■ zabezpečuje rovnováhu medzi našimi obchodnými aktivitami a princípmi zodpovedného podnikania,
■■ definuje náš vzťah ku komunite,
■■ stanovuje akčné plány.
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Implementácia stratégie zodpovedného podnikania vo VÚB prebehla pod gesciou a vedením CSR odboru 
materskej Intesa Sanpaolo. Dcérske banky implementujú do svojej činnosti rovnaké hodnoty, politiky 
a princípy zodpovedného podnikania ako materská Intesa Sanpaolo. Model uplatňovaný materskou fir-
mou je založený na tom, že rovnako ako banka samotná, aj všetci zamestnanci sú nositeľmi zodpovednos-
ti vo svojej každodennej činnosti. Dôležitý je komplexný prístup k udržateľnosti a reflektovanie potrieb 
jednotlivých partnerov banky, či už ide o vlastníkov spoločnosti, zamestnancov, alebo klientov. Výsledkom 
je implementácia jednotných politík a princípov, ktoré vyznáva Intesa 
Sanpaolo vrátane environmentálnej politiky, Arms Policy (Politika nefi-
nancovania zbraní), Equator Principles (Rovníkové princípy – súbor me-
dzinárodných pravidiel pre projektové financovanie vypracovaných sku-
pinou medzinárodných bánk na základe politík Medzinárodnej finančnej 
korporácie, člena skupiny Svetovej banky). 
VÚB banka v roku 2009 ďalej pracovala na implementácii zásad zodpovedného podnikania do každoden-
ných činností banky. Prijala dva interné kódexy – Etický kódex skupiny Intesa Sanpaolo a Interný kódex 
správania, ktoré tvoria základné normy záväzné pre všetkých zamestnancov VÚB. Prijala tiež dve nové 
politiky vychádzajúce z Etického kódexu – environmentálnu politiku a politiku prijímania darov. Formou in-
ternej kampane priblížila všetkým zamestnancom nové hodnoty banky. V roku 2009 sa pripojila k celosve-
tovej iniciatíve OSN Global Compact, podporujúcej princípy týkajúce sa oblasti ľudských práv, pracovných 
podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Interné kódexy a politiky

Etický kódex skupiny Intesa Sanpaolo

Etický kódex definuje hodnoty vyznávané skupinou Intesa Sanpaolo a predstavuje jeden z pilierov firemnej 
kultúry. Kódex je platný pre všetky dcérske spoločnosti skupiny Intesa Sanpaolo po celom svete. Predstavuje 
rámec etických a morálnych hodnôt, ktorých dodržiavanie je základným predpokladom úspešného rastu 
a trvalo udržateľného rozvoja. Obsahuje zásady správania vo vzťahu k všetkým partnerom, ktoré dvíhajú 
úroveň noriem, ktoré musí v rámci firmy dodržiavať každý jednotlivec, aby mal dôveru všetkých zúčastne-
ných strán. Hodnoty, ku ktorým sa Intesa Sanpaolo prihlásila prostredníctvom Etického kódexu, vyjadrujú 
jej firemnú kultúru a históriu. Na jednej strane slúžia tieto hodnoty ako filtre, cez ktoré chce firma vnímať 
a vyhodnocovať rôzne situácie, a na druhej strane predstavujú cieľ, o splnenie ktorého sa bude usilovať 
počas nasledujúcich rokov. Etický kódex ako nástroj riadenia a súčasť širšej vízie spoločenskej a environ-
mentálnej zodpovednosti skupiny pripisuje vzťahom so všetkými zainteresovanými stranami najvyššiu dô-
ležitosť. Kódex bol prijatý v roku 2009 a zverejnený pre všetkých zamestnancov na intranete. Elektronická 
verzia dokumentu je zverejnená aj na stránke www.vub.sk v časti O banke/Hodnoty a princípy.

Interný kódex správania

Kódex bol prijatý predstavenstvom VÚB v roku 2009. Stanovuje základné princípy správania zástupcov 
spoločnosti, zamestnancov a externých spolupracovníkov, ktorí sú povinní svoje funkcie vykonávať zodpo-
vedne, čestne, spravodlivo a profesionálne a presadzovať záujmy banky a skupiny, ako aj prihliadať na zá-
ujmy klientov a  akcionárov. Výkon rozhodovacích právomocí a  každá obchodná činnosť 
preto musí odrážať všetky hodnoty a zásady obsiahnuté v kódexe.
Materská firma a všetky spoločnosti zo skupiny presadzujú – prostredníctvom primera-
ného systému vnútornej kontroly a vhodných školení a informačných systémov – rešpek-
tovanie platných zákonov a predpisov, ako aj dodržiavanie všeobecných zásad správania 
uvedených v kódexe na všetkých rozhodovacích a operačných úrovniach a v každom geo-
grafickom kontexte, kde Intesa Sanpaolo vykonáva svoju činnosť s cieľom ochrániť majetok, bezúhonnosť 
a reputáciu každej spoločnosti a celej skupiny. Elektronická verzia dokumentu je zverejnená na intranete.

VÚB banka prijala niekoľko 
kódexov a politík týkajúcich sa 
zodpovedného podnikania.

ZAMESTNANCI
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Environmentálna politika

Environmentálna politika bola prijatá v roku 2009 predstavenstvom VÚB. Predstavuje písomný záväzok 
k ochrane životného prostredia, ktorý stanovuje misiu a ciele v oblasti environmentálneho manažmentu. 
Politika definuje prístup skupiny VÚB k prevencii, manažmentu a kde je to možné, aj redukcii priamych 
a nepriamych evironmentálnych vplyvov, ktoré generuje VÚB svojou podnikateľskou činnos-
ťou. Ako zodpovedná firma sa VÚB zaviazala riadiť dosahy svojej podnikateľskej činnosti 
a znižovať vplyvy svojich aktivít na životné prostredie v spolupráci s partnermi. VÚB ne-
patrí k významným priamym znečisťovateľom životného prostredia, ale prioritne sa usilu-
je, aby prípadný negatívny vplyv obchodnej činnosti na životné prostredie bol minimálny. 
Environmentálna politika vychádza z misie banky a z prijatých hodnôt – „Sme zodpovední 
– Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu 
a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.“ 

 
Arms policy (Politika nefinancovania zbraní)

V súlade s hodnotami a princípmi Etického kódexu táto politika skupiny Intesa Sanpaolo definuje zákaz 
pôžičiek súvisiacich s dovozom a vývozom zbraní a zbrojných systémov (v Taliansku predme-
tom zákona č. 185/90). Skupina môže asistovať klientom pri transakciách týkajúcich sa 
existujúcich medzivládnych dohôd alebo iných transakcií – považovaných za kompatibilné 
s duchom „unarmed bank – banky, ktorá nepodporuje zbrane“, v prípade autorizácie 
generálnym riaditeľom Intesy Sanpaolo. 
 

Global Compact (Globálna dohoda OSN)

VÚB sa v októbri 2009 stala signatárom Global Compact, strategickej iniciatívy Organizácie Spojených 
národov zameranej na zodpovednosť v podnikaní. Celosvetovo sa do nej zapojilo vyše 5 000 firiem z vyše 
100 krajín. VÚB sa zaviazala svojimi aktivitami podporovať 10 základných princípov týkajúcich sa oblastí 
ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a  boja proti korupcii. Tieto princípy plne 
korešpondujú s hodnotami VÚB. Každá organizácia, ktorá sa k iniciatíve hlási, musí raz za rok zverejniť 
správu, ktorá informuje verejnosť o tom, aký pokrok v tejto oblasti dosiahla. VÚB vypracuje ročnú správu 
o dodržiavaní princípov k októbru 2010. 

Equator Principles (Rovníkové princípy)

Intesa Sanpaolo sa zaviazala dodržiavať tzv. Equator Principles. Tvorí ich súbor medzinárodných pravidiel 
pre projektové financovanie vypracovaných skupinou medzinárodných bánk na základe politík 
Medzinárodnej finančnej korporácie (International Finance Corporation). Princípy sú založené na environ-
mentálnych a sociálnych štandardoch Svetovej banky a sú uplatňované pri financovaní pro-
jektov v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Princípy pomáhajú finančných inštitúciám pri 
výbere projektov s cieľom zredukovať sociálne a environmentálne riziká v projektovom 
financovaní. Zaväzujú žiadateľov o financovanie, aby povinne pripravili správu o environ-
mentálnych vplyvoch. Tieto princípy dodržiava aj VÚB.

Sekcia o zodpovednom podnikaní na intranete

V rámci nového intranetu bola vytvorená pre zamestnancov špeciálna sekcia venovaná zodpovedné-
mu podnikaniu. Obsahuje všetky prijaté dokumenty týkajúce sa zodpovedného podnikania (Etický 
kódex, Interný kódex správania, politiky), správy o zodpovednom podnikaní, prezentácie a informačné 
materiály. Zamestnancom sú k dispozícii tiež základné dokumenty materskej banky týkajúce sa zod-
povedného podnikania.

KLIENTI

KLIENTI



30

Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2009

Dialóg s partnermi

VÚB banka realizuje niekoľko programov, ktorých cieľom je dialóg a komunikácia s partnermi ovplyvnený-
mi našou podnikateľskou činnosťou. VÚB identifikovala niekoľko kanálov na počúvanie a dialóg s kľúčo-
vými partnermi, sú nimi:
■■ prieskumy klientskej spokojnosti,
■■ riešenie podnetov klientov,
■■ zamestnanecké prieskumy a ankety,
■■ diskusia medzi zamestnancami a vedením banky, 
■■ komunikácia s komunitou. 

V prvom rade pozornosť venujeme kategórii klientov, najmä prostredníctvom niekoľkých typov priesku-
mov zisťovania ich spokojnosti. Cieľovou skupinou prieskumu sú aktívni klienti, či už majitelia účtov, kre-
ditných kariet, termínovaných vkladov, alebo úverov. Prieskum je postavený na báze uznávaného európ-
skeho ukazovateľa ECSI – European Customer Satisfaction Index. 
Podnety a sťažnosti klientov skúma odbor Starostlivosť o klien-
tov, ktorý dôsledne prijíma a analyzuje všetky podnety, ich opod-
statnenosť a príčiny a dáva spätnú väzbu ostatným oddeleniam 
vo forme návrhov na zlepšenie procesov, produktov a prevencie 
podobných potenciálnych pochybení v budúcnosti.

Pozorné načúvanie a dialóg sú dôležité aj vo vzťahu k zamestnancom. Ich spokojnosť sa periodicky skúma 
formou zamestnaneckých prieskumov a šírením hodnôt banky a zásad zakotvených v Etickom kódexe. 
V  roku 2009 bol uskutočnený medzinárodný prieskum, ktorý zisťoval spokojnosť zamestnancov v celej 
skupine Intesa Sanpaolo. Jeho výsledky budú implementované v ďalšom období. Počas celého roku re-
alizujeme aj interné ankety na rôzne témy. Zamestnanci majú možnosť prostredníctvom intranetového 
formulára klásť otázky priamo generálnemu riaditeľovi.

Vzťahy s dodávateľmi sú rovnako predmetom pravidelných prieskumov, ktoré každoročne vykonáva odbor 
Obstarávanie. Zisťovanie potrieb komunít je zabezpečené prostredníctvom stretnutí so zástupcami komu-
nít, tretieho sektora, školstva a iných subjektov a sú realizované štábnym útvarom Spoločenská zodpo-
vednosť. Príkladom z minulého roku bolo zisťovanie potrieb vysokého školstva ekonomického zamerania. 
Viedli sme diskusie so zástupcami slovenských VŠ a neziskových vzdelávacích organizácií o tom, ako zvýšiť 
kvalitu vzdelávania na vysokých školách ekonomického a  finančného zamerania. Výsledkom bola nová 
grantová schéma pre ekonomické vysoké školy Hosťujúci profesor a súťaž Economicus pre mladých eko-
nómov na podporu rozvoja ekonomickej vedy.

Všetky realizované formy dialógu a komunikácie s partnermi sú špecifikované v  jednotlivých kapitolách 
tejto správy (najmä v  kapitolách venovaných vzťahom s  klientmi, so zamestnancami a  s  akcionármi). 
Výsledkom dialógu s partnermi sú opatrenia a záväzky, ktoré banka implementuje do svojich obchodných 
a akčných plánov. Podrobnejšie sú opísané v časti Záväzky a ciele, ktorá hodnotí plnenie záväzkov v roku 
2009 a stanovuje ciele na ďalšie obdobie. Všetky tieto opatrenia plynúce z dialógu nám pomáhajú v plnení 
misie banky, zlepšovaní našich služieb a produktov, ako aj v riadení našich vzťahov s partnermi banky tak, 
aby náš vzťah bol rovnomerne vyvážený k spokojnosti obidvoch strán.

Šírenie princípov zodpovedného podnikania

VÚB banka sa angažuje aj v šírení princípov zodpovedného podnikania a vo zvyšovaní povedomia medzi 
podnikateľmi aj širokou verejnosťou. Od roku 2004 je členom neformálneho združenia Business Leaders 
Forum, ktoré spája lídrov v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. V združe-
ní je aktívnych 22 slovenských firiem. Jeho poslaním je motivovať a  inšpirovať firmy na zodpovednosť 
prostredníctvom zvyšovania povedomia o potrebe zodpovedného správania a poskytovania potrebného 
know-how. Pomáha firmám a iným organizáciám dobrovoľne vytvárať vyššie etické štandardy podnikania, 

Vedieme dialóg a komunikáciu 
s partnermi, ktorých ovplyvňuje 
naša podnikateľská činnosť.



31

Naša zodpovednosť

aktívne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a podporovať skvalitňovanie spoločnosti uplatňovaním 
princípov v ťažisku ich hlavnej činnosti. 
VÚB banka sa aktívne zapája do aktivít združenia, je členom pracovných skupín pre reportovanie firemnej 
filantropie (Štandard komunitné investovanie) a firemné dobrovoľníctvo (Engage). Predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ VÚB banky bol v rokoch 2008 – 2009 prezidentom združenia Business Leaders 
Forum. Ako súčasť svojej misie si predsavzal inšpirovať na zodpovedné podnikanie aj malé a stredné pod-
niky (SME). Je to segment, v ktorom je množstvo firiem podnikajúcich v rôznych sférach a ovplyvňujúcich 
rôzne oblasti spoločnosti. Malé a  stredné firmy zamestnávajú až 90 percent pracovníkov v  národnom 
hospodárstve, čo je jeden z dôvodov, prečo by mali podnikať zodpovedne a snažiť sa o trvalo udržateľný 
rozvoj. 

Tento rok VÚB banka pokračovala v šírení princípov zodpovedného podnikania v  tom-
to segmente. Podporila sériu seminárov o zodpovednom podnikaní pre SME organizo-
vaných v spolupráci so združením Business Leaders Forum. Doteraz sa uskutočnili štyri 
regionálne podujatia: v Nitre, Košiciach (2008) a v Bratislave a Žiline (2009). VÚB banka 
ponúkla aj zostavenie a vydanie správ o zodpovednom podnikaní svojim klientom z radov 
SME. Oslovených bolo okolo 100 firiem zo západoslovenského regiónu. Pre firmy, ktoré túto ponuku vyu-
žili, bezplatne pripravila ich vlastné výročné správy o zodpovednom podnikaní dokumentujúce výkonnosť 
v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Z takejto správy sa dá dozvedieť nielen to, ako sa fir-
me darí z finančnej stránky, ale aj ako pristupuje k svojim zamestnancom, k tvorbe produktov či k ľuďom 
a prostrediu, v ktorom podniká. Zostavenie správ firmám pomohlo k väčšej transparentnosti, zvyšovaniu 
reputácie a získavaniu dôvery svojich partnerov. VÚB bude v projekte pokračovať aj v roku 2010 a rozšíri 
ponuku na celé Slovensko. 

Záväzky a ciele

V roku 2009 sme ukončili obchodný plán na obdobie rokov 2007 – 2009. Bol to strategický plán práce, 
ktorý mal zmeniť postavenie VÚB banky na slovenskom trhu, urobiť z nej lídra, premeniť ju na banku pre 
ľudí sledujúcu potreby svojich klientov, banku vedúcu dialóg so svojimi partnermi a so zainteresovanými 
skupinami a na základe konkrétnych výsledkov vnášať nové impulzy do svojej činnosti. Jeho súčasťou bolo 
aj dôsledné uplatňovanie Etického kódexu, hodnôt a princípov zodpovedného podnikania do našej pod-
nikateľskej činnosti. 

Naše smerovanie v roku 2010 sa zásadne nezmení. Jednoduchosť, inovácia a riadenie ľudí – to je smero-
vanie VÚB v najbližších rokoch. Od týchto priorít sa odvíja nový obchodný plán na roky 2010 – 2012. Naše 
doterajšie výsledky potvrdzujú pevnosť a platnosť základných stratégií banky, ktoré jej pomohli čeliť kríze. 
Aj naďalej sa budeme sústreďovať na dlhodobo udržateľný rozvoj, inovácie, kvalitu aj počúvanie našich 
klientov. Sú to oblasti, ktoré vychádzajú z celoskupinovej stratégie a obchodného plánu pre nadchádzajúce 
obdobie. Musíme sa predovšetkým koncentrovať na lepšie pochopenie našich klientov, zlepšenie retailovej 
infraštruktúry a efektívne riadenie rizika. Zároveň je naším zámerom sledovať náklady a využívať výhody 
plynúce z rôznorodosti našej skupiny. Cítime sa súčasťou ekonomiky, ale aj spoločnosti. Máme zodpoved-
nosť. Máme možnosť pôsobiť v našej krajine a to pre nás znamená veľkú zodpovednosť, pretože vieme, 
že rast a rozvoj spoločnosti sčasti závisí od kvality našej práce.

KOMUNITA
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Plnenie záväzkov v roku 2009

Ekonomická oblasť hľadanie riešenia dosahov finančnej krízy na obyvateľstvo prostredníctvom produktov ■■■■

podporenie podnikateľského prostredia cez poskytovanie úverov ■■■■

realizovanie projektu „Zodpovedné podnikanie pre stredné a malé firmy” ■■■■

posilnenie dialógu s partnermi ■■■■

implementovanie opatrení vyplývajúcich z prieskumov spokojnosti „Počúvame vás na 100 %“ ■■■■

Spoločnosť a partneri aktívna účasť na celospoločenskej diskusii o ZP, šírenie princípov ZP medzi malými a strednými 

podnikmi ■■■■

vytvorenie a prijatie novej stratégie ZP ■■■■

implementovanie Equator Principles ■■■■

implementovanie nových zásad tzv. non-arms policy ■■■■■

Zamestnanci pokračovanie v dialógu so zamestnancami (prieskum spokojnosti zamestnancov) ■■■■■

realizovanie opatrení plynúcich z ostatného prieskumu spokojnosti ■■■■■

posilňovanie vzťahu medzi bankou a zamestnancami ■■■■■

motivovanie a rozvíjanie kľúčových zamestnancov a talentov na zabezpečenie kontinuity ■■■■

rozvíjanie lídrov, zvýšenie manažérskych a líderských schopností ■■■■

špecifické vzdelávanie a tréningové programy pre manažérov ■■■■

zapojenie zamestnancov do procesu inovácií, zavedenie zamestnaneckého programu nápadov ■■■■

nový intranet s využitím Content Management System (redakčný systém intranetu), technológie 

s novými funkcionalitami, ktoré uľahčia zamestnancom prácu ■■■■

Klienti jednoduchosť a transparentnosť v komunikácii ■■■■

urýchlenie a zefektívnenie procesov pre klientov ■■■■

zlepšovanie spokojnosti klientov (meranej cez index ECSI) ■■■■

zvýšenie lojality klientov (index Net Promoter Score) prostredníctvom implementácie akčných 

plánov ako na ústredí, tak aj v pobočkách ■■■■

poradenstvo pri investičných rozhodnutiach klientov, zvyšovanie nákupného povedomia ■■■■

uvedenie nových produktov a služieb na trh ■■■■

optimalizácia obchodnej siete s cieľom čo najviac sprístupniť služby klientom ■■■■

zlepšenie prístupu k službám a sprístupnenie služieb EDC pre hendikepovaných klientov 

(grid karty pre nevidomých) ■■■■

urýchlenie vybavovania sťažností a podnetov ■■■■

zvýšenie efektívnosti procesov a kvality služieb a produktov ■■■■

dizajnovanie adekvátnych produktov pre jednotlivé segmenty ■■■■

lepšie segmentovanie klientov a porozumenie ich potrieb ■■■■

Akcionári maximalizovanie hodnoty pre akcionárov ■■■■

Dodávatelia využívanie e-aukcií v záujme zabezpečenia rovnosti šancí pre dodávateľov ■■■■

Komunita posilnenie vzťahu s komunitou (dobrovoľníctvo, zamestnanecké granty) ■■■■

podporovanie tretieho sektora poskytovaním grantov na verejnoprospešné projekty 

prostredníctvom Nadácie VÚB ■■■■

podporovanie aktivít a projektov záchrany kultúrneho dedičstva prostredníctvom Nadácie VÚB ■■■■

podporovanie chránených dielní nakupovaním ich produktov a služieb ■■■■

Životné prostredie vypracovanie a prijatie environmentálnej politiky vrátane implementačných postupov ■■■■

vzdelávanie zamestnancov zamerané na ohľaduplnosť k životnému prostrediu ■■■■

implementovanie opatrení zameraných na efektívne využívanie energií a prírodných zdrojov ■■■■

zníženie spotreby kancelárskeho papiera ■■■■

Legenda: ■■■■■ splnené ■■■■ v procese prípravy
■■■■ čiastočné splnené ■■■■ nesplnené
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Pri vyhodnotení splnených a nesplnených cieľov z minulého roka a po analýze našich záväzkov a predkla-
danej správy zodpovedného podnikania za rok 2009 sme si pre budúci rok stanovili nasledovné úlohy:
Priblížiť sa klientom zostáva prvoradou úlohou. Zhromažďovaním a využívaním klientskych údajov chceme 
lepšie chápať a predvídať ich potreby. Pokračujeme v ambicióznom projekte Počúvame na 100 %, čím 
chceme zdokonaliť starostlivosť o klientov, a tak dosiahnuť ich vyššiu spokojnosť. Naším cieľom je, aby bola 
VÚB vnímaná ako najlepšia banka a aby nás tak vnímali predovšetkým naši klienti. V priebehu roka budú 
takmer všetci zamestnanci zapojení do tohto procesu, aby sme medzi nimi zvýšili povedomie a orientáciu 
na klienta. VÚB banka má tradíciu najinovatívnejšej banky na Slovensku. Množstvo inšpirácií pochádza 
priamo od zamestnancov, tak ako v rámci projektu Počúvame na 100 % chceme načúvať našim klientom, 
zároveň chceme dať priestor našim zamestnancom a vypočuť si aj ich nápady a návrhy na zlepšenia. 

Ciele na rok 2010

Ekonomická oblasť priblíženie sa klientom a lepšie predvídanie ich potrieb

zdokonalenie starostlivosti o klientov a dosahovanie ich vyššej spokojnosti

pokračovanie v inováciách produktov a služieb

zintenzívnenie dialógu so všetkými partnermi

podporovanie podnikateľskeho prostredia cez poskytovanie úverov

pokračovanie v projekte „Zodpovedné podnikanie pre stredné a malé firmy”

pokračovanie v projekte „Počúvame vás na 100 %“

Spoločnosť a partneri aktívna účasť na celospoločenskej diskusii o ZP

implementovanie princípov Global Compact

vzdelávanie verejnosti – iniciatívy na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva

zintenzívnenie spolupráce s univerzitami a vysokými školami s cieľom skvalitnenia vzdelávania

Zamestnanci plánovanie kariérneho rozvoja so zameraním na kľúčových zamestnancov

kladenie dôrazu na vzdelávanie a rozvoj

stabilizovanie kľúčových zamestnancov a manažérov

udržanie fluktuácie na plánovanej úrovni

Klienti Kvalitná ponuka produktov

zatraktívnenie bežných účtov pre občanov, zvýhodnenie bezhotovostných platieb, automatických platieb, 

platieb platobnou kartou a platieb cez elektronické bankovníctvo 

neustále vylepšovanie vkladových produktov s orientáciou na dlhodobé sporiace produkty (výhodné úrokové 

sadzby garantované na dlhšie obdobie viazanosti)

pripravovanie nových sporiacich produktov so zaujímavými nastaveniami ako reakcia na požiadavky a potreby 

klienta 

upravovanie produktových benefitov v záujme zvýšenia spokojnosti a komfortu pri poskytovaní depozitných 

produktov a služieb s nimi spojených

pripravovanie nového „internetového produktu“ – termínovaného vkladu, ktorý bude možné otvoriť 

a obsluhovať len prostredníctvom Internet bankingu 

nové produkty a služby v oblasti platobných kariet

zavedenie nového hypotekárneho úveru s garanciou maximálnej výšky úrokovej sadzby (tzv. derivátny produkt)

zavedenie nového samostatného produktu na refinancovanie hypoték

pripravovanie zvýhodneného úverového produktu na podporu mladých rodín – tzv. mladomanželskej pôžičky

pripravovanie cielených ponúk pre špecializované segmenty, ako sú mestá a obce, bytové družstvá 

a spoločenstvá vlastníkov bytov, s dôrazom na produkty a služby kľúčové pre tieto segmenty, so zvýraznením 

výhod s transparentnými cenami

kontinuálne podporovanie projektov na zlepšenie kvality života a ochranu životného prostredia 

podporovanie projektov na zníženie emisií CO2 
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podporovanie projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a výrobu bioproduktov

podporovanie využívania prirodzeného rozvojového a hospodárskeho potenciálu miest a obcí pre 

zintenzívnenie miestneho a regionálneho trhu práce a hospodárskej výkonnosti – financovanie infraštruktúry, 

výstavby nájomných bytov

aktívna spolupráca pri vytváraní nových modelov financovania vrátane efektívneho využívania prostriedkov 

z fondov EÚ

aktívna spolupráca so Slovenskou rozvojovou a záručnou bankou pri poskytovaní bankových záruk na podporu 

malých a stredných podnikateľov

aktívna spolupráca s Exim bankou na podporu exportných aktivít klientov

dosiahnutie plánovaných výnosov pri rastúcej kvalite služieb poskytovaných našim externým aj interným 

klientom, a to všetko pri dôslednom sledovaní kvality a rizikovosti portfólia uskutočnených obchodov

každodenné zabezpečenie likvidity banky a sústavná kontrola vykonávaných operácií

Kvalitné vzťahy s klientom

aktívnejšie oslovovanie existujúcich klientov s ponukou úverového produktu (spotrebné aj hypotekárne úvery)

poskytovanie väčšieho množstva informácií o podmienkach úverového produktu ponúkaného v rámci kampane 

v čo najzrozumiteľnejšej forme pre klienta

rozšírenie možností Internet bankingu v oblasti hypotekárneho úverovania – možnosť požiadať o hypotéku cez 

Internet banking

rozšírenie aktivít súvisiacich s poskytovaním a správou spotrebných úverov cez Internet banking

zavedenie vernostného programu v oblasti spotrebných úverov, vylepšenie vernostného programu v oblasti 

hypoték

odmeňovanie klientov za aktivitu na bežných a vkladových produktoch (príprava lojálnych programov)

pravidelné a prehľadné informovanie klienta o jeho produktoch; sprístupnenie výpisov k bežným 

a termínovaným účtom a úverom prostredníctvom Internet bankingu (klienti zároveň budú mať aj možnosť 

zrušenia tlače papierových výpisov, čím dôjde aj k úspore...)

zavedenie novej internetovej aplikácie určenej na prezeranie stavu investičného portfólia klientmi privátneho 

bankovníctva

zvyšovanie kvality poskytovanych služieb v oblasti platobných kariet s cieľom zvýšenia spokojnosti klientov 

pokračovanie vo zvyšovaní bezpečnosti bankomatov a zabezpečenie inštalácie „ANTISKIM nadstavcov“ na 

všetkých bankomatoch

vytváranie nových a prehlbovanie už existujúcich vzťahov so samosprávou, podporovanie jej aktivít a činností 

zameraných na kultúru, šport, umenie, vzdelávanie, cestovný ruch a iné, s cieľom rozvoja daného regiónu

Aktívne počúvanie a dialóg s klientom

garantovanie jednoduchosti komunikácie s klientom (napr. pravidelnou aktualizáciou informačných materiálov 

a pod.)

ďalšie pokračovanie v počúvaní návrhov na zlepšenia priamo z obchodnej siete, ale aj celej banky (projekt 

ZAPNI)

kontinuálne vylepšovanie a rozširovanie ponuky služieb Internet bankingu podľa potrieb klientov

pokračovanie v projekte „Počúvame vás na 100 %“, pravidelná realizácia prieskumov spokojnosti

zavedenie prieskumu spokojnosti používateľov Internet bankingu

sústredenie sa na skrátenie čakacej lehoty a zlepšenie orientácie klienta v pobočke v dlhodobom horizonte 

(zavedenie vyvolávacích systémov v najväčších pobočkách) 

Akcionári venovanie maximálneho úsilia pri posilnení a ochrane vloženej investície akcionárov a pri tvorbe hodnoty pre 

akcionárov

zabezpečenie a zachovanie maximálnej transparentnosti a pružnosti pri poskytovaní vyhlásení banky pre 

investorskú verejnosť
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usilovanie sa o nepretržité zlepšovanie obsahu a prístupu na internetovej stránke banky

venovanie maximálnej pozornosti otázkam a podnetom akcionárov

Dodávatelia udržanie transparentnosti a zdokonaľovanie procesov výberu dodávateľov

pokračovanie vo využívaní elektronických aukcií pre VÚB banku a jej dcérske spoločnosti

plánovanie výberových rozhodnutí a synchronizovanie aktivít súvisiacich s tou istou nákupnou komoditou pre 

rôzne odborné útvary

pokračovanie v štandardizácii a harmonizácii nakupovaných tovarov a služieb v rámci skupiny VÚB s cieľom 

dosiahnutia kumulácie dopytu, vyššej kvality a nižších cien

zvýšenie podielu skupinových dodávateľov s cieľom zlepšenia kvality, zvýšenia efektivity práce a zníženia cien

Komunita realizovanie komunitných projektov súvisiacich s obchodnou činnosťou banky

pokračovanie v šírení princípov zodpovedného podnikania v segmente malých a stredných firiem

implementovanie projektov vychádzajúcich zo strategického spojenia VÚB banky a Nadácie VÚB

pokračovanie v podpore mladého umenia

podporovanie charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít zamestnancov

Životné prostredie pokračovanie v opatreniach vedúcich k úsporám v spotrebe energií

prehlbovanie osvety a interného vzdelávania zamestnancov v tejto oblasti

neustále používanie recyklovaných výrobkov (papier, tonery atď.)

znižovanie produkovaného odpadu, pokračovanie v separácii odpadu

zvýšenie investícií do projektov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energií

Etika podnikania a manažment senzitívnych aspektov

V posledných rokoch sa na Slovensku čoraz častejšie skloňuje výraz etika podnikania. My ho chápeme ako 
vplyv morálnych hodnôt a princípov na spôsob rozvíjania našich podnikateľských aktivít. Sme banka, ktorá 
sa zaviazala zodpovedne podnikať a naši klienti, akcionári, zamestnanci i dodávatelia od nás očakávajú, že 
podnikáme eticky. Práve preto sa VÚB rozhodla implementovať 
etiku do svojho podnikania konkrétnymi krokmi a v  rámci rôz-
nych dôležitých opatrení zaviedla aj Etický kódex. Je to súbor 
zásad správania a  podnikania, ktorý má pre nás strategický 
význam a  reguluje správanie našich zamestnancov. 
Prostredníctvom kódexu dávame svojim zamestnancom i okoliu 
na vedomie, že etika je elementárnou súčasťou našich aktivít. Náš etický kódex je systém hodnôt, záväz-
ných princípov a noriem, ktorého osvojenie sa vyžaduje od každého zamestnanca bez rozdielu. Jeho do-
držiavanie priebežne monitorujeme a  porušovanie sankcionujeme. Na Etický kódex nadväzuje firemný 
protikorupčný program s konkrétnymi systémovými a organizačnými opatreniami vrátane kontrolného sys-
tému vnútorného auditu. 
Verejne deklarujeme, že medzi hlavné hodnoty VÚB banky patrí etika podnikania. Preto vám prinášame 
informácie o našich aktivitách, ktoré premieňajú tieto základné hodnoty na skutočnosť, o našich verejných 
záväzkoch aj o tom, čím všetkým VÚB banka prispieva k prosperite celej spoločnosti. Vzhľadom na veľkú 
zodpovednosť, ktorú ako banka máme voči svojim vkladateľom, akcionárom a, samozrejme, voči klientom, 
musíme sa riadiť celým radom právnych predpisov. Ich dodržiavanie je pod dohľadom regulátorov. My však 
ideme ďalej. Riadime sa aj takými pravidlami, ktoré nám neprikazuje žiadny zákon a nevynucuje žiadna 
autorita, ktoré však považujeme za samozrejmosť, pretože dávajú nášmu podnikaniu etický rozmer. 
VÚB banka na tomto mieste uvádza prehľad konaní za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých bola účast-
níkom a ktorých predmet môže byť považovaný za senzitívny. 

a) Hospodárska súťaž

VÚB banka bola účastníkom konania pred Protimonopolným úradom SR vo veci podozrenia z uzatvárania 
dohody obmedzujúcej súťaž s inými bankami. Správne konanie bolo v roku 2009 právoplatne ukončené 

Etický kódex má pre nás 
strategický význam a reguluje 
správanie našich zamestnancov.
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a VÚB banke bola uložená pokuta vo výške 3 810 461 eur. Pretože podľa názoru VÚB banky neprebehlo 
správne konanie v súlade so zákonom, banka podala žalobu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu 
SR a toto rozhodnutie bude preskúmané súdom.

b) Ochrana spotrebiteľa

V roku 2008 bolo proti VÚB banke zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie začaté správne konanie vo 
veci podozrenia z porušenia § 5 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov, pričom správneho deliktu sa VÚB banka mala dopustiť uvedením nesprávnej výšky celkových 
nákladov spotrebiteľa v predzmluvnom formulári v zmysle 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v zne-
ní neskorších predpisov. Správne konanie bolo v  roku 2009 právoplatne ukončené a  spoločnosti VÚB 
banka bola uložená pokuta vo výške 332 eur. Na základe žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho 
orgánu bolo právoplatné rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie krajským súdom zrušené a vec bola 
vrátená Slovenskej obchodnej inšpekcii na ďalšie konanie.

c) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

VÚB banka bola účastníkom konania pred Inšpektorátom práce, v ktorom jej bola uložená pokuta vo výške 
332 eur. VÚB banka bola v dvoch prípadoch účastníkom konania pred Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva; správne konania boli v roku 2009 právoplatne ukončené a VÚB banke bola uložená pokuta 
vo výške 660 eur.

Etické kódexy

Neklamať. Opakovane uvádzame toto slovo, ktorým by sa dala vystihnúť podstata všetkých etických kóde-
xov, ku ktorým VÚB banka pristúpila. Snaha prinášať jasné a pravdivé informácie premieta do praxe jednu 
z našich základných hodnôt, ktorou je transparentnosť. 

■■ Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Dodržiavame všetky povinnosti v celej sieti retailového bankovníctva, zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa 
v podobe Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Súčasťou tohto Etického kódexu je závä-
zok neviazania produktov, ku ktorému sa VÚB banka hlási. Prípadné spory, ktoré vzniknú nedodržaním 
ustanovení tohto kódexu, sú riešené Bankovým ombudsmanom ako zástupcom Slovenskej bankovej aso-
ciácie. Na našej internetovej stránke je zverejnené celé znenie Etického kódexu, ako aj postup Bankového 
ombudsmana pri vybavovaní podnetov a príslušné kontakty. 

■■ Európska dohoda o predzmluvných informáciách 
■■ Etický kódex pre úvery na bývanie (ESIS)

Pri poskytovaní úverov určených na bývanie alebo úverov zabezpečených nehnuteľnosťou dodržiavame 
Etický kódex pre úvery na bývanie (ESIS).

■■ Etický kódex reklamnej praxe

V reklame dodržiavame definované Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky. 

■■ Etický kódex pre zavedenie eura

Pri zmene štátnej meny zo slovenskej koruny na euro vynaložila banka výnimočné úsilie. V zmysle akcep-
tovaného Etického kódexu pre zavedenie eura sme sa zaviazali vždy konať v záujme klientov a sme hrdí, 
že sme to aj dodržali. 

Znenie všetkých etických kódexov, na ktorých plnenie sa VÚB banka zaviazala, je zverejnené na interneto-
vej stránke www.vub.sk/o-banke/hodnoty-principy/compliance/eticke-kodexy/. 

Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2009
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Interné etické normy

VÚB banka naďalej cielene buduje svoju Corporate Governance a v spolupráci so svojou materskou spo-
ločnosťou Intesa Sanpaolo nastavuje vlastné vnútorné pravidlá zodpovedného podnikania výrazne nad 
základný rámec požadovaný slovenskou legislatívou. V roku 2009 VÚB banka prijala v oblasti Corporate 
Governance tieto interné predpisy:

■■ Politika Compliance,
■■ Interný skupinový kódex správania,
■■ Politika prijímania darov.

Spracovanie dôverných údajov

Uvedomujeme si, že súkromie klienta je nesmierne dôležité. Preto si ho vážime a ochraňujeme. S dôverný-
mi údajmi našich klientov nakladáme v zmysle zákona s najväčšou obozretnosťou a zásadne s ich vedomím 
a súhlasom. Na našej internetovej stránke v sekcii O banke/Hodnoty a princípy/Compliance zverejňujeme 
a priebežne aktualizujeme zoznam tretích strán, ktorým sme poskytli údaje o klientoch s cieľom neustále-
ho zlepšovania našich služieb:

■■  Zoznam sprostredkovateľov VÚB v oblasti spracúvania osobných údajov klientov a osôb, ktorým sú po-
skytnuté osobné údaje tvoriace bankové tajomstvo.

■■  Zoznam tretích strán a príjemcov, ktorým sú poskytované a sprístupňované osobné údaje klientov a úda-
je tvoriace bankové tajomstvo.

Ochrana klienta pri poskytovaní platobných služieb

VÚB banka zaviedla ku koncu roka 2009 účinné opatrenia smerujúce k lepšej informovanosti klientov pri 
poskytovaní platobných služieb v  súvislosti s  implementáciou novej smernice „PSD“ (Payment Services 
Directive“) prostredníctvom Zákona o platobných službách. Zároveň prostredníctvom interných vzdeláva-
cích aktivít prehĺbila vedomosti vlastných zamestnancov tak, aby pri praktickom využívaní platobných slu-
žieb bol zaručený čo najvyšší komfort klientov.

Ochrana investora (MiFID)

VÚB naďalej poskytuje najvyššiu možnú ochranu nielen svojim retailovým klientom, ale aj klientom zarade-
ným do vyššej kategórie profesionálnych klientov. VÚB banka pristúpila k viacerým opatreniam, smerujú-
cim k ochrane investorov a riešeniu sťažností investorov. Základom tejto právnej úpravy je smernica zákona 
o finančných trhoch, tzv. „MiFID” (Markets in Financial Instruments Directive), implementovaná do Zákona 
o cenných papieroch. Naši klienti majú k dispozícii dokumenty, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť finančné 
nástroje a poskytovanie investičných služieb. Sú to tieto dokumenty:

■■  Súhrnné informácie pre klientov VÚB, a.s., poskytované v súvislosti s poskytovaním investičných služieb 
a vedľajších investičných služieb,

■■ Opis finančných nástrojov a upozornenie na riziká,
■■ Zoznam finančných nástrojov podľa Zákona o cenných papieroch,
■■ Bližšie informácie o kategorizácii klientov,
■■ Stratégia vykonávania pokynov.

Politika predchádzania konfliktu záujmov

VÚB banka sa zaväzuje, že sa vyhne konfliktu medzi súkromnými záujmami svojich zamestnancov a zá-
ujmami banky. Zamestnanci sú povinní podniknúť požadované opatrenia, aby sa vyhli konfliktu záuj-
mov. V  prípade vyskytnutia konfliktu záujmov zamestnanci vyriešia takýto konflikt v  prospech banky. 
Zamestnanci nesmú nikdy využívať svoje prepojenie s bankou na presadzovanie osobných záujmov alebo 
svojím konaním poškodiť povesť banky ani využívať svoje postavenie alebo dôverné informácie na upred-

Naša zodpovednosť
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nostnenie uchádzača o zamestnanie v banke alebo osoby, ktorá chce s bankou nadviazať obchodný vzťah. 
Banka pravidelne vyhodnocuje implementované opatrenia a postupy pri predchádzaní, minimalizácii a rie-
šení možného konfliktu záujmov. Tieto opatrenia definujú možné konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť 
pri výkone bankových činností (a to v podobe interného alebo externého konfliktu záujmov). VÚB imple-
mentovala opatrenia na minimalizáciu vzniku externého konfliktu záujmov pri ekonomických aktivitách 
zamestnancov a pri transakciách medzi bankou a zamestnancom, resp. osobou blízkou zamestnancovi. 
Zamestnanci by mali konzultovať so svojím nadriadeným svoje pracovné činnosti mimo hlavného zamest-
nania alebo zapojenie sa do obchodných aktivít. Banka nemá námietky proti tomu, aby sa zamestnanci 
zapájali do mimopracovných aktivít ako dobrovoľníci alebo inak za predpokladu, že takáto činnosť nebráni 
vo výkone pravidelnej práce pre banku alebo neodporuje interným pravidlám banky a skupiny.

VÚB tiež uplatňuje a dodržiava osobitné opatrenia proti vzniku konfliktov záujmov v oblasti finančných 
analýz. Ich hlavným cieľom je predchádzanie konfliktom záujmov, prípadne zvládnutie nevyhnutných kon-
fliktov záujmov tak, aby VÚB banka zabránila vzniku rizika poškodenia záujmov klientov. Tieto opatrenia 
sú sledované a pravidelne sa vyhodnocuje ich účinnosť. V súvislosti s výskytom možného konfliktu zá-
ujmov VÚB banka vyhlasuje, že povahu a zdroj konfliktu klientom oznámi pred poskytnutím investičnej 
služby alebo pred výkonom činnosti a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostní vždy záujmy 
klientov pred vlastnými. V prípade konfliktu záujmov medzi samotnými klientmi zaistí rovnaké a spravod-
livé zaobchádzanie so všetkými klientmi. 

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

V  boji proti praniu špinavých peňazí a  financovaniu terorizmu napredujeme v  súlade s  európskou le-
gislatívou a zabezpečujeme ochranu svojich klientov, ako aj banky samotnej. V bankovom sektore sme 
partner pre Finančnú spravodajskú jednotku (FIU – Financial Investigation Unit), ktorá operatívne hodnotí 
nami vyhodnotené znaky správania klienta a pod stálym dohľadom regulujúceho orgánu Národnej banky 
Slovenska. Sme aktívni čoraz intenzívnejšie i pre riziko pretrvávajúcej hrozby, ktorú predstavujú pre celú 
spoločnosť. Nechceme ani len nepriamo podporovať tieto negatívne javy tým, že umožníme finančné 
toky prostredníctvom našich produktov, služieb alebo v akejkoľvek súvislosti s bankou. Z týchto dôvodov 
dodržiavame striktne nastavené interné pravidlá na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu detekciou neobvyklých obchodných operácií. 
Pri tvorbe nášho programu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vychádzame 
v prvom rade z/zo: 

■■ slovenskej legislatívy, 
■■ európskej legislatívy,
■■  medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Wolfsbergských 
zásad, US Patriot zákona,

■■ skupinových pravidiel Intesa Sanpaolo proti rizikovým subjektom a krajinám.

Dôležitou súčasťou účinnej prevencie je poznanie našich klientov. Len s dostatkom informácií o povahe 
ekonomických aktivít klienta a  o  jeho zázemí budeme schopní spoľahlivo rozlíšiť obvyklé a  neobvyklé 
operácie. Samozrejme, našim klientom zaručujeme najväčšiu možnú diskrétnosť pri nakladaní so získaný-
mi údajmi. „Poznaj svojho klienta“ vnímame ako princíp obojstrannej transparentnosti vo vzťahu banka 
– klient. Preto sa verejnosť môže spoľahnúť, že robíme maximum, aby sme včas identifikovali a odstránili 
potenciálne nebezpečenstvo. Zvýšenú povinnú starostlivosť (Customer Due Dilligence) aplikujeme v zmysle 
platnej legislatívy, ale aj na rizikovejšie skupiny subjektov. 

Vyhlásenie VÚB pre účely vedenia korešpondenčných účtov Customer Due Dilligence pre Európu v zmysle 
3. Anti-Money Laudering direktívy (direktíva proti praniu špinavých peňazí) a v USA podľa zákona Patriot 
Act (tzv. Patriot Act Certification):
■■ Customer Due Dilligence Questionnaire,
■■ Patriot Act Certification.
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Monitorovanie neobvyklých operácií

Banka ma vlastný AML útvar (Anti-Money Laudering – boj proti praniu špinavých peňazí), ktorý je ako 
súčasť odboru Compliance podriadený priamo zástupcovi generálneho riaditeľa pre podporu. Útvar je 
zodpovedný za monitorovanie neobvyklých obchodných operácií, prípadné podozrenia bezodkladne ohla-
suje a spolupracuje s príslušnými autoritami. Monitorovanie zahŕňa všetky finančné operácie požadované 
zákonom a medzinárodnou legislatívou. V reálnom čase vyhodnocujeme zahraničný platobný styk sme-
rom do banky aj z nej a zabraňujeme tak v prvom stupni spojeniu bankového sektora a sankcionovanej 
alebo rizikovej osoby/krajiny. 

Informovanosť

Banka vytvorila špecializovaný útvar, ktorý je súčasťou divízie Riadenia rizík a zaoberá sa odhaľovaním 
podvodov a korupcie, pričom úzko spolupracuje hlavne s odborom Vnútorného auditu a vnútornej kontro-
ly a odborom Compliance. Všetci zamestnanci banky sú informovaní o interných etických normách a prin-
cípe nulovej tolerancie a majú prístup k základným informáciám o krokoch, ktoré je potrebné vykonať 
v prípade akéhokoľvek podozrenia z korupcie alebo podvodu. Keďže banka má eminentný záujem o od-
haľovanie korupcie a podvodov, implementovala tzv. Whistle blower policy, ktorá umožňuje každému 
zamestnancovi banky komunikovať podozrenie so zachovaním jeho anonymity. 
Banka nezakrýva zistené prípady korupcie a podvodov pred svojimi zamestnancami, ale naopak, rozhodla 
sa informovať a vzdelávať svojich manažérov, aby neustále zdokonaľovali svoju prácu a eliminovali nedo-
statky a chyby v tejto oblasti v budúcnosti. Z tohto dôvodu sú manažéri informovaní o niektorých prípa-
doch, ktoré sa vyskytli v minulosti.
Všetci novoprijatí zamestnanci retailovej siete majú v rámci úvodných školení špeciálnu prednášku o rizi-
kách podvodu a korupcie, kde sú upozornení na typické znaky rizikového správania. Hlavným cieľom tejto 
vzdelávacej aktivity je zvýšiť prevenciu a znížiť výskyt takýchto prípadov.

Zákaz diskriminácie

VÚB banka na všetkých úrovniach a vo vzťahu ku všetkým svojim partnerom dodržiava princípy ne-
diskriminácie, ktoré sú pevne zakotvené v našom Etickom kódexe a systéme hodnôt. Jednou z hodnôt 
VÚB je „Podporujeme rovnosť – Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu 
a že budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, rasy, vierovyznania, politického názoru, 
účasti v odboroch, jazykových schopností alebo postihnutia“. Viac informácií o uplatňovaní nájdete 
v kapitole Zamestnanci. 

Korupcia a podvodné konania

Jasne definovaný postoj a zásady

VÚB banka plní a zaviazala sa plniť vysoké morálne a etické štandardy, ktoré sú postavené na jasne dek-
larovaných zásadách. O  týchto zásadách boli informovaní všetci zamestnanci banky rôznymi formami 
(distribuované brožúry, interná kampaň, zverejnenie na intranete). Zásady sú nasledovné:
■■  Banka vyžaduje, aby všetci zamestnanci konali čestne, bezúhonne a chránili zdroje a informácie vo svo-
jom pracovnom prostredí alebo za ktoré sú zodpovední. 

■■  Banka sa zaviazala zabezpečiť, aby riziko podvodu a korupcie bolo zredukované na čo najnižšiu úroveň. 
■■  Tieto zásady sa vzťahujú na všetky neobvyklé prípady zahrňujúce ako zamestnancov, tak aj externých 
konzultantov, dodávateľov, zmluvných partnerov a/alebo akúkoľvek inú tretiu stranu v obchodnom vzťa-
hu s touto organizáciou. 

■■  Všetci zamestnanci sa musia rozhodovať samostatne v súlade so záujmom banky. Nesmú konať s cieľom 
získať finančnú alebo inú materiálnu výhodu pre seba, svoju rodinu alebo blízkych.

ZAMESTNANCI
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Nulová tolerancia

VÚB banka jasne proklamuje svoj zásadný princíp nulovej tolerancie ku korupcii a k podvodom. Všetci 
zamestnanci banky sú informovaní o nasledovných princípoch:
■■  Banka nebude akceptovať žiadnu formu podvodného alebo korupčného konania, preto bude každý 
prípad dôsledne prešetrený a budú z neho vyvedené príslušné opatrenia. 

■■  Každá účasť na podvode alebo pokuse o podvod bude viesť k prepusteniu a prípadnému trestnému stí-
haniu. 

■■  Potrebné vyšetrovanie bude uskutočnené bez ohľadu na vzťah predmetnej osoby k tejto organizácii, 
pracovnú pozíciu alebo dĺžku pracovného pomeru.

Opatrenia na znižovanie korupcie a podvodov

Vnútorný kontrolný systém
Banka má vo svojich procesoch zabudované rozličné kontrolné mechanizmy tak, aby maximálne znižovala 
riziko korupcie a  podvodu. Banka stanovuje nutnosť kontrolného mechanizmu v  každom procese, pri 
ktorom hrozí riziko korupcie a podvodu (napr. verifikácie rozhodnutí, kontrola 4 očí, riadenie prístupových 
práv a pod.). Vnútorný kontrolný systém sa skladá z troch úrovní: štatutárnej, výkonnej a kontrolnej.

Vnútorný audit
Banka má vytvorený útvar Vnútorného auditu a  vnútornej kontroly, ktorý je nezávislým dohliadajúcim 
orgánom (útvar je priamo podradený dozornej rade banky, nie predstavenstvu). Jednou z jeho hlavných 
úloh je preverovanie funkčnosti vnútorného kontrolného systému, dodržiavanie externej a internej legis-
latívy vrátane Etického kódexu banky, preverovanie zlyhaní kontrolných systémov a podozrení na interný 
podvod. 
Útvar vnútorného auditu a vnútornej kontroly v roku 2009 preveril vnútorný kontrolný systém vo všetkých 
firemných pobočkách, približne v polovici retailových pobočiek a taktiež vykonal viacero špecializovaných 
auditov, ktoré súviseli s rizikom interných podvodov a korupcie. Rovnako boli preverené všetky kľúčové 
procesy v banke vybraté na základe každoročne pripravovanej mapy rizík. Na základe identifikovaných rizík 
v rámci jednotlivých auditov banka okamžite prijala nápravné opatrenia a nastavila pravidelný monitoring 
takýchto oblastí a v prípade potreby informovala príslušné štátne orgány.

Transparentnosť

Banka pri zadávaní zákaziek na kúpu materiálu a služieb, ktoré presahujú stanovený limit, jednoznačne 
aplikuje výber dodávateľa formou tendra a  v ostatných prípadoch je povinná vybrať dodávateľa podľa 
stanovených interných predpisov, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najtransparentnejšie a najefektívnejšie 
výberové konania.
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Naši partneri

KLIENTI
Individuálni klienti

Firemní klienti
Verejný a neziskový sektor

Oblasť finančných trhov

Klienti
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Klienti sú jedným z našich najdôležitejších partnerov, a preto sú pri vykonávaní všetkých našich aktivít 
jadrom nášho záujmu a prioritou. Počúvame, čo si myslia, snažíme sa im ponúkať produkty a služby, ktoré 
si žiadajú, s cieľom dosiahnuť ich maximálnu spokojnosť. Nezáleží na 
tom, či je klient jednotlivec alebo veľká firma, ku každému pristupuje-
me rovnako zodpovedne a profesionálne. Jedným z cieľov, ktoré sme 
si stanovili v predchádzajúcom roku, je, aby nás naši klienti vnímali 
ako najlepšiu banku na Slovensku. O  tom je aj naše poslanie: rásť 
spoločne s klientmi.
Predpokladom trvalého úspechu VÚB banky je schopnosť správne 
identifikovať potreby klientov. Náš vzťah s klientmi je postavený na dlhodobom partnerstve a individuál-
nom prístupe. Na úseku retailového bankovníctva sme v roku 2009 plnili ciele a úlohy založené na troch 
pilieroch: jednoduchosť, menej byrokracie a rýchlosť. Na úseku firemného bankovníctva sme plnili najmä 
ciele týkajúce sa spokojnosti klientov a zrýchlenia spracovania obchodných prípadov. Naplno sme reali-
zovali projekt Počúvame vás na 100 %, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality služieb a v konečnom 
dôsledku i  udržiavanie trhových podielov, pokračovanie v  zdokonaľovaní procesov, inovácie produktov 
a distribučných kanálov banky. Jednoduchší pohľad do sveta financií priniesla naša nová webstránka.
VÚB banka je druhá najväčšia banka na slovenskom trhu, pokiaľ ide o  počet klientov. Naša klientská 
základňa je veľmi rozmanitá, pričom rôzne skupiny klientov majú rôzne potreby. My svojim klientom na-
čúvame a vytvárame inovácie podľa ich želaní a potrieb. Vydali sme sa cestou nastaviteľných, flexibilných 
produktov. Každý klient si nastaví produkt na mieru. Každému klientovi individuálne poradíme tak, aby 
parametre danej služby alebo produktu v maximálnej možnej miere zodpovedali jeho potrebám a mož-
nostiam. Pre realizáciu platobného styku klienta ponúkame Flexiúčet a Flexibiznisúčet, žiadatelia o úver 
alebo hypotéku majú k dispozícii Flexipôžičku alebo Flexihypotéku, každému záujemcovi o investovanie 
pripravíme detailný investičný profil. Usilujeme sa uspokojiť špecifické požiadavky každého klienta a po-
skytujeme mu optimálne riešenia šité na mieru. Otvorenosť pri komunikácii s klientom a transparentnosť 
sú vždy na prvom mieste.

Naši klienti

Individuálni (súkromní) klienti

Ťažisko nášho záujmu leží v retailovom bankovníctve, kde poskytujeme služby nielen občanom – fyzickým 
osobám, ale aj malým podnikateľom, živnostníkom, zástupcom slobodného povolania. V rámci retailo-
vého bankovníctva obsluhujeme viac ako 1,2 milióna klientov. V mnohých oblastiach bankovníctva pre 
túto klientelu máme významné postavenie na trhu (hypotéky, kreditné karty, priame bankovníctvo, správa 
účtov), pričom nové produktové riešenia prinášame často ako prví na trhu.

Firemní (biznis) klienti

Firemnú klientelu vo VÚB banke predstavujú malé, stredné a veľké firmy. V rámci firemného bankovníctva 
využívame lokálne znalosti spojené s medzinárodným know-how, čo nám umožňuje poskytovať množstvo 
atraktívnych bankových produktov a služieb od klasických až po špecializované a na mieru šité produkty 
a služby. Navyše ponúkame aj produkty, ktorých účelom je prispievať k  trvalej udržateľnosti životného 
prostredia. 

Municipality (samosprávy)

VÚB banka hrá na poli financovania a správy účtov samospráv už niekoľko rokov významnú úlohu. Mestá 
a obce patria k našim dôležitým obchodným partnerom. Vzhľadom na to, že ich potreby a požiadavky sú 
špecifické, v roku 2009 sme pre nich pripravili rad produktov – SAMOSPRÁVA. Prostredníctvom nich sme 
chceli a stále chceme samosprávam sprístupniť možnosti získania prostriedkov potrebných na financovanie 
projektov súvisiacich s obnovou a rekonštrukciou daného mesta, obce alebo regiónu.

V roku 2009 sme plnili ciele 
a úlohy založené na troch 
pilieroch: jednoduchosť, 
rýchlosť a menej byrokracie.
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Na konci roku 2009 mala VÚB banka 1 248 236 klientov, z toho 1 146 865 individuálnych klientov (ob-
čanov) a 101 371 biznis klientov, z ktorých bolo 91 315 živnostníkov a malých podnikateľov a 10 056 
korporátnych klientov. 

Rok 2009 2008 2007 2006

individuálni klienti 1 146 865 1 142 080 1 069 049 1 041 246

biznis klienti 101 371 98 522 93 913 90 805

SPOLU 1 248 236 1 240 602 1 162 962 1 132 051

V  roku 2009 došlo k miernemu nárastu počtu individuálnych klientov o 4 785, čo predstavuje nárast 
0,04 % , a počet biznis klientov vzrástol o 2 849, čo predstavuje 2,8-percentné zvýšenie oproti roku 2008. 

Počet firemných klientov 

Segmentácia klientov

Priebežne sledujeme a každé tri mesiace vyhodnocujeme, či a ako sa zmenila štruktúra našich klientov – 
individuálnych alebo firemných. Aj preto môžeme pravidelne prehodnocovať a zlepšovať ponuku našich 
služieb. 

Naši individuálni klienti

Členenie klientov podľa veku

Členenie klientov podľa dĺžky vzťahu s bankou

Priemerná dĺžka vzťahu klienta s bankou je 9,02 roka.

talianski firemní klienti: 1 %

malé a stredné podniky: 93,6 %

veľkí firemní klienti: 5,4 %

0 – 25 rokov: 175 552

26 – 40 rokov: 353 632

viac ako 61 rokov: 214 999

41 – 60 rokov: 402 682

menej ako 1 rok: 50 847

7 – 10 rokov: 196 394 

1 – 3 roky: 197 987

4 – 6 rokov: 177 129

nad 10 rokov: 524 508
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Naši firemní klienti

Bližšie ku klientom

K 31. 12. 2009 bolo klientom VÚB banky k dispozícii:

■■ 210 retailových pobočiek,
■■ 11 hypotekárnych centier,
■■ 32 firemných pobočiek.

Retailová obchodná sieť k 31. 12. 2009

Región Retailové pobočky Hypotekárne centrá

Bratislava – východ 21 2

Bratislava – západ 19 1

Trnava 26 1

Trenčín 21 1

Nitra 23 1

Žilina 21 1

Banská Bystrica 24 1

Poprad 19 1

Prešov 15 1

Košice 21 1

SPOLU 210 11

V priebehu roka vznikli 3 nové retailové pobočky (Nitra – Obchodné centrum Mlyny, Košice – Obchodné 
centrum Galéria, Prievidza – Bojnická ul.) a zaniklo 8 retailových pobočiek. V roku 2010 VÚB plánuje otvo-
riť 4 nové pobočky.

V roku 2009 sme zvýšili počet pobočiek, ktoré sú klientom k dispozícii 6 a 7 dní v týždni:

6 dní v týždni je klientom k dispozícii: 8 retailových pobočiek,
7 dní v týždni je klientom k dispozícii: 16 retailových pobočiek + 1 hypotekárne centrum.
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Podľa počtu zamestnancov rozdeľujeme retailové pobočky do 4 kategórií:

Druh retailovej pobočky počet pobočiek

Retailová pobočka I

s minimálnym počtom zamestnancov 13
63

Retailová pobočka II

s počtom zamestnancov 7 – 12
55

Retailová pobočka III

s počtom zamestnancov 3 – 6
74

Retailová pobočka IV

s počtom zamestnancov 2 – 4
18

Celkový počet retailových pobočiek 210

Firemná obchodná sieť k 31. 12. 2009

Firemné obchodné centrum/región Bratislava Západ Stred Východ Spolu

FOC Bratislava 2    2

FOC Trnava  2   2

FOC Nitra  3   3

FOC Nové Zámky  4   4

FOC Trenčín  2   2

FOC Žilina   4  4

FOC Zvolen   2  2

FOC Žiar nad Hronom   2  2

FOC Lučenec   2  2

FOC Poprad    3 3

FOC Prešov    4 4

FOC Košice    2 2

Spolu 2 11 10 9 32

Firemné pobočky VÚB banky sú rozmiestnené vo všetkých veľkých mestách po celom Slovensku s cieľom 
byť čo najbližšie k našim klientom.

Sieť bankomatov 

K 31. 12. 2009 mala VÚB banka nainštalovaných 558 bankomatov, pričom v priebehu roka 2009 bolo 
nainštalovaných 18 bankomatov na úplne nových miestach.

Počet bankomatov
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Dostupnosť pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov

Naším cieľom je, aby prístup klientov k našim službám bol bez akýchkoľvek obmedzení. Preto sa snažíme, 
aby naše pobočky boli ľahko prístupné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V  rámci 
našej obchodnej siete máme 164 pobočiek s bezbariérovým prístupom, čo predstavuje 
77 % z  celkového počtu. Všetky novovzniknuté pobočky sú už takto upravené a  pri 
rekonštrukcii starších predajných miest vždy dbáme na to, aby bol vybudovaný aj bezba-
riérový prístup.

Priame bankovníctvo

V dnešnej dobe je už aj na Slovensku bežné, že klienti bánk čoraz menej navštevujú pobočky osobne 
a  čoraz viac pristupujú k  svojim účtom cez internet alebo po telefóne. Prednosťou takéhoto spôsobu 
narábania s účtom je šetrenie času, jednoduchosť a prehľadnosť operácií a možnosť spravovať svoj účet 
z ktorékoľvek miesta na svete.
VÚB banka v roku 2009 pokračovala v skvalitňovaní služieb nonstop bankingu, medzi ktoré patrí služba 
Kontakt, Internet banking, Internet banking Plus, Mobil banking, Biznis banking a služba Multicash.
K 31. 12. 2009 mala banka viac než 665 000 klientov s aktivovanými službami elektronického bankov-
níctva. V porovnaní s rokom 2008 sme zaznamenali nárast počtu klientov s aktivovanou službou Internet 
banking a Mobil banking a zvýšenie počtu transakcií cez elektronické kanály viac ako o 16 %. 

Počet klientov s aktivovanými službami elektronického bankovníctva

K najvýznamnejším zmenám v Internet bankingu (IB) za rok 2009 patria:

■■  poskytovanie predschválenej Flexipôžičky z pohodlia domova, bez nutnosti návštevy pobočky a so zľa-
vou za jej poskytnutie,

■■  sprístupnenie elektronických výpisov k bežným účtom pre individuálnych klientov,
■■  zjednodušenie procesu pre klienta pri otváraní bežného alebo termínovaného účtu cez nonstop ban-
king,

■■  zasielanie upozornení o nezrealizovaných platbách,
■■  možnosť zaslania otázky priamo cez IB do banky, ak klienti potrebujú pomôcť alebo poradiť, 
■■  zobrazovanie tzv. tipov a trikov, ktoré odporučia alebo pripomenú služby uľahčujúce klientom prácu s IB,
■■  možnosť zapojenia sa do projektu Dobrý Anjel, ktorý pravidelne každý mesiac pomáha rodinám s deťmi 
s ťažkým ochorením.

Pri skvalitňovaní služieb nezabúdame ani na klientov, ktorí s Internet bankingom začínajú. Pre nich sme pri-
pravili Demo verziu Internet bankingu. Klienti si tak v skúšobnom prostredí môžu vyskúšať prihlásenie do 
IB, zadanie platobného príkazu, prezretie pohybov na účte a ďalšie operácie bez pocitu, že niečo pokazia. 
Na stránkach banky alebo v ktorejkoľvek pobočke je pre začínajúcich klientov k dispozícii sprievodca pre 
prihlásenie do IB a zadanie platobného príkazu.
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Kontaktné centrum a služby klientom

V roku 2009 pracovalo v Kontaktnom centre 68 zamestnancov, ktorí poskytujú služby pre všetkých našich 
klientov či už na Slovensku, alebo v zahraničí, pre obyvateľov SR aj cudzin-
cov. Kontaktné centrum funguje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 
dní v týždni. Operátori zabezpečujú servis a poradenstvo ku všetkým pro-
duktom a  službám pre klientov a  tiež k  vybraným produktom VÚB Asset 
Managementu, poisťovne Generali prostredníctvom telefónu aj e-mailu. 
Tiež robia aktivity, ktoré sa týkajú zaistenia bezpečnosti prostriedkov našich 
klientov, či už je to bezpečnosť práce s  Internet bankingom, alebo bezpečnosť týkajúca sa platobných 
kariet. V roku 2009 Kontaktné centrum vybavilo 1 069 793 hovorov (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) 
a 30 378 e-mailov.

V snahe zabezpečiť pre klientov presné a aktuálne informácie o produktoch a službách banky našich ope-
rátorov pravidelne školíme. Operátori pravidelne absolvujú tréning komunikačných zručností, zvládania 
problémových situácií, zvládania stresu a pravidelný koučing. 

V roku 2009 sme sa zamerali na vybavenie klienta v prvom kontakte tak, aby aj zložitejšie otázky mohli byť 
zodpovedané ihneď. Vytvorili sme v Kontaktnom centre predajný tím, ktorý pre našich klientov zabezpečí 
zriadenie vybraných produktov priamo cez telefón (napr. Flexisporenie, termínovaný účet, platobné karty) 
alebo im ponúkne všetky potrebné informácie a asistenciu pri predaji (napr. odoslanie formulárov, dohod-
nutie stretnutia s pobočkou a pod.). Takto postupuje v prípade produktov, o ktoré klienti prejavili záujem 
(napr. cez webstránku), ale zatiaľ nie je možné ich zriadenie bez nutnosti návštevy pobočky. 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana dôverných informácií a  súkromia zákazníkov je pre VÚB banku prirodzená samozrejmosť. 
Realizujeme množstvo opatrení a  iniciatív smerujúcich k  vyššej bezpečnosti údajov a  transakcií. Keďže 
pracujeme s citlivými osobnými údajmi klientov, je ich bezpečnosť a ochrana našou najvyššou prioritou, 
do ktorej investujeme nemalé prostriedky. Všetky informácie a doklady o našich klientoch, ktoré nie sú ve-
rejne prístupné, najmä informácie o obchodovaní klienta s bankou a o stavoch na účtoch, sú predmetom 
bankového tajomstva.

Bezpečnosť v pobočkách

Všetky pobočky VÚB banky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybavené kamerovým systémom 
a ďalšími zabezpečovacími prostriedkami. Základné pravidlo bezpečnosti v pobočkách je, že ochrana živo-
tov a zdravia zákazníkov a zamestnancov má vždy prednosť pred ochranou majetku. 

Bezpečnosť v oblasti priameho bankovníctva

K zvýšeniu bezpečnosti elektronického bankovníctva VÚB banky v roku 2009 prispelo vydávanie nových 
typov čipových kariet pre podpisovanie transakcií v Internet bankingu a zmeny bezpečnostných štandar-
dov v službe e-Platby VÚB.
Súčasný bezpečnostný model priameho bankovníctva bol zavedený v roku 2007. Tento model poskytuje 
klientom možnosť nastaviť si denný limit pre transakcie realizované elektronicky podľa jeho vlastných  
potrieb, ako aj možnosť nastaviť si bezplatne SMS alebo e-mailové upozornenie na prihlásenie do Internet 
bankingu a služby Kontakt.

Grid karta 

Grid karta je plastová kartička, ktorá obsahuje sériu kódov. Všetky operácie realizované prostredníctvom 
Internet bankingu alebo Kontaktného centra sa potvrdzujú zadaním konkrétneho náhodne vygenerova-
ného kódu. Po jeho zadaní prebehne overenie údajov platby. Grid karty boli vydané bezplatne každému 
klientovi priameho bankovníctva. Klienti mali možnosť si ich následne aktivovať prostredníctvom pobočky 
alebo Kontaktného centra.

V roku 2009 Kontaktné 
centrum vybavilo vyše 
milióna hovorov.
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SMS autorizácia

Vyšším stupňom zabezpečenia elektronických operácií je „SMS 
autorizácia“. Ide o potvrdzovanie operácií jedinečným overovacím 
kódom, ktorý je klientovi zaslaný na mobilný telefón formou SMS. 
Autorizačný kód slúži na overenie údajov platby a  platí len pre 
službu Internet banking.

Elektronický podpis

Najvyšší stupeň bezpečnosti Internet bankingu predstavuje tzv. „elektronický podpis“ – autorizačný prvok 
uložený na čipovej karte.

Opatrenia proti tzv. phishingu a pharmingu

K vyššej ochrane on-line služieb prispela VÚB banka v roku 2009 aj tým, že pre svojich klientov zverejnila 
podrobnú informáciu o tzv. phishingu a pharmingu, ktoré sú úspešné len vďaka nedostatočnej informo-
vanosti širokej verejnosti o týchto možnostiach ohrozenia.

Phishing je pomenovanie pre kriminálnu činnosť vykonávanú pomocou počítačov, ktorej cieľom je pod-
vodné získanie dôverných informácií (napr. užívateľské meno, identifikačné číslo, heslo a pod.), ktoré po-
tom útočník použije pri následnej elektronickej komunikácii s bankou, internetovým obchodom a pod. 
Pharming je spôsob útoku, ktorým môže haker zaútočiť na klienta Internet bankingu. Takýto útok zvyčajne 
spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú IP adresu, ako je originálna adresa banky. Informáciu 
o phishingu a pharmingu VÚB banka umiestnila na prihlasovacej stránke Internet bankingu a jej súčasťou 
sú aj konkrétne ukážky a príklady phishingových a pharmingových útokov.

Bezpečnosť platobných kariet

VÚB banka sa zaviazala zvýšiť bezpečnosť používania platobných kariet prechodom na čipovú technológiu 
v celom portfóliu svojich platobných kariet. Tento svoj záväzok v roku 2009 dodržala. Všetky nové karty 
sú od júna 2008 vydávané ako čipové a existujúcim klientom sa čipové karty vydávajú automaticky po 
skončení platnosti ich pôvodnej karty. Zavedenie čipu prináša klientom ďalšie zvýšenie bezpečnosti pri 
používaní platobných kariet. K vyššej bezpečnosti prispelo aj zavedenie povinného zadávania PIN kódu 
pri platbe čipovou kartou. Vo zvyšovaní bezpečnosti platobných kariet VÚB banka naďalej pokračovala 
počas celého roku 2009 (všetky „nečipové“ karty boli po skončení platnosti nahrádzané kartami s novou 
čipovou technológiou). 

Ďalšou formou zabezpečenia platobných kariet je poistenie pre prípad zneužitia stratenej alebo ukradnutej 
karty. Toto poistenie je poskytované automaticky a bez poplatkov pre držiteľa karty. Týka sa neopráv-
nených transakcií počas 24 hodín pred momentom ohlásenia blokácie stratenej alebo ukradnutej karty. 
Poistné plnenie je znížené o spoluúčasť poisteného vo výške 100 eur. V dôsledku legislatívnej zmeny v roku 
2009 držitelia platobných kariet z radov občanov zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla použitím stratenej, 
odcudzenej alebo zneužitej karty neoprávnenou osobou v dôsledku bežnej nedbanlivosti len do výšky 100 
eur (pred zavedením tejto zmeny klienti zodpovedali za zneužitie karty až do obdobia ohlásenia blokácie 
v plnej výške). Zníženie maximálnej zodpovednosti za zneužitie karty platí za predpokladu, že neboli poru-
šené obchodné podmienky banky zo strany klienta.

Bezpečnosť bankomatov

K  31. 12. 2009 mala VÚB banka nainštalovaných 558 bankomatov. Vybrané bankomaty sú chránené 
kamerovým systémom a  majú nainštalované antiskimovacie zariadenie (ochrana proti kopírovaniu dát 
z platobných kariet v bankomatoch). Tieto bankomaty boli vybraté na základe vyhodnotenia lokality z bez-
pečnostného hľadiska.

Realizujeme množstvo opatrení 
a iniciatív smerujúcich k vyššej 
bezpečnosti údajov a transakcií.
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Aktívne počúvanie a dialóg so zákazníkmi 

Starostlivosť o klientov a riešenie podnetov

V  poslednom kvartáli roku 2008 bola vo VÚB banke vytvorená nová organizačná jednotka – odbor 
Starostlivosť o klientov. O dôležitosti tohto konceptu pre banku svedčí aj jeho zaradenie v organizačnej 
štruktúre priamo pod generálneho riaditeľa. Kým do konca roka 2008 tento útvar formoval svoje ciele, 
personálne obsadenie, postupy a kompetencie, počas roku 2009 už mohol naplno rozvinúť svoju činnosť. 
Jeho prioritou je neustále zlepšovanie služieb, načúvanie klientom, hľadanie ciest pri vzájomnej komuni-
kácii. 

Pri napĺňaní svojho poslania vychádza odbor Starostlivosť o klientov najmä zo spätnej väzby, ktorú banka 
od klienta dostáva vo forme podnetu. Podnety klientov banka člení na sťažnosti, reklamácie a žiadosti. 
Hoci je spätná väzba pre nás v tejto podobe často negatívna, sme vďační klientom, ktorí úprimne a kon-
štruktívne poukážu na naše nedostatky a tak nám umožnia hľadať cesty k zlepšeniu. Práve preto sme vy-
tvorili sieť možností a nástrojov, prostredníctvom ktorých sa klient môže s nami skontaktovať a svoj podnet 
(sťažnosť, reklamáciu, otázku alebo žiadosť) postúpiť do banky:

■■  elektronicky cez internetový formulár cez záložku Kontakt na www.vub.sk,
■■  voľne formulovaným mailom na Kontaktné centrum, odbor Starostlivosť o klientov alebo ktorúkoľvek 
bankovú elektronickú adresu (jej preposlanie na správne miesto je vnútorne zabezpečené),

■■  telefonicky na službu Kontakt,
■■  písomne – priamo na odbor Starostlivosť o klientov, oddelenie Riešení podnetov klientov,
■■  osobne – na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky.

 Významné prípady sú posielané na posúdenie a  prípadné prešetrenie aj na nezávislý odbor Vnútorná 
kontrola a  vnútorný audit. Týmto sa zvyšuje objektívnosť rozhodovania a prípady sú hlbšie prešetrené 
kvalifikovanými zamestnancami. 

O tom, že naši klienti stále uprednostňujú osobný kontakt, svedčí aj priložená tabuľka. 

Kanály, cez ktoré klienti adresujú banke svoje podnety Počet podnetov %

Pobočková sieť 11 751 61,6

Telefonicky – služba Kontakt 5 721 30,0

Ústredie – odbor Starostlivosť o klientov 949 5,0

Elektronicky – internetový formulár, mail 650 3,4

Klientovi sa snažíme prioritne odpovedať cestou, ktorú si sám zvolil. Pri prešetrovaní podnetov klientov 
odbor Starostlivosť o klientov komunikuje so všetkými zainteresovanými odbornými útvarmi banky, žiada 
o vyjadrenia relevantné obchodné miesto, často priamo klientskeho pracovníka alebo vzťahového mana-
žéra. Preveruje fakty, informácie, analyzuje okolnosti a informuje klienta o riešení jednou z ciest, ktorou je 
možné podnet banke podať – teda telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.

Celkovo bolo v roku 2009 v bankovom systéme zaznamenaných 19 071 podnetov, z toho bolo: 

■■ sťažnosti 14 035
■■ reklamácie 386
■■ žiadosti 4 650

Pri riešení sťažností a reklamácií klientov sa snažíme vžiť do pozície klienta a aj v prípade, že banka technic-
ky nepochybila, a teda sťažnosť je technicky neopodstatnená, pochopiť druhú stranu, ktorá sa spolieha na 
našu odbornú radu, pomoc, vysvetlenie a porozumenie. Preto sme pri rozhodovaní o podnetoch klientov 
zmenili definíciu rozhodnutí z kategórie „opodstatnený/neopodstatnený (zodpovedajúcu viac role sudcu) 
na kategóriu akceptovaný/zamietnutý (zodpovedajúcu viac role priateľa). 
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Priložená tabuľka ukazuje, že banka sa snaží klienta pochopiť a aj keď neidentifikuje vlastné pochybenie, 
akceptuje skutočnosť, že mohlo dôjsť ku komunikačnému nedorozumeniu a nedostatočnému vzájom-
nému pochopeniu. Preto sa aj v našich odpovediach klientom usilujeme štylizáciu primerane prispôsobiť 
veku, vzdelaniu a segmentu klienta.

Vybavenie podnetov

Podnety počet %

Akceptované 13 522 70,9

Zamietnuté 5 296 27,8

Neklasifikované 253 1,3

Spolu 19 071 100

Najčastejšie podnety klientov sa v roku 2009 týkali bankomatov, platieb debetnými platobnými kartami, 
elektronického bankovníctva a vkladových produktov.

Druhy podnetov počet %

Transakcie POS/ATM 5 463 28,6

Osobné vkladové produkty netermínované 2 642 13,9

Debetné platobné karty 2 456 12,9

Internet a Nonstop banking 2 453 12,9

Platby a prevodné príkazy 2 162 11,3

Kreditné platobné karty 1 236 6,5

Úvery hypotekárne 782 4,1

Spotrebné úvery 695 3,6

Iné (investovanie, iné obchodné aktivity...) 616 3,2

Osobné vkladové produkty termínované 498 2,6

Služby v pobočke 68 0,4

Spolu 19 071 100

Pri reklamáciách zo skupiny platobných kariet je ich počet v  roku 2009 výrazne zvýšený reklamáciami 
spôsobenými krachom spoločnosti Sky Europe. Tu banka prevzala rolu sprostredkovateľa a úspešne v spo-
lupráci s bankou leteckej spoločnosti vybavila a kompenzovala 825 klientov, ktorí za letenky zaplatili pla-
tobnou kartou priamo u leteckej spoločnosti. Ďalších 40 reklamácií však bolo zamietnutých, keďže, žiaľ, 
nespĺňali podmienky pre kompenzovanie klienta.

V roku 2009 sme uskutočnili nasledovné zlepšenia a nové iniciatívy: 
■■  zjednotenie všetkých vstupných kanálov,
■■  výrazne skvalitnený monitoring a mapovanie údajov, 
■■  zaradenie počtu akceptovaných/opodstatnených sťažností na konkrétne obchodné miesto či zamest-
nanca do hodnotenia kvality pobočky,

■■  podľa identifikovaných problémov kontinuálne preškolovanie zamestnancov.

Pri riešení sťažností klientov uplatňujeme tieto princípy:

■■  dôsledné dodržiavanie zákona, obchodných a zmluvných podmienok, ochrany osobných údajov klienta,
■■  jasné, zrozumiteľné, transparentné vysvetlenie,
■■  snaha pochopiť klienta a jeho hľadisko, 
■■  transparentnosť a etika majú rovnakú hodnotu ako technicky a administratívne bezchybný servis,
■■  individuálny a empatický prístup,
■■  snaha poradiť, nájsť pre klienta uspokojivé riešenie.
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Priemerný čas riešenia podnetov

Z časového hľadiska priemerný čas riešenia podnetu sa v roku 2009 mierne zvýšil. Nárast bol ovplyvne-
ný takmer 900 reklamáciami klientov skrachovanej spoločnosti Sky Europe, kde banka fungovala v role 
sprostredkovateľa a bola nútená čakať na vyjadrenie zahraničného partnera. Zároveň pri zahraničnom 
platobnom styku je legislatívna lehota na vyriešenie reklamácie stanovená na 6 mesiacov, čoho si bol aj 
zahraničný partner vedomý. Napriek tomu boli všetky tieto citlivé reklamácie uzavreté do 3 mesiacov.

V zložitých časoch svetovej hospodárskej krízy, ktoré nepríjemne ovplyvnili aj životy mnohých našich klien-
tov, sa VÚB banka snažila vychádzať v ústrety a byť svojim klientom oporou v ich zložitej finančnej situácii. 
Banka vyvinula nové produkty, ktoré smerovali k pomoci pri neschopnosti splácať dlh (viac: Vývoj a ino-
vácia produktov, časť Protikrízové opatrenia). K mnohým klientom sme pristupovali individuálne, s cieľom 
nájsť správne a vhodné riešenie aj formou výnimiek.

Spokojnosť klientov

Uvedomujeme si, že nielen čísla, grafy, objemy, ale aj kategória „spokojnosť klienta“ sú meradlom a zá-
kladom nášho úspechu. Jeho podstatou je kvalitný servis, otvorená komunikácia a naša snaha o neustále 
zlepšovanie na základe komunikácie a spätnej väzby od klienta. Našou úlohou je nielen získavať nových 
klientov, ale hlavne sa usilovať o to, aby klienti, ktorí sú už s nami v obchodnom vzťahu, boli maximálne 
spokojní. Preto ich počúvame na 100 % a pravidelne robíme prieskumy spokojnosti.

V roku 2009 VÚB banka uskutočnila 2 druhy prieskumov spokojnosti:

■■  interný prieskum – realizovaný štvrťročne pracovníkmi Kontaktného centra. Cieľom je zistiť spokojnosť 
klientov s obslužnými a predajnými operáciami.

■■  externý prieskum – spadá pod projekt Počúvame vás na 100 %, ktorého cieľom je komunikovať klientom 
otvorenosť banky voči ich názorom, pripomienkam, ale aj sťažnostiam a negatívnym zážitkom.

Interný prieskum spokojnosti

Hlavné oblasti prieskumu:
■■  prvý kontakt – záujem zo strany pracovníkov banky o klienta pri vstupe do pobočky,
■■  čas čakania (pred začatím vybavovania klienta),
■■  rýchlosť vybavenia samotnej požiadavky klienta,
■■  ochota a ústretovosť pracovníka banky pri realizácii požiadavky, potreby, problému klienta,
■■  odbornosť pracovníka a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné informácie,
■■  schopnosť jasne a zrozumiteľne vysvetliť navrhované riešenia,
■■  celková spokojnosť s úrovňou služieb počas návštevy v pobočke.
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Spôsob zisťovania spokojnosti: 
■■  formou krátkeho dotazníkového prieskumu realizuje Kontaktné centrum 2-minútový rozhovor zameraný 
na predajnú alebo obslužnú operáciu, 

■■  s klientmi sa skontaktujú v krátkom čase od návštevy pobočky (štandardne do týždňa),
■■  v rámci jedného prieskumu (počas štvrťroka) je jeden klient oslovený len raz,
■■  30 – 50 hovorov na pobočku za štvrťrok v závislosti od počtu aktívnych klientov,
■■  hodnotenie spokojnosti klientov je súčasťou hodnotenia kvality retailových pobočiek. 

Spokojnosť klientov v roku 2009

Externý prieskum v rámci projektu Počúvame vás na 100 % – individuálni klienti

Program Počúvame vás na 100 % je zameraný na meranie a  zvyšovanie spokojnosti klientov s  našou 
bankou. Súčasťou programu je okrem merania spokojnosti aj príprava krokov na jej zlepšenie, na kto-
rej spolupracujú zamestnanci na všetkých úrovniach. Informácie sú spracovávané podľa medzinárodného 
štandardu ECSI (European Customer Satisfaction Index – Európsky index spokojnosti klientov).

Základné ciele programu:

■■  meranie spokojnosti klientov na úrovni banky, regiónov a pobočiek, 
■■  neustále zisťovanie nespokojnosti klientov a hľadanie jej príčin, 
■■  tvorba akčných plánov – konkrétnych krokov na zlepšenie lojality a spokojnosti klientov, 
■■  začlenenie stabilných a spoľahlivých indikátorov spokojnosti klientov do plánovania a systému odmeňo-
vania pobočiek, 

■■  porovnávanie výsledkov s konkurenciou. 

VÚB banka v roku 2009 pokračovala v externom prieskume spokojnosti ďalšími štyrmi kvartálnymi vlnami, 
v ktorých bolo oslovených takmer 20 000 klientov, pretelefonovaných viac ako 5 000 hodín interview a po-
ložených viac ako 1 500 000 otázok. Toto úsilie nebolo vynaložené nadarmo. Zistili sme, ako naši klienti 
vnímajú našu banku, ako sú spokojní so službami, s produktmi a naším prístupom k nim. Dosiahnuté skóre 
sa po počiatočnom náraste vrátilo na úroveň roku 2008, s odchýlkami do 1 indexového bodu.

Európsky index spokojnosti klientov

V nadväznosti na externý prieskum spokojnosti pokračoval aj edukačný program druhou a treťou eta-
pou, v rámci ktorých sa stretli regionálni manažéri s riaditeľmi pobočiek a následne sa uskutočnili stretnu-
tia na úrovni pobočiek. Na stretnutiach boli analyzované výsledky prieskumu spokojnosti klientov a boli 
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navrhnuté konkrétne opatrenia na jej zvýšenie. V  priebehu druhej polovice roka boli viaceré z  týchto 
opatrení implementované hlavne na úrovni pobočkovej siete. Nápady na zlepšenie spokojnosti, ako aj 
ich implementácia sú pravidelne analyzované a monitorované.

Na základe dostatočnej histórie dát bolo v roku 2009 možné po prvýkrát vypočítať pobočkový index 
spokojnosti klientov. Tento ukazovateľ poskytuje detailné informácie o spokojnosti klientov konkrétnej 
pobočky s jednotlivými aspektmi jej práce:
■■  upravenosť pobočky,
■■  čakacia lehota,
■■  jednoduchý a nekomplikovaný proces pri nákupe produktu,
■■  zdvorilosť,
■■  čas venovaný klientom,
■■  zrozumiteľnosť a presnosť poskytovaných informácií,
■■  znalosť ponúkaných produktov a služieb,
■■  schopnosť navrhnúť vhodné riešenia potrieb klienta,
■■  vlastnosti produktov zodpovedajú vlastnostiam komunikovaným pri predaji,
■■  kvalifikovaná pomoc,
■■  očakávané vyriešenie sťažnosti.

Výsledky prieskumov sú priebežne distribuované manažérom retailovej obchodnej siete, aby mohli iden-
tifikovať oblasti na zlepšovanie kvality práce ich pobočky. V oblasti bankových služieb poskytovaných pre 
individuálnych klientov bolo definovaných 7 prioritných oblastí, v ktorých sa banka zameria na zvyšovanie 
spokojnosti.

Externý prieskum v rámci projektu Počúvame vás na 100 % – segment SME 

Jedným zo základných pilierov, na ktorom budujeme dlhodobé vzťahy vo firemnom bankovníctve, je spo-
kojnosť klientov. Naším cieľom v  roku 2009 bolo dosiahnuť spokojnosť aj napriek nepriaznivej situácii 
na trhu. Veď práve osobný prístup ku klientom, preukázanie lojality, dôvery a stability boli našou silnou 
stránkou, ktorá dopomohla prekonať pochybnosti klientov voči finančným inštitúciám. Tento fakt nám 
potvrdil aj prieskum realizovaný pod záštitou projektu Počúvame vás na 100 % pre segment SME 
(stredné a malé firmy). Prieskum bol zameraný na zistenie spokojnosti klientov nielen s našou bankou, 
ale aj s konkurenčnými bankami (benchmarking). Na základe zistených výsledkov VÚB banka zaujala prvé 
miesto spomedzi všetkých skúmaných konkurenčných bánk. Avšak ani táto skutočnosť nám nedovoľuje 
poľaviť; práve naopak, ešte viac než predtým sa musíme orientovať na dostupnosť, transparentnosť našich 
produktov a služieb a pohotovo pomáhať klientom v riešení ich finančnej budúcnosti.

ZAPNi

Program ZAPNi dopĺňa program Počúvame vás na 100 % o skúsenosti zamestnancov, pretože denne sú 
v kontakte s externými i internými klientmi, prípadne sami sú v role 
zákazníka. Každý zo zamestnancov môže prispieť k zvýšeniu spo-
kojnosti klientov vlastnými návrhmi. ZAPNi je zamestnanecký 
program nápadov po prvýkrát realizovaný v  roku 2009, ktorého 
cieľom je: 

■■  zachytiť dobré nápady a uviesť ich čo najefektívnejšie do praxe,
■■  podporiť generovanie nápadov, ohodnotiť ich, podporiť a doviesť cenné nápady do realizácie,
■■  monitorovať a koordinovať realizáciu nápadov, verifikovať dosiahnuté prínosy, 
■■  odmeniť autorov najcennejších nápadov. 

Ktorýkoľvek zamestnanec VÚB banky môže podať návrh na zlepšenie čohokoľvek a kdekoľvek v rámci 
VÚB, pričom autor nápadu zostáva jeho vlastníkom (nepríde o autorské práva, patent a pod.). Námety sa 
môžu týkať procesov, produktov, organizácie práce a kompetencií, v podstate čohokoľvek, čo môže pri-
niesť banke úžitok v podobe vyššej spokojnosti zákazníkov, efektívnejšieho dosiahnutia strategických cie-
ľov, ušetrených nákladov, dodatočných výnosov či viac spokojných, lojálnych zamestnancov. Nápad stačí 
popísať vo formulári dostupnom na intranete a nasleduje proces, počas ktorého ľudia s príslušnými kom-

Každý zo zamestnancov môže 
prispieť k zvýšeniu spokojnosti 
klientov vlastnými návrhmi.
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petenciami zabezpečia, že nápad prejde maximálne objektívnym ohodnotením realizovateľnosti a nestratí 
sa na ceste k osobám, ktoré sú kompetentné nápad využiť. Autori nápadov sú pravidelne 
informovaní o „ceste“ ich nápadu k realizácii. Zoznam nápadov je pravidelne aktualizova-
ný a dostupný na intranete. V roku 2009 zamestnanci podali 203 návrhov na vylepšenie, 
z toho 23 nápadov sa už zrealizovalo a 33 sa práve uvádza do života.

Hodnotenie pobočiek

V  roku 2009 pokračovalo oceňovanie kvality nami poskytovaných služieb prostredníctvom hodnotenia 
obchodných miest certifikátom kvality. Cieľom hodnotenia je určiť silné a slabé stránky kvality konkrétnej 
pobočky, ohodnotiť jednotlivé schopnosti, určiť spôsob zvýšenia kvality, a teda aj nárast počtu spokojných 
klientov. Certifikáty kvality nie sú hodnotením kvantity, ale kvality obsluhy a predaja. Preto nie je rozho-
dujúci počet ani objem predaných produktov, ani prírastok klientov v pobočke.

Oblasti hodnotenia kvality

Obsluha
■■  záujem o klienta pri bežných obslužných operáciách (vklad/výber/prevod),
■■  rýchlosť a efektívnosť riešenia problémov/reklamácií klienta,
■■  schopnosť naučiť klienta používať platobnú kartu, resp. elektronické bankovníctvo,
■■  chybovosť pri spracovaní vkladov a výberov,
■■ nesprávny postup zamestnanca, ktorého výsledkom môže byť poškodenie klienta alebo banky.

Predaj
■■  reálne obchody z počtu ponúknutých produktov klientovi,
■■  komplexné uspokojenie finančných potrieb klienta ponukou širokej škály produktov a služieb,
■■  schopnosť udržať si klienta, t. j. schopnosť dlhodobého uspokojovania potrieb klienta.

Treťou oblasťou hodnotenia pobočiek certifikátom kvality je spokojnosť klientov, ktorá sa hodnotí 
prostredníctvom pravidelného telefonického prieskumu (viac informácií v časti „Prieskumy spokojnosti“). 
Hodnotenie pobočiek certifikátom kvality za všetky tri sledované oblasti (obsluha, predaj a  spokojnosť 
klientov) je vykonávané každý štvrťrok. Najlepšie z pobočiek získavajú externý certifikát kvality, ktorý 
sa umiestňuje v dohľade klienta v hale pobočky. 

Vývoj a inovácia produktov

Protikrízové opatrenia na nesplácanie úverov a hypoték

VÚB banka vyvinula nové produkty, ktoré smerovali k  pomoci pri neschopnosti klientov splácať dlh. 
Všemožne sa usilovala nájsť a ponúknuť klientom vhodné riešenie, napr. formou odloženia celej splátky 
alebo odkladu splátky istiny na 6 mesiacov, alebo poskytnutím výhodnejšieho úveru na refinancovanie. 
Všetky zmeny zmluvných podmienok aj novoposkytnuté úvery na refinancovanie boli klientom, ktorí v dô-
sledku hospodárskej krízy prišli o svoj príjem, poskytnuté bezplatne za mimoriadne výhodných podmienok 
na základe potvrdenia o nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti. 
Ako banka vieme, že budeme prosperovať len vtedy, keď sa bude dariť našim klientom, a preto im v ťaž-
kých časoch chceme byť oporou. Aj preto sme o ponúkaných možnostiach riešenia problémov súvisiacich 
so splácaním úverov pripravili pre klientov komplexnú informáciu vo forme letáka, brožúry a prostredníc-
tvom našej webstránky.

Kvalitná ponuka produktov

VÚB banka venuje zvýšenú pozornosť neustálemu vývoju produktov a služieb a ich vylepšovaniu. V roku 
2009 VÚB banka potvrdila svoj úspech z roku 2008 a opäť sa stala najúspešnejšou bankou v súťaži pro-

ZAMESTNANCI



55

Naši partneri

duktov Zlatá minca 2009. Z celkového počtu deviatich kategórií bankových produktov získala VÚB banka 
5 zlatých, 3 strieborné a 1 bronzovú mincu (podrobnosti sú uvedené v kapitole Profil a riadenie).

Individuálni klienti

V oblasti retailového bankovníctva priniesla VÚB banka v roku 2009 svojim klientom nasledujúce inovova-
né a nové produkty:

Oblasť sporenia a investovania

■■  2 nové investičné produkty:
 –  Flexivklad – termínovaný vklad s viazanosťou 3 roky; klient má možnosť dvakrát do roka uskutočniť 

predčasný výber bez sankčného poplatku až 25 % zostatku,
–  Bonusový termínovaný vklad – s viazanosťou 6 mesiacov; dáva možnosť získať k základnej úrokovej 

sadzbe aj bonus vo výške od 0,20 % do 0,40 %,
■■  2 nové emisie garantovaného vkladu, 
■■  2 nové emisie hypotekárnych záložných listov, 
■■  bonus + 0,30 % k platnej úrokovej sadzbe na nasledujúce obdobie viazanosti pre splatné 12-mesačné 
termínované vklady.

Oblasť bežných účtov

■■  nová služba Flexisporenie na Flexiúčte: predstavuje pohodlné sporenie bez viazanosti a  poplatkov 
a pritom má klient k peniazom jednoduchý prístup prostredníctvom svojho Flexiúčtu; Flexisporenie je au-
tomatické sporenie pri každej platbe debetnou kartou vydanou k Flexiúčtu, keď sa každá suma nákupu 
zaokrúhľuje podľa klientovej inštrukcie na celé 1, 5 alebo 10 eur a táto suma sa automaticky a bezplatne 
prevedie na sporiaci účet so zvýhodneným úročením 1,2 % p.a.,

■■  pridanie nových komponentov k Flexiúčtu: možnosť vedenia hypotekárneho úverového účtu a poist-
no-asistenčné služby pre domácnosť,

■■  zvýšenie max. výšky zostatku úročeného zvýhodnenou úrokovou sadzbou 6 % p.a. na Flexiúčte extra 
(na 611 eur), 

■■  6-mesačné poplatkové prázdniny za vedenie účtu pre všetkých nových klientov, ktorí si v mesiacoch 
november a december otvorili Flexiúčet,

■■  nové služby k produktu Start konto v cene konta a nové poistenie, 
■■  Internet banking v Senior konte v cene konte, 
■■  zavedenie tzv. „switching code“ – presun bežného účtu z jednej banky do druhej na základe automa-
tického procesu medzi bankami. 

Oblasť kreditných kariet

■■  kreditná karta ING – v spolupráci s ING Tatry Sympatia; určená pre účastníkov doplnkového dôchodko-
vého sporenia; z každej platby kartou VÚB banka pošle majiteľovi karty 1 % na jeho dôchodkový účet, 

■■  služba Priority Pass – pre držiteľov kreditnej karty American Express Gold; bezplatný vstup do VIP sa-
lónikov na letiskách po celom svete,

■■  služba Home Assistance – poistno-asistenčné služby pre držiteľov kreditnej karty American Express 
Gold, 

■■  rozšírenie cestovného úrazového poistenia – platnosť už nie je viazaná na použitie kreditnej karty 
American Express Blue alebo American Express Gold na kúpu letenky alebo cestovného lístka,

■■  rozšírenie poistných služieb o poistenie liečebných nákladov pre všetkých klientov, držiteľov kreditnej 
karty Blue od American Express, 

■■  benefit – vrátenie 5 % z každej platby kartou v reštauráciách alebo v baroch pre všetkých nových 
klientov – držiteľov karty American Express Blue počas prvých 3 mesiacov od vydania karty, 

■■  zníženie maximálnej výšky zodpovednosti pri zneužití karty maximálne na 100 eur (pred zave-
dením tejto zmeny klienti zodpovedali za zneužitie karty až do obdobia ohlásenia blokácie v plnej výške)
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■■  zníženie maximálnej zodpovednosti za zneužitie karty platí pre karty vydané pre klientov – fyzické osoby 
za predpokladu, že držiteľ karty neporušil obchodné podmienky banky.

Oblasť úverovania

■■  Flexipôžička na refinancovanie – umožňuje klientom, ktorí majú z dôvodu straty príjmu problémy 
so splácaním svojho kontokorentu (povoleného prečerpania bežného účtu) alebo kreditnej karty získať 
Flexipôžičku na splatenie týchto úverov, a to bez poplatku za poskytnutie úveru, 

■■  zvýhodnená bezúčelová Flexipôžička pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, 
■■  možnosť progresívneho splácania Flexipôžičky – úver sa začne splácať nižšími splátkami, ktoré sa 
zvyšujú vždy po zaplatení 12 mesačných splátok,

■■  možnosť pravidelného vynechania jednej mesačnej splátky Flexipôžičky ročne, 
■■  Flexipôžička za osobitných podmienok – pre študentov Bratislavskej vysokej školy práva, Vysokej školy 
manažmentu a Stredoeurópskej vysokej školy, 

■■ zvýhodnená Flexihypotéka na refinancovanie úverov iných bánk, 
■■  odklad splátky Flexihypotéky – pre klientov, ktorí stratili pravidelný príjem a majú problém so splá-
caním úveru; odklad splátky je možný max. na 6 mesiacov, počas ktorých klient neplatí istinu ani úroky 
z úveru,

■■  garancia úrokovej sadzby Flexihypotéky počas obdobia hľadania nehnuteľnosti – pre klientov, 
ktorí požiadali o hypotekárny certifikát.

Oblasť banko-poistenia

■■  poistenie straty/krádeže osobných vecí pre majiteľov Start konta, 
■■  poistenie schopnosti splácať profiúvery, 
■■  nové poistno-asistenčné služby ako komponent Flexiúčtu – obsahujú balík poistení a  služieb pre 
zabezpečenie pohodlia klienta.

V súvislosti s legislatívnou zmenou zákona o platobných službách VÚB banka k 1. 11. 2009 imple-
mentovala v oblasti svojich produktov viaceré zmeny:

■■  poskytovanie mesačného výpisu k bežnému účtu bezplatne – mesačný výpis je pre klienta k dispozícii 
prostredníctvom Internet bankingu alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky,

■■  vrátenie pomernej sumy poplatku za vedenie bežného účtu pri jeho zrušení,
■■  zrušenie poplatku za účtovné položky a zjednodušené spoplatnenie transakcií jedným poplatkom, 
■■  zmena výpovednej lehoty pri nepovolenom prečerpaní zostatku bežného účtu z 1 na 2 mesiace,
■■  zrušenie poplatku za blokáciu platobných kariet vydávaných pre klientov – fyzické osoby,
■■  vrátenie pomernej časti ročného poplatku pri zrušení karty vydanej pre klienta – fyzickú osobu, pred jej 
expiráciou.

Firemní klienti

Najväčšia časť nových produktov v roku 2009 smerovala do regionálneho rozvoja a týkala sa samosprá-
vy miest a obcí. Okrem toho sme rozšírili ponuku úverov pre klientov podnikajúcich v poľnohospodár-
stve o agroenvironmentálne platby. Naďalej poskytujeme zvýhodnené preklenovacie úvery pre žiadateľov 
o podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, investičné úvery pre pestovateľov cukrovej repy a fi-
nancovanie dočasného uskladnenia úrody prostredníctvom skladiskových a tovarových záložných listov.

Nové produkty zavedené v roku 2009: 

■■  Kontokorentný úver SAMOSPRÁVA – umožňuje povolené prečerpanie na bežnom účte,
■■  Revolvingový úver SAMOSPRÁVA – ide o  finančné zdroje, ktoré klient môže opakovane čerpať 
a splácať podľa aktuálnej potreby v rámci dohodnutého úverového rámca a lehoty splatnosti,

■■  Investičný úver SAMOSPRÁVA – určený na realizáciu finančne náročných projektov, nákup technoló-
gií, opráv vykurovacej techniky, rekonštrukciu a pod., 
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■■  Bežný účet SAMOSPRÁVA – umožňuje jednoduchú, pohodlnú a bezpečnú dennú správu financií so 
zvýhodnenými cenovými podmienkami, 

■■  Sporiaci účet SAMOSPRÁVA – účet pre účely flexibilného zhodnocovania voľných finančných 
prostriedkov, 

■■  Fondový účet SAMOSPRÁVA – účet pre účely čerpania zdrojov z európskych fondov s úplným odpus-
tením poplatkov za otvorenie, vedenie účtu a doručovanie výpisov, 

■■  Úver zabezpečený rýchlou zárukou SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) – určený pre malých 
a stredných podnikateľov, ktorí nemajú dostatočné zabezpečenie pre požadovaný úver. SZRB poskytne 
záruku vo výške 55 % z výšky úveru, čo umožňuje klientom jednoduchšie získať úverové prostriedky,

■■  Banková záruka na zabezpečenie záväzkov úhrady mýta – za cenovo zvýhodnených podmienok 
v súvislosti so zavedením elektronického výberu mýta, 

■■  Kontokorentný úver s flexifactoringom – umožňuje klientovi získať flexibilné financovanie formou 
kontokorentného úveru, pričom výška financovania sa odvíja od objemu postúpených pohľadávok, resp. 
výšky očakávanej odplaty za postúpené pohľadávky, ktorú klient očakáva od VÚB Factoring,

■■  Úvery na podporu energetickej efektívnosti v  priemyselnom sektore, v  oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energie a na projekty energetickej efektívnosti v bytovom sektore, ktoré VÚB 
banka poskytuje na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. 
Prostriedky sú doplnené grantovým financovaním z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie 
atómovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Finančné a kapitálové trhy

Napriek významným poklesom na kapitálových trhoch sme aj v roku 2009 potvrdili naše postavenie vý-
znamnej banky a pozíciu kľúčového hráča na kapitálových trhoch v Slovenskej republike aj v zahraničí. 
Svoje služby poskytujeme širokému okruhu klientov, ako sú finančné inštitúcie a podnikateľská klientela 
zahrňujúca právnické i fyzické osoby. Úzko spolupracujeme s klientmi retailového a privátneho bankov-
níctva a podporujeme ich a taktiež denne komunikujeme s mnohými partnermi na svetovom medziban-
kovom trhu. Úsek Finančné a kapitálové trhy operuje na lokálnom a svetovom finančnom trhu. Cieľom 
a poslaním úseku je napĺňanie a uskutočňovanie vízie a misie banky, vyznávanie firemných hodnôt s vedo-
mím, že stredobodom pozornosti našej každodennej práce je spokojný klient. 
Úsek Finančné a kapitálové trhy pozostáva zo šiestich útvarov. Odbor Predaj ponúka svoje služby počnúc 
jednoduchými devízovými a depozitnými operáciami až po komplexné štruktúrované riešenia na zaiste-
nie rizík, najmä podnikateľskej klientele. Útvar Obchodovanie stanovuje cenu finančných nástrojov pre 
klientov útvaru Predaj, obchoduje s devízami a úrokovými mierami na účet banky a zabezpečuje dostatok 
krátkodobej likvidity v potrebných menách pre chod celej VÚB. O dlhodobú likviditu, najmä pre účely 
hypotekárneho úverovania, sa stará odbor Riadenie investičného portfólia a zdrojov. Útvar Finančné in-
štitúcie má v náplni komunikáciu s partnerskými bankami a starostlivosť o ich účty vedené vo VÚB. Útvar 
Depozitár vykonáva dohľad nad portfóliom cenných papierov klientov tak, aby portfólio bolo v  súlade 
s platnou legislatívou. Útvar Custody sa stará o cenné papiere na majetkových účtoch klientov. 

Široká škála produktov diferencovaná na základe ich vlastností a  investičných potrieb klienta vytvára 
priestor pre činnosti smerujúce k zabezpečeniu vyššej úrovne ochrany klienta. V tejto súvislosti striktne do-
držiavame platné ustanovenia európskej smernice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), ktorá 
upravuje obchodovanie na trhoch s finančnými nástrojmi a bola implementovaná do Zákona o cenných 
papieroch. V zmysle platných právnych predpisov poskytujeme investičné služby, vedľajšie služby a vy-
konávame investičné činnosti vo vzťahu k finančným nástrojom len s tými klientmi, ktorí majú s bankou 
uzavreté tzv. MiFID compliant zmluvy. V zmysle tohto zákona sú všetci klienti využívajúci investičné služby 
zaradení do jednej z troch kategórií podľa svojich znalostí finančného trhu a skúseností s ním – neprofesi-
onálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana. 

Pri každej transakcii s finančnými nástrojmi a poskytovaní investičných a vedľajších služieb skúmame vhod-
nosť daného finančného nástroja pre klienta prostredníctvom tzv. investičného dotazníka, ktorý okrem 
iného dáva odpoveď aj na otázku, aký je sklon investora k riziku. Výsledkom je potom poskytnutie takého 
produktu, ktorý je vzhľadom na jeho investičný profil a potreby najvhodnejší. Najvyššiu ochranu požívajú 
neprofesionálni klienti, ktorým poskytujeme zvýšené množstvo informácií a vyvíjame maximálnu odbornú 
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starostlivosť pri poskytovaní investičnej služby, aby klient pred jej využitím a prijatím investičného rozhod-
nutia získal všetky potrebné informácie a bol si vedomý možných rizík.

Etika podnikania úseku finančných a kapitálových trhov spočíva v záväznom dodržiavaní morálnych a etic-
kých zásad, ktoré predstavujú jeden z pilierov firemnej kultúry našej spoločnosti zakotvených v Etickom 
kódexe. Prijatím pravidiel Etického kódexu deklarujeme, že vo všetkých našich činnostiach presadzujeme 
korektné a profesionálne správanie. Prvoradý dôraz kladieme na transparentné konanie, ktoré je predpo-
kladom na vytvorenie trvalého a dôveryhodného vzťahu klienta k našim službám a produktom.

Zvyšujeme počet osobných stretnutí s klientmi s cieľom poskytnutia čo najvyššieho množstva informácií 
a zároveň aj rozšírenia finančného povedomia klienta. Počúvame návrhy a pripomienky, sledujeme záuj-
my, zisťujeme potreby a preferencie, ponúkame produkty a služby, ktoré sú najvýhodnejšie pre investičné 
zámery našich klientov. Snažíme sa o dôsledné pochopenie produktu klientom, najmä zámeru obchodu, 
štruktúry produktu a  jeho dosahy pre klienta v  prípade nepriaznivého vývoja. Dodržiavame opatrenia 
a postupy banky pri predchádzaní, minimalizácii a riešení možného konfliktu záujmov. 

Znižujeme možnosť vzniku nedorozumení a potenciálnych nejednoznačností jasnými a podrobnými infor-
máciami o základných právach a povinnostiach klienta. Upozorňujeme na dôležité zmluvné dokumenty 
a  v prípade akýchkoľvek zmien bezodkladne dávame túto skutočnosť klientovi na vedomie. Ceníme si 
a šetríme čas klienta pomocou všetkých dostupných komunikačných kanálov a vyjadrujeme mu maximálny 
rešpekt a ústretovosť. 

S cieľom podporiť finančné vzdelávanie a pomôcť klientom pri ich rozhodovaní sa o využití produktov 
banky podrobne zverejňujme všetky dôležité informácie a aktuálnu dokumentáciu na internetovej stránke. 
V zmysle platných právnych predpisov uverejňujeme obchody uzatvorené s kótovanými akciami a dlhopis-
mi na inom ako regulovanom trhu alebo mimo tzv. mnohostranného obchodného systému. Naše zodpo-
vedné konanie a transparentnosť poskytujú klientovi prístup k informáciám, s využitím ktorých môže robiť 
kvalifikované investičné rozhodnutia.

Vzdelávanie klientov

VÚB banka sa programovo usiluje prispieť k celkovej úrovni finančného povedomia obyvateľov Slovenska. 
Finančnému vzdelávaniu klientov sa venujeme dlhodobo. Ako prvá banka sme pre nich pripravili kom-
plet informačných materiálov, ktoré učia hospodáriť s peniazmi, odporúčajú produkty pre rôzne životné 
situácie, porovnávajú jednotlivé produkty a dávajú tipy, ako ich výhodne využívať. Nemenej úspešné boli 
vzdelávacie aktivity banky pri prechode na euro. Informačné brožúry sú klientom k dispozícii v pobočkách 
alebo v elektronickej verzii na webstránke. Nosnou myšlienkou je transparentnosť a zrozumiteľnosť infor-
mácií poskytovaných klientom. 

Finančné vzdelávanie na webe

V roku 2009 sme pre našich klientov pripravili novú webovú stránku www.vub.sk. Je modernejšia a pre-
hľadnejšia, má modernú a čistú grafiku a jednoduchú orientáciu. Ponúka aj sekciu venovanú finančnému 
vzdelávaniu www.vub.sk/financne-vzdelavanie. Tá našej 
banke prináša unikátnu konkurenčnú výhodu a upevňuje 
našu pozíciu dôveryhodného a  profesionálneho radcu. 
Klienti tu môžu nájsť nový slovník bankových ekonomic-
kých pojmov, rady a tipy, ako efektívne využívať finančné 
produkty, a odkazy na súvisiace informácie. Hlavnou pred-
nosťou je, že klientovi predstavujeme naše služby v širších súvislostiach a v kontexte jeho životnej a finan-
čnej situácie. Finančné vzdelávanie nie je len o informáciách, ale aj o ich selekcii. Orientovať sa vo viac ako 
tisíc stránkach písaného textu na webe pomáha vyhľadávanie kľúčových slov, rady a tipy, kde sú sumarizo-
vané najdôležitejšie informácie z danej sekcie a odpovede na najčastejšie otázky, ktoré dostávame.

Jednoduchší pohľad do sveta financií 
priniesla naša nová webstránka so 
sekciou finančného vzdelávania.
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Finančné vzdelávanie je prístupné aj pre neklientov. Všetky informácie vrátane informačných brožúr po-
môžu návštevníkom stránky lepšie sa zorientovať vo svojich financiách. O potrebnosti a prínose finančné-
ho vzdelávania svedčí viac ako 10 000 návštev stránok mesačne. 

Individuálni klienti

Okrem jednoduchých informačných letákov k produktom a príručiek pre používateľov boli v roku 2009 pre 
klientov permanentne dotláčané rôzne informatívne brožúry: 

■■  Úvery – ako si splniť svoje sny, 
■■  Úvery s rozumom – ako sa rozhodnúť pre správny úver, 
■■  Investovanie s rozumom – ako správne investovať, 
■■  Sporenie a investovanie – ako držať budúcnosť vo vlastných rukách, 
■■  Osobné účty – ako optimálne spravovať svoje peniaze, 
■■  Start konto – ako naštartovať svoju nezávislosť, 
■■  Flexihypotéka – ako si nastaviť hypotéku podľa svojich predstáv, 
■■  Nonstop banking – ako byť s bankou 24 hodín denne. 

Okrem tlačovej formy VÚB banka poskytuje všetky informácie o svojich produktoch aj prostredníctvom 
svojej webstránky. Zákazníci banky aj široká verejnosť môžu využiť interaktívne kalkulačky na výpočet 
rôznych bankových identifikátorov, napr.:
■■  eurokalkulačka – umožňuje prepočítať si sumu v slovenských korunách na euro a naopak,
■■  hypokalkulačka – umožňuje vypočítať si výšku svojej hypotéky na základe mesačných príjmov a výdav-
kov a tiež výšku mesačnej splátky, 

■■  výpočet úrokov – umožňuje vypočítať si výšku úrokov, ktoré zákazník zarobí zo svojich úspor, ulože-
ných na rôznych typoch vkladových produktov,

■■  výpočet RPMN – výpočet ročnej priemernej miery nákladov úverového produktu zákazníka,
■■  výpočet IBAN – prepočíta číslo účtu klienta na IBAN kód používaný v medzinárodnom platobnom 
styku,

■■  flexibiznis účet – umožňuje vypočítať mesačnú výšku poplatku za flexibiznis účet na základe produk-
tov a služieb, ktoré si klient do flexibiznis účtu vyberie. 

Informácie o možnostiach financovania bývania zákazníci banky aj široká verejnosť nájdu aj na stránke 
www.flexihypoteka.sk. 

Firemní klienti

Pre firemných klientov sme pripravili nasledovné vzdelávacie materiály: 
■■  Produkty a služby pre mestá a obce – informácie týkajúce sa nových produktov a  služieb, ktoré 
mestá a obce môžu využiť pri dennej správe financií, pri plánovaní finančne náročných projektov alebo 
bežných prevádzkových potrieb,

■■  Podpora miest a obcí z fondov EÚ – informácie o možnostiach čerpania zdrojov z fondov EÚ, dôležité 
rady, ako sa o zdroje uchádzať a ako vieme klientom pomôcť v jednotlivých fázach projektového cyklu.

Jednoduchosť a transparentnosť komunikácie

Klienti sú pre nás kľúčovým partnerom. Náš vzťah je založený aj na poradenstve, ktoré vychádza z nestran-
ných, reálnych a pravdivých informácií o produktoch, službách, zmluvách a transakciách a o ich možných 
výhodách a nevýhodách. Cieľom VÚB banky je, aby spolupráca klientov s bankou bola vždy jednoduchá, 
komfortná a prospešná. Záleží nám na tom, aby naši klienti vždy vedeli uplatniť svoje práva, ale aj, aby 
poznali povinnosti banky voči nim. Svojich klientov VÚB banka o všetkom informuje maximálne otvorene 
z vlastnej iniciatívy aj na základe podpísania Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa z roku 
2007. Tento kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Zúčastnené banky sa v ňom 
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zaväzujú poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transpa-
rentnosti informovania. Pristúpením VÚB banky ku 
kódexu sme sa zaviazali k nasledovným zásadám:

■■  naša komunikácia bude transparentná a  svojich 
klientov budeme o  našich službách informovať 
pravdivo,

■■  naše služby budeme propagovať len prostredníc-
tvom pravdivej a slušnej reklamy,

■■  včas a dostatočne budeme našich klientov informovať o cenách našich služieb a o ich zmenách,
■■  ústretovo a bez odkladov pristúpime k riešeniu každého problému a budeme informovať o možných 
riešeniach,

■■  s dôvernými údajmi klientov budeme nakladať diskrétne v rozsahu súhlasu klienta a v súlade s právnymi 
predpismi,

■■  zabezpečíme, aby naši zamestnanci dodržiavali Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa v plnom 
rozsahu.

Úplné znenie kódexu je zákazníkom k dispozícii vo všetkých pobočkách VÚB banky a na internetovej strán-
ke www.vub.sk, ako aj na internetovej stránke Slovenskej bankovej asociácie www.absr.sk.

Profesijné združenia

Vo VÚB si vážime svojich klientov, a preto ponuku produktov a  služieb prispôsobujeme ich potrebám 
a špecifickým požiadavkám. Usilujeme sa spoznať našich klientov a diferencovať portfólio produktov tak, 
aby v maximálnej miere spĺňalo požiadavky našej klientskej základne. Jednou z foriem priblíženia sa klien-
tovi, spolupráce a komunikácie je uzatváranie zmlúv s profesijnými združeniami (komorami a asociáciami). 
Záujmom VÚB banky je vytvoriť čo najintenzívnejšiu spoluprácu s profesijnými združeniami z hľadiska vzá-
jomnej komunikácie, podpory činnosti, marketingových aktivít a využitia bankových produktov a služieb 
ich členmi. Spolupráca je zameraná tak, aby produkty a služby banky boli pre členov profesijných združení 
čo najdostupnejšie. Preto sa aj na našej webstránke nachádza špeciálna sekcia pre profesijné zdru-
ženia. Neustály rozvoj, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť sú hlavné hodnoty, ktoré uplatňujeme pri 
uspokojovaní potrieb členov profesijných združení. Medzi našich partnerov patria:

■■  Asociácia súkromných lekárov,
■■  Komora veterinárnych lekárov SR,
■■  Slovenská komora zubných lekárov,
■■  Slovenská lekárska komora,
■■  Slovenská živnostenská komora,
■■  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
■■  Slovenská obchodná a priemyselná komora – sekcia banky a poisťovne,
■■  ďalšie komory so špeciálnou ponukou.

VÚB banka klientov informuje maximálne 
otvorene z vlastnej iniciatívy aj na základe 
podpísania Etického kódexu bánk 
v oblasti ochrany spotrebiteľa.
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ZAMESTNANCI
Zamestnanci a ich rodiny

Odborová organizácia

Zamestnanci
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Stratégia

Uvedomujeme si, že náš úspech je založený na vynikajúcich znalostiach našich zamestnancov, kvalite 
služieb poskytovaných našim zákazníkom, preto vytváranie zaujímavej práce a stimulujúceho pracovného 
prostredia považujeme za hlavnú úlohu v rozvoji ľudského kapitálu. Vo vzťahu k zamestnancom sa ria-
dime princípmi Etického kódexu skupiny Intesa Sanpaolo a zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime 
akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, rasy, vierovyznania, 
politického názoru, účasti v odboroch, jazykových schopností alebo postihnutia. Ctíme si hodnotu, prínos, 
profesionalitu každého jednotlivca, ako aj jedinečnosť podmienok, v ktorých pôsobí. 

V roku 2009 sme pokračovali v našej stratégii 
■■  vytvárania zaujímavej práce a stimulujúceho prostredia,
■■  v rozvoji kľúčových a talentovaných zamestnancov a lídrov,
■■  pokračovali sme v dialógu so zamestnancami – uskutočnili sme prieskum spokojnosti zamestnancov 
celej skupiny VÚB. Jeho výsledky budeme implementovať v ďalšom období, 

■■  podporovali sme zamestnancov, aby sa zapájali do procesu inovácií,
■■  v súvislosti s celosvetovou hospodárskou recesiou bolo naším cieľom udržať efektivitu v riadení ľudských 
zdrojov ako dôsledok a zároveň súčasť firemnej stratégie zníženia výdavkov v jednotlivých rozpočtových 
ukazovateľoch.

Štruktúra zamestnancov

K 31. 12. 2009 pracovalo vo VÚB banke spolu 3 456 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a 113 
zamestnancov formou dohôd mimo pracovného pomeru. 91,75 % zamestnancov malo uzavretú pracovnú 
zmluvu na neurčitý čas, pracovné zmluvy na určitý čas tvorili 8,25 %. Na plný úväzok pracovalo 99,62 % 
zamestnancov, 0,38 % zamestnancov pracovalo na krátený (čiastočný) pracovný úväzok. V  porovnaní 
s rokom 2008 klesol počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere o 105.

Typ pracovnej zmluvy 2009 % 2008 %

Neurčitý čas 3 171 91,75 3 050 85,65

Určitý čas 285 8,25 511 14,35

Typ úväzku 2009 % 2008 %

Plný 3 443 99,62 3 551 99,72

Krátený 13 0,38 10 0,28

Zamestnávanie podľa regiónu 2009 % 2008 %

Bratislava 1 467 42,45 1 459 40,97

Trnava 238 6,89 259 7,27

Trenčín 248 7,18 260 7,30

Nitra 278 8,04 294 8,26

Žilina 290 8,39 306 8,59

Banská Bystrica 368 10,65 391 10,98

Prešov 299 8,65 311 8,73

Košice 268 7,75 281 7,89

Senior manažérske pozície v roku 2009 zastávalo 71 a ostatné manažérske pozície 527 zamestnancov. 
Pomer žien a mužov na manažérskych pozíciách bol 62 : 38 v prospech žien. V predstavenstve banky majú 
z ôsmich členov zastúpenie dve ženy a v dozornej rade z ôsmich členov jedna žena. 



65

Naši partneri

Štruktúra zamestnancov podľa typu pozície

Počet Muži Ženy

Senior manažérske pozície 71
38 % 62 %

Ostatné manažérske pozície 527

Nemanažérske pozície 2 858 21 % 79 %

Z celkového počtu 3 456 zamestnancov 75,72 % tvorili ženy. Priemerný vek zamestnancov bol 37,11 roka, 
pričom priemerný vek žien je 37,55 roka a mužov 35,71. Najpočetnejšou 
vekovou kategóriou v  roku 2009 bola kategória od 30 do 39 rokov. 
Priemerná dĺžka pracovného vzťahu/pomeru vo VÚB banke bola 9,32 roka, 
u žien je v priemere dlhšia o 2,4 roka v porovnaní s mužmi.

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia

Muži: 839

Ženy: 2 617

Veková štruktúra zamestnancov

Do 29 rokov: 900

60 a viac rokov: 13

30 – 39 rokov: 1 25540 – 49 rokov: 849

50 – 59 rokov: 439

Priemerná dĺžka pracovného vzťahu

muži ženy spolu

2009 7,50 9,91 9,32

2008 7,07 9,22 8,72

Rozmanitosť pracovných pozícií pokrývajúcich rozsiahle portfólio našej podnikateľskej činnosti sa preja-
vuje aj potrebou rôznej úrovne vzdelania našich zamestnancov. Najviac ich má stredoškolské vzdelanie 
s maturitou a vysokoškolské vzdelanie. Mnohí si popri zamestnaní dopĺňajú kvalifikáciu, najmä štúdiom 
na vysokej škole. Ich hlavnou motiváciou pre ďalšie štúdium sú najmä široké možnosti kariérneho rastu vo 
VÚB vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie. 

Tri štvrtiny zamestnancov 
VÚB banky sú ženy.
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Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania

Základné: 2 (0,06 %)

Vysokoškolské: 1 442 (41,72 %)

Bakalárske: 124 (3,59 %)

SŠ s maturitou: 1 862 (53,88 %)

SŠ bez maturity: 26 (0,75 %)

Pracovné zaradenie podľa regiónov

muži ženy muži v % ženy v %

Ústredie spolu 491 801 14,21 23,18

Firemná sieť spolu 56 90 1,62 2,60

Regionálne riaditeľstvo Bratislava 10 15 0,29 0,43

Regionálne riaditeľstvo západ 17 27 0,49 0,78

Regionálne riaditeľstvo stred 11 27 0,32 0,78

Regionálne riaditeľstvo východ 18 21 0,52 0,61

Retailová sieť spolu 292 1726 8,45 49,94

Regionálne riaditeľstvo Bratislava – východ 52 147 1,50 4,25

Regionálne riaditeľstvo Bratislava – západ 35 172 1,01 4,98

Regionálne riaditeľstvo Banská Bystrica 16 208 0,46 6,02

Regionálne riaditeľstvo Košice 19 161 0,55 4,66

Regionálne riaditeľstvo Nitra 34 190 0,98 5,50

Regionálne riaditeľstvo Poprad 17 163 0,49 4,72

Regionálne riaditeľstvo Prešov 34 131 0,98 3,79

Regionálne riaditeľstvo Trenčín 31 176 0,90 5,09

Regionálne riaditeľstvo Trnava 30 207 0,87 5,99

Regionálne riaditeľstvo Žilina 24 171 0,69 4,95

SPOLU 839 2 617 24,28 75,72

Fluktuácia 

Fluktuácia (výstupy zamestnancov) v roku 2009 bola na úrovni 12,62 %. V porovnaní s rokom 2008 fluk-
tuácia klesla, avšak presný číselný údaj neuvádzame z dôvodu neporovnateľnosti týchto údajov, pretože 
v 2008 sme používali inú metodiku. Celkovo odišlo 443 zamestnancov, z  toho 83 mužov a 360 žien. 
Zníženie počtu odchodov a fluktuácie reflektuje aktuálne trhové trendy, ktoré sú ovplyvnené stále pretr-
vávajúcou hospodárskou krízou a prejavujú sa okrem iného aj „zastabilizovaním“ pracovnej sily na trhu 
práce, jej nižšou migráciou, ako aj významne menšou ponukou voľných miest na externom trhu práce. 
Okrem týchto vonkajších činiteľov sme pokles podporili aj nasledovnými faktormi:
■■ zvýšenie kvality recruitingových nástrojov pri kľúčových pozíciách (hodnotiace a rozvojové centrum),
■■ pokračovanie v pravidelných stretnutiach s novými zamestnancami v rámci skúšobnej a adaptačnej doby,
■■  preventívne riešenie personálnych problémov prostredníctvom personálnych vzťahových manažérov 
v regiónoch a na ústredí.
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Prehľad výstupov v roku 2009

pohlavie výstupy % priemerný stav

muži 83 18,74 % 831

ženy 360 81,26 % 2 680

veková štruktúra

do 29 rokov (menej ako 30) 168 37,92 % 900

30 – 39 rokov 148 33,41 % 1 270

40 – 49 rokov 75 16,93 % 865

40 – 49 rokov 46 10,38 % 461

60 a viac rokov 6 1,35 % 15

región

Bratislava 194 43,79 % 1 637

Trnava 44 9,93 % 261

Nitra 30 6,77 % 260

Trenčín 27 6,09 % 225

Žilina 25 5,64 % 229

Banská Bystrica 42 9,48 % 294

Prešov 52 11,74 % 392

Košice 29 6,55 % 213

SPOLU 443  100,00 % 3 511

V súvislosti s celosvetovou hospodárskou recesiou bolo naším cieľom v roku 2009 udržať zamestnanosť 
a zároveň efektivitu v riadení ľudských zdrojov. Tieto ciele sme sa snažili zabezpečiť uplat-
nením viacerých opatrení, napríklad sme zredukovali počet voľných pozícií, významne sme 
znížili nábor nových zamestnancov a najmä sme neobsadili 48 voľných miest. Napriek 
vyššie uvedeným postupom sme pre udržanie efektivity banky boli nútení znížiť počet 
pracovných miest a skončiť pracovný pomer so 45 zamestnancami. Dotknutým zamest-
nancom sme sa snažili nad rámec zákona pomôcť zmierniť dosah odchodu a pomôcť im 
nájsť nové uplatnenie na trhu práce. V odchodovej fáze sme im poskytli individuálne odborné poradenstvo 
a konzultácie na vyžiadanie najmä v týchto oblastiach:

■■ prehľad o trhu práce a pracovných možnostiach vzhľadom na konkrétne profesijné zameranie, 
■■ sprostredkovanie kontaktov a uvedenie do spolupráce so spolupracujúcimi personálnymi agentúrami, 
■■ pomoc pri vypracovaní profesijného životopisu podľa európskych štandardov, 
■■  udržanie súkromného kontaktu s odchádzajúcim zamestnancom s cieľom budúceho oslovenia v prípade 
otvorenia vhodnej voľnej pracovnej pozície. 

ETIKA
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Prijímanie nových zamestnancov

Pri nábore a prijímaní nových zamestnancov sa riadime pravidlami, ktoré sú založené na hodnotení in-
dividuálnych vedomostí, zručností a  osobnostných predpokladov relevantných pre obsadzovanú voľnú 
pozíciu. Dbáme na dodržiavanie zásad nestrannosti a konzistentnosti a vyhýbame sa protekcionárstvu, 
zneužívaniu a diskriminácii. Internetová stránka www.vub.sk, sekcia Kariéra u nás, je miestom, kde sa 
zhromažďujú informácie pre záujemcov o zamestnanie vrátane aktuálneho prehľadu voľných pracovných 
miest. Pomocou elektronického dotazníka sa záujemcovia môžu hlásiť a posielať svoje životopisy. 

V procese obsadzovania voľných pozícií je jedným z najdôležitejších zdrojov základňa zamestnancov VÚB. 
Voľné či novovytvorené pracovné miesta sú príležitosťou nielen pre externých kandidátov, ktorých hlav-
ným prínosom je „nový vietor“, teda nová skúsenosť a prax, ale sú aj výzvou pre interných zamestnancov 
na uchopenie šance v ďalšom kariérnom raste. Ide o projekt IVK (interné výberové konanie). Po úspeš-
nom výberovom konaní absolvuje zamestnanec štandardné adaptačné obdobie, ktoré mu umožní lepšie 
zvládnuť proces nástupu a zaučiť sa na novej pozícii. 

Nižšia fluktuácia zamestnancov, naša snaha udržať zamestnanosť a zároveň efektivitu v riadení ľudských 
zdrojov v období krízy sa v minulom roku prejavila menšou potrebou vytvárania nových pracovných miest, 
a tým aj menej intenzívnym náborom. Napriek tomu sme aj v roku 2009 zrealizovali viacero podporných 
náborových aktivít a kampaní, napr. Nájdi si svojho kolegu a Národné dni kariéry pre potenciálnych kandi-
dátov z radov absolventov VŠ. Úspešnú internú kampaň Nájdi si svojho kolegu cielenú na obchodnícke 
pozície v Bratislave sme v roku 2009 rozšírili na celé Slovensko a na všetky inzerované voľné pozície sku-
piny VÚB. Cieľom bolo angažovať interných zamestnancov v hľadaní a odporučení kandidátov na voľné 
pracovné pozície. Zvažujeme vhodnosť všetkých kandidátov, na ktorých kontakt dostaneme od našich 
zamestnancov podľa kritérií na príslušnú pozíciu. Vhodní adepti následne absolvujú štandardný výberový 
proces. Po šiestich mesiacoch, resp. po roku zotrvania kandidáta v pracovnom pomere je zamestnancovi 
vyplatená motivačná odmena. 

Počas roku 2009 prejavilo záujem zamestnať sa u nás približne 28 000 ľudí, čo je nárast viac ako o 13-ti-
síc uchádzačov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z nich bolo prijatých 336. Kandidátmi z interných 
zdrojov sme obsadili 245 voľných pracovných pozícií. 

Riadenie výkonnosti a kariérny rozvoj

Garantujeme rovnosť príležitostí v profesionálnom rozvoji a raste, prístupe k rozvojovým nástrojom a pra-
covným pozíciám. Poskytujeme všetkým zamestnancom možnosť čo najlepšie vyjadriť svoju individua-
litu a  tvorivosť v  práci, podporujeme inovácie. Profesionálny rozvoj a  rast zamestnancov zastrešujeme 
Systémom riadenia výkonnosti a rozvoja, ktorého cieľom je:

■■  zaistiť, aby všetci zamestnanci efektívne prispievali k dosahovaniu cieľov banky a podieľali sa tak na jej 
rozvoji,

■■  vytvoriť podmienky pre individuálny rozvoj zamestnancov a umožniť tak rozvoj banky ako celku,
■■  posilniť zainteresovanosť zamestnancov na rozvoji banky,
■■  zvýšiť transparentnosť a spravodlivosť systému odmeňovania.

Banka umožňuje zamestnancom rásť v  rámci firmy a  rozvíjať svoju kariéru horizontálne i  vertikálne. 
Zmyslom rozvojovej cesty je, aby každý dostal systematickú podporu pri rozvoji kompetencií, ktoré potre-
buje pre úspech vo svojej práci. Začína sa adaptačnou prípravou, na ktorú nadväzujú školenia podľa typu 
pozície a požadovaných vedomostí a zručností pre napĺňanie úloh. 

Dôležitou súčasťou Systému riadenia výkonnosti a rozvoja je proces hodnotenia. Jeho hlavnou úlohou je 
vyhodnotiť ciele zamestnanca za minulé obdobie a naplánovať kľúčové úlohy a ciele podporujúce stratégiu 
banky na budúce obdobie. Všetci zamestnanci sú každoročne hodnotení svojím priamym nadriadeným 
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v závislosti od pracovnej pozície a zaradenia, na ktorom pracujú. V rámci hodnotenia výkonnosti používa-
me systémy na hodnotenie cieľov, správania, kompetencií, vedomostí 
a potenciálu našich zamestnancov podľa kritérií transparentnosti a zá-
sluhovosti tak, aby sme ich dokázali motivovať a prispeli tak ku zlepše-
niu individuálnych schopností a k rozvoju ľudského kapitálu. Výsledky 
hodnotenia sú dôverné, slúžia na výpočet odmeny, identifikáciu vzde-
lávacích a  rozvojových potrieb v súlade s naplánovanými pracovnými 
cieľmi zamestnanca, ako aj na nastavenie ďalšieho kariérneho rozvoja. V procese hodnotenia zohráva 
dôležitú úlohu samotný zamestnanec, ktorý deklaruje svoje predstavy, ambície o budúcej kariére v banke, 
ako aj nadriadený, ktorý na základe výkonu, motivácie, potenciálu zamestnanca koordinuje jeho ďalší roz-
voj a rast.

V nadväznosti na výsledky hodnotenia a po splnení vopred definovaných kritérií môžu byť zamestnan-
ci banky nominovaní do programu stabilizácie a  motivácie kľúčových zamestnancov tzv. retenčného 
programu. V  roku 2009 sme v ňom pokračovali, nominovaných bolo 361 zamestnancov. Dostali pri-
delený limit finančných prostriedkov, ktoré investovali do kapitálového životného poistenia v  Generali 
Slovensko, a.s., na 3 roky. Pokiaľ zamestnanec odpracuje celé obdobie trvania zmluvy, zamestnávateľ mu 
vyplatí zhodnotenú sumu.

Odmeňovanie 

Odmeňovanie zamestnancov je definované systémom odmeňovania, ktorého hlavnými princípmi sú čest-
nosť, rovné zaobchádzanie a zásluhovosť. Úroveň systému odmeňovania je nastavená tak, aby spoločnosť 
bola na pracovnom trhu konkurencieschopná a pre svojich zamestnancov dostatočne motivujúca a atrak-
tívna. Banka sleduje a reaguje na mzdový a inflačný vývoj na Slovensku tak, aby reálne príjmy zodpoveda-
li týmto trendom.

Základným nástrojom pre nastavenie politiky odmeňovania je katalóg pracovných pozícií, ktorý definuje 
pracovné pozície v banke, ich popisy práce (stručné charakteristiky), „veľkosti“ jednotlivých pozícií naprieč 
celou bankou merané na základe nasledujúcich parametrov:

■■ zložitosť práce,
■■ práca s dôvernými informáciami,
■■ dosah na výsledky spoločnosti,
■■ core business a podpora,
■■ iniciatíva a kontrola výsledkov,
■■ vedomosti a skúsenosti,
■■ riadenie a samostatnosť.

Systém odmeňovania pozostáva z pevnej a pohyblivej časti. Pevná časť reflektuje pracovnú pozíciu, jej 
„veľkosť“ a zložitosť, pohyblivá zložka je úmerná výkonnosti pracovníka a je zároveň motivačným nástro-
jom určeným na zvýšenie osobnej zainteresovanosti zamestnancov na plnení stanovených úloh a na oce-
nenie ich výkonnosti a prínosu pre banku. V roku 2009 sme v rámci politiky odmeňovania na podporu jej 
transparentnosti a previazanosti na výkon aktualizovali metodiku pre stanovenie výkonnostných a ročných 
odmien v previazanosti na dosiahnutý výkon a hodnotiace kategórie. 

Celkové, ako aj individuálne výsledky hodnotí dvakrát ročne Komisia pre odmeňovanie v zložení generálny 
riaditeľ, zástupca generálneho riaditeľa, vrchný riaditeľ úseku Financie, plánovanie a kontroling a vrchná 
riaditeľka úseku Ľudské zdroje. Výbor tiež schvaľuje výsledky ročných hodnotení, bonusov, úprav základ-
ných miezd, ako aj nominácie do retenčného programu.

Banka umožňuje 
zamestnancom rásť v rámci 
firmy a rozvíjať svoju kariéru.
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Benefity 

S cieľom realizácie sociálnej politiky banka poskytuje svojim zamestnancom širokú škálu benefitov (t. j. fi-
nančných a nefinančných výhod). V  roku 2009 našou snahou 
bolo napriek pretrvávajúcej globálnej recesii a jej dôsledkov udr-
žať kvalitu a finančné krytie poskytovaných benefitov na dote-
rajšej úrovni. Tento zámer sa nám na základe dosiahnutých vý-
sledkov spoločnosti a finančných analýz podarilo splniť.

Benefity sú rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pracovné zaradenie. Najväčší podiel tvoria 
benefity poskytované formou benefitných poukážok. Zamestnanci ich dostávajú vždy vopred na obdobie 
kalendárneho polroka. Môžu ich využiť podľa vlastných preferencií na regeneráciu, lekársku starostlivosť, 
vzdelávanie, kultúru, šport a pod. Banka ďalej poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa a finančnú výpo-
moc zamestnancovi, ktorý sa z rôznych dôvodov ocitne v zložitej životnej situácii. Banka tiež prispieva na 
doplnkové dôchodkové sporenie, pomer príspevku zamestnanca a zamestnávateľa je 1 : 1. Pracovníkom 
retailovej siete s  každodenným kontaktom s  klientom poskytuje príspevok na odievanie. Zamestnanci 
môžu využívať niektoré zvýhodnené produkty, napr. bezplatné vedenie bežného účtu, zvýhodnené 
sadzby na termínovaných účtoch, spotrebný alebo hypotekárny úver za zvýhodnené úrokové sadzby ale-
bo zľavnené sadzby poistenia v spoločnosti Generali Slovensko, a.s. Okrem toho zamestnanci banky môžu 
využívať širokú škálu výhod a zliav na rôzne produkty a služby poskytované našimi externými partnermi 
na Slovensku. Malý darček dostali deti zamestnancov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Aj v roku 
2009 24 detí zamestnancov strávilo dva týždne v detskom tábore v zariadení Intesa Sanpaolo v talianskom 
prímorskom mestečku Follonica. O aktuálnej ponuke benefitov spoločnosti sú zamestnanci informovaní 
prostredníctvom intranetu.

Percentuálne vyjadrenie množstva finančných prostriedkov vynaložených na zamestnanecké výhody v ro-
koch 2007, 2008, 2009

Forma príspevku zamestnancom 2009 (%) 2008 (%) 2007 (%)

Tretí pilier/doplnkové dôchodkové sporenie 26,30 26,53 22

Retenčný program 14,83 13,40 22

Nadštandardná zdravotná starostlivosť 0,00 0,25 3

Voľno z kolektívnej zmluvy – starostlivosť o zdravie 13,81 11,71 10

Voľno z kolektívnej zmluvy – osamelé matky 0,28 0,30 0

PN, nepracovný a pracovný úraz 4,30 3,78 3

Starostlivosť o deti zamestnancov 0,61 0,76 0

Príspevky na bývanie a prenájom 0,35 0,41 1

Príspevky na odievanie (ošatné) 8,01 8,84 9

Cafeteria systém/Flexi benefity 26,88 28,20 23

Sociálne príspevky v núdzi 0,79 1,09 1

Jubilejné odmeny 3,83 4,73 6

SPOLU 100,00 100,00 100,00

Banka vychádza zamestnancom v ústrety prostredníctvom viacerých opatrení podporujúcich efektívnejšie 
zosúladenie pracovného a súkromného života. Medzi tieto opatrenia patrí flexibilný pracovný čas (začia-
tok voliteľný medzi 7.00 – 9.00 a koniec medzi 16.00 – 19.00), dva dni voľna v kalendárnom polroku nad 
rámec zákonného nároku na dovolenku na prehĺbenie starostlivosti o zdravie. Osamelým zamestnancom 
starajúcim sa o dieťa do 15 rokov (u postihnutých detí do 26 rokov) a tehotným ženám od štvrtého me-
siaca tehotenstva banka umožňuje čerpať ročne dva dni pracovného voľna. Tieto dni voľna navyše sú 
platené základnou mzdou v kalendárnom polroku. V prípade organizovania akcií pre deti zamestnancov 
banky zamestnávateľ uvoľní z práce a poskytne pracovné voľno platené základnou mzdou zamestnancovi 
vykonávajúcemu výchovný dozor. 

Benefity sú rovnaké pre všetkých 
zamestnancov bez ohľadu na 
pracovné zaradenie.
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Vzdelávanie a rozvoj

VÚB banka vytvára predpoklady na kontinuálny a systematický rast kvalifikácie zamestnancov, podporuje 
ich vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú dôležité z hľadiska potrieb 
banky aj osobného rozvoja. Špecifické vzdelávacie požiadavky podľa  
individuálnych potrieb sú riešené v spolupráci s externými vzdeláva-
cími organizáciami v SR a v zahraničí formou stáží alebo účasti na 
vybraných vzdelávacích aktivitách. VÚB banka má vlastné vzdelá-
vacie centrum Akadémia VÚB, ktorá organizuje odborné kurzy aj 
kurzy firemného a osobného rozvoja. Jej poslaním je príprava od-
borných a zručných zamestnancov, podpora kontinuálneho rozvoja zamestnancov a ich kariéry, motivácia 
a stabilizácia zamestnancov.

V roku 2009 dosiahol celkový čas vzdelávania zamestnancov organizovaného bankou 20 883 dní, čo zna-
mená pokles o 37 % v porovnaní s rokom 2008. Priemerný počet dní vzdelávania dosiahol 5,9 dňa (v 2008 
bol priemer 9,2 dňa). Polovica tohto poklesu je spôsobená pozitívnym vývojom fluktuácie. Na adaptačnú 
prípravu nových zamestnancov sme preto mohli znížiť počet tréningových dní o 60 %. Rok 2008 však 
možno považovať za výnimočný vzhľadom na zavedenie eura, daný počet dní vzdelávania by bolo v štan-
dardnom roku prevádzky veľmi ťažké udržať – či už z dôvodu nákladov, alebo absencií zamestnancov na 
pracovnom výkone. 

V roku 2009 sme pokračovali v ukotvení hodnotenia manažérskych zručností, ktoré je súčasťou systé-
mu manažérskeho rozvoja, tzv. 360-stupňovej spätnej väzby. Je to nástroj, prostredníctvom ktoré-
ho získavajú pracovníci spätnú väzbu od tých, ktorí s nimi spolupracujú – nadriadených, podriadených, 
kolegov či zákazníkov. Cieľom 360-stupňovej spätnej väzby je prehĺbiť u hodnoteného poznanie jeho 
silných stránok a oblastí rozvoja, čo tvorí základ pre ďalšie zvyšovanie jeho pracovného výkonu, pri-
spieva k rastu jednotlivcov, ako aj celej firmy. Hodnotenie prebiehalo anonymne formou on-line systé-
mu. Do systému hodnotenia boli zaradení všetci manažéri skupiny VÚB od členov predstavenstva až 
po vedúcich tímov. Hodnotenie nemá vplyv na odmeny. Cieľom je skutočne zistiť, čo konkrétny mana-
žér robí dobre a čo by mal zlepšiť. Výsledkom hodnotenia bola individuálna správa, na základe ktorej 
boli vypracované akčné plány, pomocou ktorých manažéri získavajú silný nástroj pre možnosť merania 
pokroku v sebarozvoji. Hodnotenie manažérov touto metódou sa bude opakovať raz za dva roky. 

V  roku 2009 bola do praxe uvedená komplexná funkcionalita e-learningového systému AMOS, ktorá 
má za cieľ zjednotiť všetky procesy týkajúce sa rozvoja zamestnancov v  jednom on-line riešení. Okrem 
e-learningu a e-testovania funkčného od roku 2008 sme v roku 2009 začali využívať aj ďalšie funkciona-
lity: ročné a operatívne plánovanie, organizácia behov školení, zasielanie správ a pozvánok zamestnan-
com, sprístupňovanie školiacich materiálov, generovanie dokumentov a reportov rôzneho druhu, riadenie 
vzdelávacích zdrojov. Zvýšila sa informovanosť manažérov o tom, kde ich zamestnanci práve študujú, aké 
majú výsledky a taktiež majú aktuálnu informáciu o čerpaní prostriedkov. Zamestnanci si môžu prehliadať 
katalóg vzdelávacích aktivít a iniciatívne pristupovať k svojmu rozvoju i kariérnemu rastu. V roku 2009 sme 
interne vyvinuli 52 e-kurzov, 146 e-testov a realizovali sme interné prieskumy, ktoré nám aplikácia AMOS 
tiež umožňuje. V porovnaní s rokom 2008 sme štvornásobne zvýšili ponuku e-kurzov a osemnásobne zvý-
šili ponuku e-testov. E-kurzy a e-testy sú v aplikácii AMOS kedykoľvek k dispozícii a užívatelia si ich môžu 
viackrát zopakovať. Aplikácia obsahuje e-kurzy k aktuálnym témam, tréning jednotlivých pracovných po-
stupov a voľne dostupné testy aktuálne pre danú pozíciu alebo produkt. Okrem množstva produktových 
školení sú k dispozícii environmentálne školenia, kurzy komunikácie s klientmi, kurz o problematike legali-
zácie príjmov z trestnej činnosti, rozpoznávaní falzifikátov či kurz o šifrovaní notebookov, aby sme zabránili 
úniku či zneužitiu informácií. 

Vzdelávanie zamestnancov 
zabezpečuje vlastné centrum 
Akadémia VÚB a e-learningový 
systém AMOS.
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Počet dní vzdelávania podľa pracovného zaradenia 2009 2008

Klientski pracovníci 16 201 dní 27 050 dní

Ostatní 4 682 dní 5 613 dní

Počet dní vzdelávania podľa pozície 2009 2008

Manažéri 2 255 dní 3 618 dní

Ostatní 18 628 dní 29 045 dní

Pre nových zamestnancov banka už tradične od roku 2007 organizuje tzv. Welcome day (uvítací deň). 
Koná sa každý mesiac a prezentujú sa na ňom manažéri banky. Cieľom je, aby nový zamestnanec získal 
základný prehľad o banke, v ktorej začína pracovať: o histórii banky a skupiny Intesa Sanpaolo, postavení 
na trhu, portfóliu produktov a poskytovaných služieb, štruktúre spoločnosti, ale aj o právach, povinnos-
tiach a benefitoch zamestnancov.

Ďalším programom, ktorým sa snažíme vychovať si vlastných profesionálov, je Mentoring program. 
Mentormi sa stávajú zamestnanci na seniorských pozíciách, ktorí odovzdávajú praktické skúsenosti mlad-
ším kolegom, zväčša novo nastúpeným zamestnancom alebo zamestnankyniam po návrate z materskej 
dovolenky. Vďaka mentorovi sa zamestnanec ľahšie adaptuje na pracovnej pozícii.

V rámci vzdelávania sme v roku 2009 podporovali aj spoločný medzinárodný program bánk v skupine 
Intesa Sanpaolo s názvom Počúvame vás na 100 % zameraný na zvýšenie zákazníckej spokojnosti 
v kľúčových oblastiach, ako je imidž, organizačná efektívnosť, vzťahy s personálom, hodnota služieb, 
popredajný servis a riešenie sťažností. 

Zapojenie pracovníkov do hľadania inovatívnych riešení na zlepšenie spokojnosti klientov sa realizova-
lo formou programu ZAPNi. Ktorýkoľvek zamestnanec banky mohol podať námet na zlepšenie pra-
covných postupov a procesov v rámci VÚB, pričom autor nápadu zostáva jeho vlastníkom (nepríde 
o autorské práva, patent a pod.). V roku 2009 zamestnanci podali 203 návrhov na vylepšenie, z toho 
23 nápadov sa už zrealizovalo (napr. nový produkt Hypotéka na podporu rodiny) a 33 sa práve uvá-
dza do života.

57 topmanažérov z riadiaceho centra (produktoví, projektoví a IT manažéri ústredia) absolvovalo stáž 
v call centre, kde formou živej komunikácie s klientmi poznávali ich potreby a následne získavali pod-
nety na ďalšie nápady na zlepšenie a inovácie. 

Pri vývoji e-learningového vzdelávania a  tréningov využívame podnety zo štatistík sťažností klientov. 
Zároveň sme vyvinuli interný tréning na zvládanie náročných situácií a podnetov klientov, 
ktorým smerujeme k hladkému riešeniu situácie, ktorá nastane v pobočke či pri komuni-
kácii s klientom. Od septembra 2009 sme v retailovej obchodnej sieti zaviedli týždenné 
testovanie zamestnancov podľa pozície zo zmien v predpisoch a postupoch, čím sleduje-
me zníženie chybovosti a zvýšenie spokojnosti našich klientov.

Zamestnanecký prieskum

V  roku 2009 bol realizovaný prieskum spokojnosti pre všetkých zamestnancov medzinárodnej skupiny 
Intesa Sanpaolo. Bol koordinovaný priamo z centrály materskej banky a zisťoval klímu a spokojnosť medzi 
zamestnancami v rámci celej skupiny. Po prvýkrát bol realizovaný na medzinárodnej úrovni, čo do budúc-
nosti umožní lepšie identifikovať rozdiely v  jednotlivých krajinách a  efektívnejšie riadiť zamestnanecký 
potenciál na úrovni materskej banky. V elektronickom dotazníku mohli zamestnanci anonymne vyjadriť 
svoje názory a postrehy v piatich oblastiach. Zapojilo sa viac ako 58,3 % zamestnancov VÚB, čo vyjadruje 

KLIENTI
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skutočný záujem o ich budúcnosť v banke. Výsledky prieskumu budú vyhodnotené začiatkom druhého 
kvartálu 2010 a následne implementované.

Diverzita a rovnosť príležitostí

VÚB sa zaviazala nerobiť rozdiely, dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, vylúčiť zo svojho konania 
akúkoľvek diskrimináciu a rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, rasy, vierovyznania, politického 
názoru, odborovej činnosti, jazykových schopností, postihnutia, manželského a  rodinného stavu, poli-
tického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku alebo iného postavenia. 
Podpisom Kolektívnej zmluvy sa tiež zaviazala dodržiavať zákaz diskriminácie v  súlade so Zákonníkom 
práce. Zamestnanci nesmú byť poškodzovaní preto, že uplatňujú svoje práva vyplývajúce z pracovnopráv-
nych vzťahov. V roku 2009 nebolo zaznamenané žiadne podanie prípadu diskriminácie. Banka poskytuje 
každému rovnaké príležitosti na osobný a profesionálny rast a dáva rovnakú možnosť presadiť sa každému 
zamestnancovi. Za diskrimináciu sa nepovažuje diferenciácia zamestnancov podľa pracovných predpokla-
dov a pracovných výsledkov. 

Väčšina našich zamestnancov sú ženy – koncom roku 2009 bolo 2 617 žien z celkového počtu 3 456 
zamestnancov. Tento nepomer v prospech žien vzniká najmä v pobočkách retailovej obchodnej siete, 
kde pracujú prevažne ženy. V predstavenstve banky sú zastúpené 2 ženy, v dozornej rade 1. V roku 
2009 sme zamestnávali 19 občanov so zdravotným postihnutím. 

Indikátor týkajúci sa prípadov porušenia práv pôvodných obyvateľov nie je relevantný vzhľadom na geo-
grafické umiestnenie našej obchodnej činnosti.

Ochrana zdravia pri práci

Banka si kladie za povinnosť vytvárať pracovné prostredie a podmienky v súlade so slovenskými technic-
kými normami a hygienickými predpismi. Témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú obsiahnuté vo 
vnútorných predpisoch a  Kolektívnej zmluve. Práva všetkých zamestnancov v  tomto ohľade zastupujú 
tiež zástupcovia odborovej organizácie. V zmysle § 20 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci (BOZP) je v banke vymenovaná hlavná komisia bezpečnosti pri práci. Tvorí ju 
sedem členov: 4 zástupcovia zamestnancov (odborári) a 3 zástupcovia zamestnávateľa. Okrem hlavnej 
komisie sú za každý región vymenované regionálne komisie BOZP, ktoré vykonávajú pravidelné ročné pre-
ventívne kontroly. Regionálna komisia pracuje minimálne v päťčlennom zložení: zástupca zamestnancov, 
dvaja zástupcovia zamestnávateľa (technik regionálnej správy majetku a riaditeľ pobočky), technik BOZP 
a  zástupca pracovnej zdravotnej služby. Členov komisií pre BOZP je spolu 316, teda percento celkovej 
pracovnej sily zastúpenej vo formálnych spoločných komisiách BOZP je v kategórii do 25 % z celkového 
počtu zamestnancov.

Druhy školení, prevencie a kontroly rizika

Každý nový zamestnanec pri nástupe absolvuje vstupné školenie zamestnancov v  zmysle zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, perio-
dické školenie o BOZP v zmysle vyššie uvedenej legislatívy absolvujú všetci zamestnanci banky každé dva 
roky. Táto povinnosť vyplýva zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a vnútorných predpisov banky. Banka za-
bezpečuje tiež školenie pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť (odborári) a kurz poskytovania prvej 
pomoci. Činnosti za oblasť BOZP (ročné previerky BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, vzdelávanie, vyšetrovanie pracovných úrazov, opatrenia na zlepšovanie pracovného prostre-
dia, aktualizácia vnútorných predpisov) sa polročne predkladajú na  vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy. 
Vzdelávanie a poradenstvo týkajúce sa zamestnancov zabezpečujú technici BOZP z externej spoločnosti.
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V rámci prevencie a kontroly rizika sa uskutočňuje vstupný audit Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pri 
otvorení novej pobočky a pravidelné ročné kontroly BOZP za účasti PZS. Zdravotnú službu, školenia prvej 
pomoci, dohľad nad pracovným miestom a preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k typu vykonávanej 
práce zabezpečuje PZS pomocou externej spoločnosti. 

Banka zabezpečuje bezpečné a zdravotne neškodné podmienky práce v priestoroch, kde dochádza k ma-
nipulácii s peňažnými hotovosťami, a v priestoroch, kde sa vykonávajú práce technologického charakteru. 
V prípade, že zamestnanec používa služobné vozidlo, je povinný každé 2 roky absolvovať previerku spôso-
bilosti riadiť automobil a zároveň mu banka v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpe-
čuje lekárske prehliadky. Z povahy biznisu našej spoločnosti vzniká možnosť, že by zamestnanci mohli byť 
vystavení situácii ohrozujúcej ich život, napr. pri prepade pobočky. V týchto zriedkavých prípadoch im je 
poskytnutá odborná psychologická pomoc a majú nárok na 5 pracovných dní voľna na zotavenie. 

Množstvo úrazov, počet stratených a vynechaných dní ako následok vplyvu práce

región počet zamestnancov počet pracovných dní počet kalendárnych dní

Bratislava 5 246 341

Trnava 2 158 222

Trenčín 1 23 33

Nitra 0 0 0

Žilina 0 0 0

Banská Bystrica 0 0 0

Prešov 0 0 0

Košice 0 0 0

spolu rok 2009 8 427 596

spolu rok 2008 12 172 234

spolu rok 2007 20 301 414

Napriek vyššie popísaným opatreniam vykonaným v rámci školení o bezpečnosti práce, prevencie a kon-
troly rizika sme v roku 2009 evidovali 8 pracovných úrazov a v súvislosti s nimi 427 vynechaných pracov-
ných dní. Z evidovaných 8 úrazov boli dva úrazy kategorizované ako závažné registrované pracovné úrazy 
(bolesti chrbta ako dôsledok nosenia mincí pri projekte Euro v spracovateľskom centre v Košiciach a privre-
tie prstov do trezoru v pobočke v Bratislave). Neevidujeme žiadne choroby súvisiace s výkonom povolania 
vo VÚB banke. 

Sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania 

Sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania sa uskutočňuje v súlade so Zákonníkom práce, zákonom 
o kolektívnom vyjednávaní a zákonom o združovacom práve. Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi za-
mestnávateľom a zamestnancami, ktoré sú výhodnejšie, ako stanovuje Zákonník práce alebo iný všeobec-
ne záväzný právny predpis. Banka sa zaviazala zabezpečiť zachovanie odborových práv, a to predovšetkým 
práva slobodného združovania zamestnancov v odboroch a kolektívneho vyjednávania v súlade so vše-
obecne záväznými právnymi predpismi. Kolektívna zmluva je uzatvorená na obdobie 3 rokov medzi VÚB, 
a.s., a Radou odborových zástupcov VÚB, a.s. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom 
vzťahu k zamestnávateľovi bez ohľadu na členstvo v odborovej organizácii. Ustanovenia kolektívnej zmlu-
vy sú nadradené vnútorným predpisom banky v  rozsahu uzatvorených záväzkov v Kolektívnej zmluve. 
Odborová organizácia banky mala k 31. 12. 2009 spolu 635 členov z radov zamestnancov, čo predstavuje 
18,37 % zamestnancov. 
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Oznamovacia povinnosť 

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi informačnú povinnosť k  zástupcom zamestnancov vo vzťahu 
k hospodárskej a finančnej situácii a predpokladanému vývoju činnosti. Informovanie je definované „zro-
zumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase“. Zásadné zmeny týkajúce sa okrem iného stavu, štruktúry 
a predpokladaného vývoja zamestnanosti, rozhodnutí, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organi-
zácii práce, ako aj organizačné zmeny je zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce povinný so zástupcami 
zamestnancov vopred prerokovať. Poskytnutie ďalších informácií aj s konkrétnymi termínmi je dohodnuté 
v nadväznosti na znenie Zákonníka práce v Kolektívnej zmluve.

Interná komunikácia a dialóg

Vo VÚB banke chápeme, že ak od svojich zamestnancov očakávame čo najlepší výkon, musíme ich pravi-
delne informovať o aktuálnom dianí, prečo a kam firma smeruje a aké je miesto každého z nich v tomto 
napĺňaní. Zároveň im chceme dať aj priestor na vyjadrenie vlastného názoru a myšlienok. Interná komuni-
kácia sa snaží okrem zdieľania spoločných siedmich hodnôt hľadať spôsoby, ako napĺňať stratégiu banky, 
víziu a misiu. Rok 2009 zaznamenal v oblasti internej komuniká-
cie výraznú zmenu uvedením nového intranetu VÚB NET. 
Naštartovali sa procesy zefektívnenia a urýchlenia doručenia in-
formácie od jej majiteľa až po samotného príjemcu. Systém na 
riadenie obsahu umožňuje koordinovať prístup k relevantným informáciám, manažovať rôzne skupiny za-
mestnancov, resp. informácie, ktoré na  svoju prácu potrebujú. Táto zmena predstavuje tiež významný 
posun z hľadiska informačnej bezpečnosti.

Interný časopis SVET vydávame raz za dva mesiace. Oproti roku 2008 sme teda upravili periodicitu vy-
dávania a optimalizovali rozloženie informácií do ostatných interných kanálov. Časopis je distribuovaný 
v náklade 4 000 ks všetkým zamestnancom skupiny VÚB vrátane dcérskych spoločností. O významných 
udalostiach v banke všetkých zamestnancov pravidelne informuje generálny riaditeľ prostredníctvom elek-
tronického CEO newslettera, ktorý bol v  roku 2009 distribuovaný šesťkrát. Na podporu komunikácie 
a osobného kontaktu medzi vedením banky a zamestnancami obchodnej siete v roku 2009 absolvoval 
generálny riaditeľ 6 výjazdov do regiónov, počas ktorých navštívil vyše 50 pobočiek. Cieľom týchto 
osobných stretnutí bolo posilniť komunikáciu a tímového ducha zamestnancov banky a oceniť priamo na 
mieste ich dosiahnuté výsledky. 

Pri dobrej internej komunikácii nie je prvoradý komunikátor, teda osoba, ktorá vysiela informácie, ale osoba, 
ktorá ich prijme. Nechceme, aby bola komunikácia jednosmerná. Pre nás je dôležitý dialóg. Zamestnanci 
majú možnosť prostredníctvom intranetového formulára klásť otázky generálnemu riaditeľovi, vyjadrovať 
sa k téme spokojnosti so stravovaním zabezpečovaným bankou, k systému benefitov, k forme a obsahu 
intranetu a časopisu SVET v rámci fóra na intranete. Hodnotenie a prieskumy interných komunikačných 
kanálov realizujeme pravidelne na ročnej báze.

Snažíme sa o obojsmernú 
komunikáciu so zamestnancami.

Celkové hodnotenie interného časopisu

Veľmi slabý 0 %

Skôr slabý 2 %

Neviem posúdiť 3 %

Skôr dobrý 51 %

Veľmi dobrý 44 %

Celkové hodnotenie interných kampaní

Nedostatočne 0 %

Uspokojivo 3 %

Dobre 12 %

Chválitebne 51 %

Výborne 34 %
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Hodnotenie obsahovej stránky intranetu

Nedostatočne 1 %

Uspokojivo 2 %

Dobre 13 %

Chválitebne 57 %

Výborne 27 %

V roku 2009 sme pokračovali v realizácii obľúbených interných kampaní. Každý mesiac predstavujeme 
zamestnancom novú tému, aktuálnu pre dané obdobie. Tvárou kampane je vždy niektorý zo zamestnan-
cov, ktorý je v téme zainteresovaný. Stáva sa tak nositeľom informácie, ktorá sa dostáva bližšie k ostatným 
a pomáha k lepšiemu pochopeniu posolstva. Pri podpore vnímania značky, základných hodnôt a smerova-
nia banky využívame všetky kanály internej komunikácie vrátane plagátov, intranetu, časopisu či osobných 
e-mailov. Interná brožúra k hodnotám bola distribuovaná všetkým zamestnancom. Na podporu tímového 
ducha a neformálnych vzťahov bolo zamerané športovo-spoločenské podujatie Športový deň VÚB a na 
konci roka to boli celobankové vianočné stretnutia VÚB life. Organizovali sa na troch miestach Slovenska, 
pričom bola zabezpečovaná doprava tak, aby sa na ňom mohli zúčastniť všetci zamestnanci. Na pod-
poru plnenia biznis cieľov a motivácie a súťaživosti pokračovala v roku 2009 zamestnanecká súťaž VÚB 
Superliga.



Akcionári

AKCIONÁRI
Právnické osoby
Fyzické osoby
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Základné imanie a akcie VÚB, a.s.

Základné imanie VÚB banky je € 430 819 063,81 a je rozdelené na:

■■  4 078 108 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 33,20 eura 
na jednu akciu a

■■  89 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 3 319 391,89 eura 
na jednu akciu. VÚB, a.s., má celé základné imanie splatené.

Akcie VÚB, a.s., sú obchodované na verejnom kapitálovom trhu organizovanom Burzou cenných 
papierov v  Bratislave, a.s., pod číselným označením akcií ISIN – SK 111 000 1437 v  celkovom počte  
4 078 108 kusov. Informácie o  týchto akciách VÚB, a.s., taktiež poskytuje Burza cenných papierov 
v Bratislave na svojej internetovej stránke v časti obchodované cenné papiere a kótovací prospekt 
akcie VÚB, a.s. Okrem uvedených akcií VÚB banka emitovala aj 89 akcií na meno, ktoré však nie sú verejne 
obchodovateľné.

Informácie o akciách VÚB, a.s., obchodovaných na verejnom kapitálovom trhu

Názov cenného papiera Akcia Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Podoba cenného papiera zaknihovaná akcia *

Forma cenného papiera akcia na meno

Emitent cenného papiera Všeobecná úverová banka, a.s.

Krajina vydania akcie Slovenská republika

Počet vydaných akcií 4 078 108 ks

Menovitá hodnota € 33,20 

Umiestnenie emisie akcií Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Kapitálový trh Hlavný kótovaný akciový trh

Mena obchodovania euro (€)

Číselné označenie akcií ISIN SK 111 000 1437

Skratka názvu cenného papiera 1VUB02A

Akciový index SAX #

Poznámky:

* zaknihovaná akcia predstavuje elektronický zápis v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

# slovenský akciový index Burzy cenných papierov v Bratislave, ktorého významnou súčasťou je akcia VÚB, a.s.

VÚB, a.s., má veľké množstvo drobných akcionárov, ktorí nadobudli svoje akcie v prvej vlne kupónovej 
privatizácie v roku 1991. Počet akcionárov poklesol z pôvodných asi 80 000 majiteľov akcií VÚB, a.s., na 
súčasný počet vyše 45 000 akcionárov. Najväčším akcionárom je 
talianska banková skupina Intesa Sanpaolo, ktorá sa stala majite-
ľom VÚB, a.s., v  roku 2001. Štruktúra akcionárov je podrobne 
uvedená v časti Profil a riadenie.
Kľúčové témy akcionárov sú prezentované hlavne na valnom 
zhromaždení a  sú nasledovné – stratégia rozvoja banky, tvor-
ba hodnoty, rast zisku, správa spoločnosti a  transparentnosť. 
Ďalšími témami sú praktické otázky ohľadom právnych úkonov ako napríklad prechod zdedených akcií, 
prevod akcií darovaním, nákup a predaj akcií, výplata dividend, zmena osobných údajov v zozname ak-
cionárov. Prioritou VÚB banky je vynakladať úsilie o dobrú komunikáciu so všetkými akcionármi banky 
a zabezpečovať ich náležitú informovanosť. Štábny útvar Sekretariát banky zabezpečuje nepretržitý dialóg 
s akcionármi a odbor Korporátna stratégia a ekonomické analýzy zodpovedá za komunikáciu s ratingový-
mi agentúrami a analytikmi.

Najväčším akcionárom je talianska 
banková skupina Intesa Sanpaolo, 
ktorá sa stala majiteľom VÚB, 
a.s., v roku 2001.
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Dialóg s akcionármi

Dialóg s akcionármi zahŕňa viaceré formy, formálne aj neformálne, v slovenskom aj anglickom jazyku, pí-
somnou formou, telefonicky a prostredníctvom osobných stretnutí. Hlavným médiom je webová stránka 
banky www.vub.sk, kde v  časti Informačný servis/Informácie pre akcionárov sú zverejnené informácie, 
usmernenia a formuláre pre rôzne potreby akcionárov banky. Pre ich komfort sú tu uvedené praktické po-
stupy právnych úkonov pri transakciách najčastejšie požadovaných akcionármi banky spolu s potrebnými 
formulármi. Ide o nasledovné postupy:

■■ Spôsob a miesto výplaty dividendy,
■■ Zmena adresy alebo mena akcionára – komu a ako treba ohlásiť,
■■ Dedičstvo akcií VÚB, a.s. – právne kroky a nárok na dividendu,
■■ Darovanie akcií VÚB, a.s. – právne kroky,
■■ Splnomocnenie na výplatu dividendy z akcií VÚB, a.s., a na prevod práva na dividendu,
■■ Splnomocnenie na účasť na Valnom zhromaždení,
■■ Požiadavky na dokumenty úradne overené v cudzine,
■■ Účasť akcionárov na valnom zhromaždení – práva a požiadavky.

Okrem uvedených postupov poskytuje webová stránka pre akcionárov aj nasledovné užitočné informácie:
■■ Rozhodnutia o výplate dividend za jednotlivé roky,
■■ Informácie o ich zdaňovaní,
■■ Historický vývoj ceny akcie VÚB, a.s.,
■■ Informácie o rozdelení základného imania banky a akcie VÚB, a.s.,
■■ Informácie o štruktúre akcionárov,
■■ Informácie o hlavnom akcionárovi,
■■ Zoznam členov Predstavenstva a Dozornej rady banky,
■■ Tlačové a analytické správy,
■■ Finančné výkazy a dôležité základné informácie o činnosti banky,
■■ Informácie o postavení VÚB banky na trhu a jej hodnotení,
■■ Trhové podiely,
■■ Ratingové ohodnotenie,
■■ Vízia a misia banky a ocenenia,
■■ Výpis údajov o VÚB banke z Obchodného registra SR a,
■■ Výročné správy.

Prehľad o výplate dividend z akcie VÚB, a.s.

Dividenda za rok Suma dividendy na jednu akciu Dátum splatnosti 

2004 6,97 eura 1. jún 2005

2005 9,46 eura 5. jún 2006

2006 7,20 eura 4. jún 2007

2007 4,48 eura 2. jún 2008

2008 0,00 eura –

Poznámky:
Dátum splatnosti dividendy je dátum začiatku vyplácania dividendy, ktorý bol určený rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov VÚB, a.s.

Valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., ktoré sa konalo dňa 7. apríla 2009, rozhodlo o rozdelení zisku 
za rok 2008. Na dividendy za rok 2008 nebola vyčlenená žiadna suma zo zisku za rok 2008.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky k uvedenému rozhodnutiu valného zhromaždenia 
uviedol: „Z dlhodobého hľadiska nám rozhodnutie ponechať zisk v banke umožní posilniť banku a ochrá-
niť investície klientov i akcionárov. Ponechanie zisku vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obchodných čin-
ností banky a zároveň pripraví celú bankovú skupinu na to, aby dokázala ľahšie odolať možným dosahom 
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ekonomickej krízy. Presadzujeme názor, že v súčasnom ekonomickom prostredí je zvýšenie disponibilného 
kapitálu a zabezpečenie finančnej pružnosti banky v skutočnosti prejavom obozretného bankovníctva.“

Akcia VÚB, a.s., za posledných 12 mesiacov – vývoj ceny, objem obchodu

Akcia VÚB, a.s., za roky 1998 až 2009 – vývoj ceny, objem obchodu za roky 2000 až 2009

Modrá šípka v zobrazenom grafe označuje vstup zahraničného investora, bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, do VÚB, a.s., predajom väčšinového podielu základného imania 

banky dňa 21. novembra 2001.

Informácie o aktuálnej cene akcií VÚB, a.s., na verejnom kapitálovom trhu sú pravidelne zverejňované 
v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou, napr. PRAVDA, Hospodárske novi-
ny, alebo na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (www.bsse.sk). Akcia VÚB, a.s., 
je súčasťou slovenského akciového indexu SAX a významnou mierou ovplyvňuje jeho vývoj.

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy VÚB, a.s. So všetkými akciami VÚB, 
a.s., je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení VÚB banky a právo na podiel z jej zisku. Právo akci-
onára podieľať sa na riadení VÚB banky môže byť uplatňované na valnom zhromaždení akcionárov banky. 
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O rozdelení zisku akcionárom vo forme dividend rozhoduje valné zhromaždenie. Akcie sú voľne prevo-
diteľné buď registráciou prevodu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., alebo registráciou 
prevodu u člena centrálneho depozitára na základe príkazu na registráciu prevodu (napr. pri kúpe, pre-
daji alebo darovaní akcií), alebo registráciou prechodu na základe príkazu na registráciu prechodu (napr. 
pri dedičstve akcií). Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom banky, ktorý reprezentuje 
všetkých akcionárov a jeho rozhodnutia schválené v súlade s platnými právnymi predpismi a so stanovami 
banky sú záväzné pre všetkých akcionárov. 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria nasledovné najdôležitejšie rozhodnutia:
■■ rozhodnutie o zmene stanov,
■■  rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť zá-
kladné imanie,

■■ rozhodnutie o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
■■  rozhodnutie o zmene práv spojených s ktorýmkoľvek druhom akcií VÚB, a.s., a o obmedzení prevodi-
teľnosti akcií VÚB, a s.,

■■  voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných za-
mestnancami VÚB, a.s.,

■■  schválenie riadnej a/alebo mimoriadnej individuálnej a/alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhod-
nutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky tantiém,

■■  rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku z minulých rokov a/alebo úhrade neuhradených strát z mi-
nulých rokov,

■■ rozhodnutie o použití rezervného fondu,
■■  rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určení rozhodujúceho dňa na určenie osôb 
oprávnených uplatniť právo na dividendy.

Pred konaním valného zhromaždenia VÚB banka zasiela všetkým akcionárom pozvánku s programom 
a základnými informáciami, ktoré budú predmetom rokovania. Dodatočné informácie majú akcionári k dis-
pozícii na nahliadnutie v sídle banky alebo na požiadanie. Pozvánka a základné dokumenty sú zverejňované 
taktiež na webovej stránke banky a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcej burzové 
správy. Členovia dozornej rady a predstavenstva banky sa pravidelne zúčastňujú na valných zhromažde-
niach, kde prispievajú k ich hladkému priebehu a zároveň zodpovedajú na otázky a podnety akcionárov.
VÚB banka akceptuje všetky svoje povinnosti voči akcionárom, ktoré vyplývajú zo zákona. Banka dodržia-
va ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, najmä ustanovenia o včas-
nom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej 
výročných valných zhromaždení. Banka dodržiava zásadu rovnakého prístupu k informáciám voči všetkým 
akcionárom v zmysle kódexu. 

Iniciatívy pre ochranu akcionárov v roku 2009

Aktivity súvisiace s talianskym zákonom č. 262 začali vo VÚB prebiehať od septembra 2007. Cieľom tejto 
činnosti je dosiahnutie súladu s požiadavkami talianskeho zákona č. 262 inšpirovaného americkým záko-
nom Sarbanes Oxley Act. Zákon 262 bol vydaný s cieľom zabezpečiť výrazné posilnenie ochrany investícií. 
Opatrenia z neho vyplývajúce pokrývajú širokú oblasť a sú zamerané na rôzne činnosti, napr. vedenie akci-
ových spoločností, pravidlá pre účtovný audit, pravidlá pre finančné inštrumenty, konflikt záujmov, trans-
parentnosť a trhové regulácie. Tento zákon je súčasťou právneho scenára zameraného na konzistentné 
posilnenie riadenia. Zákon č. 262 vyžaduje, aby jednotlivé spoločnosti identifikovali procesy, ktoré majú 
vplyv na finančné informácie, ohodnotili relevantné riziko, ktoré s nimi súvisí, a na základe toho navrhli 
adekvátny dizajn interných kontrol s cieľom eliminovania potenciálneho rizika. Základným zámerom čin-
ností súvisiacich so zákonom č. 262 vo VÚB je preveriť interný kontrolný systém, identifikovať nedostatky 
a na základe výsledkov ho upraviť tak, aby sa eliminovalo potenciálne riziko a zabezpečilo sa verné a prav-
divé zobrazovanie finančnej situácie. To znamená promptne reagovať na prípadný nedostatočne fungujúci 
kontrolný interný systém tak, aby sa zabezpečilo zvyšovanie kvality finančného vykazovania aj pomocou 
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podnikateľskej etiky, efektívnych interných kontrol a good corporate governance (dobré spravovanie spo-
ločnosti).
Zákon č. 262 jednoznačne určil zodpovednosť za obsah finančných reportov, používaných účtovných po-
stupov, za adekvátne nastavený kontrolný systém a za pravdivé zobrazovanie aktív, záväzkov, nákladov, 
výnosov a  peňažných tokov na generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ a  finančný riaditeľ podpisujú 
každý polrok vyhlásenie, ktorým potvrdzujú primerané a efektívne uplatňovanie postupov účtovania a fi-
nančného vykazovania.



DODÁVATELIA
Malé a stredne veľké 

firmy
Veľké dodávateľské 

firmy a reťazce

Dodávatelia
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Stratégia

Dodávatelia sú jednou zo skupín partnerov VÚB banky, ktorej sa výrazne dotýka naše zodpovedné pod-
nikanie a z toho vyplývajúce dodržiavanie Etického kódexu. VÚB banka od svojich dodávateľov vyžaduje 
dodržiavanie zásad, ktorým sama verí a ktoré sú súčasťou jej podnikania. V roku 2009 VÚB banka prijala 
environmentálnu politiku, ktorá definuje aj zásady podnikania vo vzťahu k dodávateľom. 

VÚB banka si uvedomuje, že dobré podnikateľské výsledky banky sú prínosom pre všetky zainteresované 
skupiny, medzi ktorými majú významné postavenie dodávatelia. Všeobecná úverová banka, a.s.,  je jed-
nou z najväčších slovenských firiem a ako taká má aj širokú sieť dodávateľov. Nákupom tovarov a služieb 
nepriamo generuje prínosy pre spoločnosť vo forme zamestnanosti a  finančných výsledkov svojich do-
dávateľov. Jedným zo záväzkov VÚB banky vo vzťahu k dodávateľom sú zodpovedné praktiky v oblasti 
spoločenskej a environmentálnej. 

Atribúty, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú zodpovedný prístup VÚB banky vo vzťahu k dodávateľom, 
sú transparentnosť, rovnosť príležitostí a efektivita, a to ako pri výbere dodávateľov, tak aj v pro-
cese definovania interných dodávateľských procesov. Efektívny spôsob míňania finančných prostriedkov 
za tovary a služby, ktoré VÚB banka potrebuje na svoju činnosť, je jedným zo základných predpokladov 
úspechu na konkurenčnom trhu. Celková výška takýchto nákladov totiž priamo ovplyvňuje zisk banky. 

Dodávatelia v číslach

Všeobecná úverová banka, a.s., obstarala v  roku 2009 tovary a  služby v  celkovej hodnote približne 
92,12 mil. eur. Celkový počet dodávateľov predstavoval 1 362, z  ktorých 92 % malo sídlo na území 
Slovenskej republiky.

Prehľad vývoja objemu nákupu a počtu dodávateľov 

Rok Obstarané tovary a služby v eurách Počet dodávateľov

2009 92,12 mil. 1 362

2008 109,34 mil. 1 457

2007 96,26 mil. 1 484

Poznámka: Pokles objemu nákupu v roku 2009 je spôsobený najmä realizáciou nákupu v súvislosti s prechodom na euro v predchádzajúcom roku. 

Podiel objemu nákupov tovarov a služieb podľa jednotlivých nákupných oblastí rok 2008

Technika a bezpečnosť: 50 %

Facilities: 22 %

Marketing, materiál a služby: 28 %
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Podiel objemu nákupov tovarov a služieb podľa jednotlivých nákupných oblastí rok 2009

Proveniencia dodávateľov

Transparentný výber dodávateľov

Dodávateľov VÚB banky sa výrazne dotýka dodržiavanie Etického kódexu. Vo vzťahu k dodávateľom sú 
vyznávané hodnoty ako fair-play a transparentnosť. Je snahou banky spolupracovať zásadne s tými dodá-
vateľmi, ktorí tieto hodnoty rešpektujú v záujme vytvárania a budovania otvoreného partnerstva.

Obstarávanie vo VÚB banke je otvorené širokému spektru dodávateľov. VÚB banka dáva 
šancu všetkým, ktorí ešte nie sú jej obchodnými partnermi a majú ambíciu spolupracovať, 
pre existujúcich partnerov je to zároveň výzva neustále zlepšovať kvalitu svojich produk-
tov a služieb s cieľom byť hodnotným partnerom VÚB banky aj v budúcnosti.

VÚB banka očakáva od svojich partnerov flexibilný, proaktívny a ústretový prístup a  vysokú efektivitu. 
Máme záujem rozvíjať dlhodobé obchodné vzťahy postavené na otvorených cenách s cieľom dosahovať 
maximálne výhodné dodávateľské podmienky. VÚB banka si vyberá svojich dodávateľov na základe jasných 
kritérií a prostredníctvom transparentných a objektívnych postupov. V celom procese výberového konania 
je garantované objektívne vyhodnocovanie ponúk od všetkých zúčastnených uchádzačov. Štandardne sa 
v tomto procese používa multikriteriálne hodnotenie v snahe o obsiahnutie všetkých požiadaviek banky, 
a to v oblasti kvality, ceny, termínu dodania a pod.

Uplatnenie systému elektronických aukcií

Ako jedna z prvých finančných inštitúcií na Slovensku zaviedla VÚB banka inovatívne riešenie výberu do-
dávateľov vytvorením systému elektronických aukcií Access Point (http://accesspoint.vub.sk). Tento 
systém umožňuje dodávateľom predkladať cenové ponuky v elektronickej forme v tom istom čase na jed-
nom mieste. Na elektronických aukciách sa tak môžu zúčastniť všetky firmy, ktoré spĺňajú vopred stano-
vené podmienky, vrátane tých, ktoré v súčasnej dobe nie sú obchodnými partnermi VÚB banky. Access 

Technika a bezpečnosť: 52,63 %

Facilities: 22,55 %

Marketing, materiál a služby: 24,82 %

Iné krajiny: 5,3 %Taliansko: 1 %

Slovenská republika: 92 % Veľká Británia: 1,7 %

ETIKA
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Point je aplikácia dostupná všetkým potenciálnym dodávateľom a transparentným spôsobom urýchľuje 
a zefektívňuje proces nákupu, ako i korektné dohodnutie ceny. 
Elektronická aukcia je vyjednávací nástroj, ktorý zabezpečuje 
rovnosť príležitostí a férovú hru v procese výberu dodávateľov 
a obstarávania tovarov a služieb. 
VÚB banka v roku 2009 prostredníctvom Access Pointu zrea-
lizovala o 40 % menej elektronických aukcií ako v roku 2008. 
Tento pokles bol spôsobený jednak tým, že boli realizované výberové konania a obstaranie, kde nie je 
vhodné aplikovať túto formu výberu (napr. nákup softvérových riešení, nákup energií či médií prostred-
níctvom monopolných dodávateľov a pod.), a jednak nefunkčnosťou systému spôsobenou dlhodobejšou 
technickou údržbou v priebehu roka.

Legislatívna úprava procesu obstarávania v SR a jej dosahy na činnosť VÚB banky 

Výber dodávateľov vo VÚB banke v  Slovenskej republike nepodlieha zákonu o  verejnom obstarávaní. 
V priebehu roku 2009 neboli VÚB banke vyrubené žiadne pokuty za nedodržiavanie akýchkoľvek zákonov 
a nariadení týkajúcich sa obstarávania a nákupu tovarov a služieb.

V zmysle Zákona o službách zamestnanosti je každý zamestnávateľ v Slovenskej republike, ktorý zamest-
náva viac ako 20 zamestnancov, povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Druhou mož-
nosťou je využitie náhradného plnenia a zadanie zákazky alebo odobratie výrobkov a slu-
žieb od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú ob-
čanmi s  ťažkým zdravotným postihnutím. S ohľadom na uvedené zákonné povinnosti 
VÚB banka zadáva časť zákaziek tzv. chráneným dielňam, a to i napriek skutočnosti, že 
nimi poskytnuté ceny sú neraz vyššie a dodacie termíny dlhšie ako u bežných dodávate-
ľov. Viac informácií o spolupráci s chránenými dielňami je uvedených v kapitole Komunita.

Manažérsky prístup

VÚB banka nakupuje tovary a služby od dodávateľov prostredníctvom centralizovaného nákupu, ktorý je 
zabezpečovaný odborom Obstarávanie. Centralizáciou nákupu je zabezpečené zlúčenie dopytu, trans-
parentný postup výberu dodávateľov a  presadenie štandardných obchodných podmienok VÚB banky. 
Uchádzači musia garantovať požadovanú kvalitu, termíny dodávok, ako i záručný a pozáručný servis za 
primeranú cenu. 
Poslaním a cieľom efektívne fungujúceho odboru Obstarávanie je zaisťovanie potrieb interných zákazní-
kov (t. j. všetkých bankových divízií, odborov a oddelení) vo všetkých oblastiach tovarov a služieb. Odbor 
Obstarávanie je servisným centrom, efektívne riadi a optimalizuje náklady a dodávateľskú sieť s ohľadom 
na potreby banky.

Odbor Obstarávanie má nastavené interné zásady, princípy a procedúry, ktorými sa riadi. Tie sú nasledovné:
■■ procedúra obstarávania,
■■ procesy obstarávania,
■■ riadenie znalostí, workshopy pre zamestnancov a interných klientov,
■■ nápady na zlepšenie,
■■ poslanie odboru Obstarávanie.

Procedúra obstarávania

Procedúra obstarávania vo VÚB banke stanovuje jasné a  jednotné pravidlá pre všetky bankové divízie, 
odbory, oddelenia, úseky a dcérske spoločnosti. Okrem toho sú v nej zakotvené úlohy a zodpovednosti 
jednotlivých účastníkov v procese obstarávania.

Pri výbere dodávateľov využívame 
aj systém elektronických aukcií 
Access Point.

KOMUNITA
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Procesy obstarávania

Všetky procesy obstarávania tovarov a  služieb pre VÚB banku sú vedené centrálnym nákupom a pod-
liehajú finančnej kontrole a internému auditu, ktorý detailne skúma celý proces obstarania tovaru a slu-
žieb (výber dodávateľov, zmluvy, objednávky, schvaľovanie faktúr a pod.). Vo výberovej komisii sú okrem 
tzv. gestora (spravidla odbor, ktorý obstarávanú službu alebo dodávku dopytuje) i  zástupcovia odboru 
Obstarávanie a Kontrolingu. Nákupy realizované vo všetkých bankových divíziách, odboroch a úsekoch 
podliehajú centrálnemu nákupu v zmysle internej smernice, čím sa predchádza situácii výberu dodáva-
teľa na základe nepresných alebo netransparentných pravidiel. Úloha gestora pri výberových konaniach 
spočíva v presnej špecifikácii potrieb a požiadaviek na dopytovaný nákup. Samotný proces výberového 
konania má niekoľko kôl a o víťazovi výberového konania sa rozhoduje na základe vyhodnotenia vopred 
stanovených hodnotiacich kritérií výberovou komisiou a schvaľovateľmi podľa platného kompetenčného 
poriadku VÚB banky. Procedúra obstarávania a  transparentne nastavené procesy sa uplatňujú v celom 
procese obstarávania tovaru a služieb.

Princípy procesu obstarávania sú nasledovné:
■■ nediskriminácia a fair-play,
■■  všetci účastníci výberového konania dostávajú rovnaké informácie, podklady a relevantné dokumenty 
vrátane dodatočne poskytovaných informácií, sú im stanovené rovnaké termíny pre odovzdanie ponúk,

■■ mlčanlivosť a dôvernosť pri zachovávaní informácií,
■■ protikorupčné opatrenia,
■■  písomný styk – komunikácia s účastníkmi výberových konaní prebieha zásadne písomnou formou (s vy-
užitím elektronickej pošty),

■■ viacstupňový proces výberu dodávateľov.

Produkty a služby

Pri nákupe tovarov a služieb sú zohľadňované rovnako i kritériá ekologickosti (recyklovaný papier, energe-
ticky úsporné spotrebiče a kancelárska technika a pod.). Počítačová technika s príslušenstvom spĺňa všetky 
ekologické normy a nijakým spôsobom neohrozuje zdravie zamestnancov. Všetky produkty a služby naku-
pované VÚB bankou majú certifikát pôvodu/originality. Služby sú nakupované u dodávateľov, ktorí majú 
adekvátnu prax v danom odbore a napĺňajú hodnoty a princípy vyznávané VÚB bankou.

Riadenie znalostí, workshopy zamestnancov a interných klientov

Odbor Obstarávanie pravidelne realizuje interné stretnutia, tzv. workshopy so svojimi zamestnancami. 
Tu každý tím prezentuje zrealizované postupy uplatnené v procese obstarávania s cieľom spätnej väzby. 
Cieľom týchto stretnutí je optimalizácia používaných štandardných postupov a Best Practices v obstaráva-
ní. Workshopy sú prostriedkom na odovzdávanie informácií a riadenie znalostí zamestnancov. Nové po-
stupy sú v spolupráci s gestormi nastavované tak, aby boli čo najefektívnejšie, zlepšili spoluprácu a priniesli 
maximálny výsledný efekt.

Nápady na zlepšenie

Zamestnanci odboru Obstarávanie pripravujú a zároveň uvádzajú do praxe rôzne iniciatívy na zlepšenie 
súčasných procesov. Sú to nápady, ako zjednodušiť prácu, zrýchliť alebo skvalitniť zabehnuté procesy. 
Výsledný finančný či časový efekt nápadov na zlepšenie sa vyčísľuje ako úspora finančných prostriedkov, 
resp. časového fondu.

Poslanie odboru Obstarávanie

Odbor Obstarávanie je v rámci VÚB banky organizačne zaradený pod úsek Prevádzkové služby, ktorého 
cieľom je vytváranie podmienok pre plynulé uspokojovanie potrieb interných klientov a prekračovanie ich 
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očakávaní. Poslaním odboru Obstarávanie je optimalizácia nákupných procesov v spolupráci s  interným 
klientom a zodpovedný prístup vo vzťahu k dodávateľom, s cieľom úspory finančných prostriedkov.

Prieskum spokojnosti

Odbor Obstarávanie realizuje raz ročne interný prieskum spokojnosti s poskytovanými službami v rámci 
VÚB banky. Na základe hodnotenia od interných klientov sa následne zostavuje akčný plán zmien, ktorého 
cieľom je skvalitňovanie poskytovaných služieb interným zákazníkom. Kvalitné poskytnuté interné služby 
majú v konečnom dôsledku dosah i na rýchlosť a kvalitu služieb, ktoré poskytuje VÚB banka externým 
klientom. V priebehu roku 2009 nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť týkajúca sa spolupráce s VÚB ban-
kou v oblasti dodávateľských vzťahov.

Environmentálne zodpovedné obstarávanie

VÚB banka sa aj v procese obstarávania usiluje riadiť svoje nepriame vplyvy na životné prostredie, a preto 
environmentálne hľadisko implementuje aj do procesov obstarávania.

Environmentálna politika je súčasťou biznis stratégie VÚB banky. VÚB banka si uvedomuje si úlohu, ktorú 
zohráva pri podpore zodpovedného správania k životnému prostrediu prostredníctvom rozhodnutí v ob-
lasti obstarávania a spolupráce s dodávateľmi, a preto sa vo vyššie uvedenom dokumente zaviazala po-
stupne:

■■ zaviesť systémy obstarávania, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie,
■■  prihliadať na certifikáty kvality a ochrany životného prostredia pri hodnotení úrovne služieb a produk-
tov ponúkaných dodávateľmi, 

■■  „zelené nákupy“ – nákup spotrebného tovaru a technologických zariadení s menším negatívnym dosa-
hom na životné prostredie pri ich výrobe a prevádzke, 

■■  zvyšovať počet externých dodávateľov recyklovaných produktov a služieb (certifikované podľa environ-
mentálnych kritérií Forest Stewardship Council). 

Environmentálna zodpovednosť je pre VÚB banku nielen jednou z ciest na podporu trvalo udržateľného 
rozvoja, ale aj príležitosť podporiť iné spoločnosti – svojich dodávateľov, pri uplatňovaní rovnakej poli-
tiky a zmýšľania. Preto VÚB banka spolupracuje s dodávateľmi, ktorí rovnako pristupujú k spoločenskej 
zodpovednosti svojou činnosťou, procesmi a produkciou. Ide o viacročných dodávateľov a obchodných 
partnerov, ktorí vo svojej produkcii využívajú recyklované materiály, šetria energiami a znižujú negatívny 
dosah na životné prostredie. 

Materiály

VÚB banka riadi používanie a spotrebu kancelárskeho papiera, spotrebu tonerov do kopírovacích strojov 
a tlačiarní, zber a likvidáciu ich použitých obalov. V oblasti facility managementu (správy zariadení) spo-
lupracuje so spoločnosťami, ktoré sú certifikované ISO 14001 (tento systém spoločnostiam pomáha k ich 
úspešnej účasti na domácich aj medzinárodných súťažiach, ale tiež zabezpečuje rast hodnoty a rast hos-
podárnosti firmy, ako aj rast dôvery zákazníkov).

Nákup kancelárskeho papiera sa obmedzuje na bezchlórový papier (TCF) a recyklovaný papier. Používané 
sú i recyklované obálky na výpisy z účtov pre klientov, ich počet sa pohyboval na úrovni 80 % z celkového 
počtu použitých obálok v roku 2009. Renovované materiály sú využívané najmä pri toneroch do tlačiarní. 
Minimálne 85 % z celkového počtu tonerov je renovovaných.

V oblasti Správy a údržby budov spolupracuje VÚB banka so spoločnosťami, ktoré systematicky pristupujú 
k ochrane životného prostredia svojou činnosťou vo všetkých aspektoch svojho podnikania. V oblasti redi-
zajnu, rekonštrukcií či iných stavebných prác spolupracujeme so stavebnými firmami, ktoré 
začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej pre-
vádzky. To isté sa vzťahuje aj na dodávateľa svietidiel a dodávateľov interiéru, ktorých 
činnosť je okrem produkcie a poskytovania služieb orientovaná na úspory energie, mini-
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malizáciu odpadu a minimalizáciu environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie životného prostre-
dia.

Keďže VÚB banka nie je výrobný podnik a výsledkom jej činnosti nie sú výrobky, na ktoré by bolo potrebné 
nakupovať vstupné materiály, v správe sa podrobnejšie nezaoberáme použitými materiálmi ani použitými 
recyklovanými vstupnými materiálmi. Viac informácií je uvedených v kapitole Životné prostredie.
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Stratégia

Ekologické správanie firiem je kľúčovou súčasťou ich celkovej spoločenskej zodpovednosti, preto sa aj VÚB 
banka usiluje podnikať environmentálne zodpovedne. Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia 
je nesmierne dôležitá. Stala sa jednou z hlavných tém odborných a verejných diskusií, záujmu médií a vý-
stupov svetovej i domácej legislatívy. Prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu pre všetkých, 
najmä pre budúce generácie, je nielen našou povinnosťou, ale aj jednou z hlavných priorít nášho záväzku 
k spoločensky zodpovednému podnikaniu. 
Nie sme výrobnou firmou ani priamym znečisťovateľom životného prostredia, a preto environmentálne 
dosahy nášho podnikania nie sú markantné. Medzi základné princípy našej environmentálnej politiky preto 
patrí pozornosť k dosahom našich podnikateľských rozhodnutí na životné prostredie a spoločnosť a zní-
ženie spotreby energií a produkcie odpadu. Je našou povinnosťou aj pri nepriamom alebo nízkom vplyve 
usilovať sa, aby naša obchodná činnosť znamenala čo najmenšiu záťaž pre životné prostredie. 

Hlavné iniciatívy a investície VÚB banky v oblasti ochrany životného v roku 2009 smerovali do: 

■■  úsporných opatrení na zníženie spotreby energií, 
■■  úsporných opatrení na zníženie spotreby spotrebného materiálu,
■■  znižovania produkcie odpadu a jeho separovania,
■■  v oblasti riadenia mobility rôzne iniciatívy od obnovy vozového parku vozidlami s nízkou tvorbou emisií 
po častejšie využívanie videokonferencií,

■■  podpora projektov zameraných na úsporu energie a obnoviteľné zdroje. 

Opatrenia na zníženie priameho (vychádzajúceho z našich činností) a  nepriameho (tvoreného klientmi 
a dodávateľmi) environmentálneho dosahu sú zakotvené v Environmentálnej politike skupiny VÚB, 
ktorá bola prijatá v roku 2009. 
Po vzore našej materskej banky Intesa Sanpaolo dbáme na to, aby pri poskytovaní úverov bol zohľadnený 
aj vplyv projektov na životné prostredie. Ako súčasť medzinárodnej bankovej skupiny sa riadime súborom 
princípov známych pod názvom Equator Principles (Rovníkové princípy). Máme definované interné pra-
vidlá a naše rozhodnutia týkajúce sa investícií a poskytovania úverov berú do úvahy aj spoločenské a envi-
ronmentálne riziká. Sme presvedčení, že hodnoty a aktíva, ktoré produkujú ekonomickú hodnotu, môžu 
byť dlhodobo vytvárané, len ak sa produkujú udržateľným spôsobom. A to je naším cieľom. 

Náš vplyv na životné prostredie môžeme formovať aj pravidlami pri výbere dodávateľov. Uprednostňujeme 
tých, ktorí berú ohľad na životné prostredie, ponúkajú výrobky s ekologickou pridanou hod-
notou a prijímajú potrebné opatrenia a nástroje na minimalizáciu negatívnych dosahov 
svojej činnosti.

Zaviazali sme sa, že sa budeme usilovať znížiť náš vplyv na životné prostredie čo najviac. 
Pravidelne hľadáme riešenia nad rámec legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostre-
dia, zaujíma nás naša environmentálna výkonnosť vo vzťahu k vstupom i výstupom a mapujeme príslušné 
environmentálne indikátory. Aktívne sa zaoberáme aj ďalšími relevantnými informáciami, ako sú napr. 
výdavky na životné prostredie a vplyvy našich produktov a služieb naň. 

Manažérsky prístup v oblasti životného prostredia

Náš systém manažmentu znamená rozdelenie zodpovedností a definuje pravidlá a procesy týkajúce sa 
implementácie environmentálnej politiky. Ako sme už spomenuli, VÚB banka nie je priamym znečisťova-
teľom životného prostredia, preto náš vplyv možno rozdeliť na:

■■ nepriamy:
■■ dodržiavame medzinárodné a národné protokoly o ochrane životného prostredia,
■■ podporujeme projekty s vysokou environmentálnou hodnotou (úvery),

DODÁVATELIA
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■■ do systému poskytovania úverov sú zakomponované štandardy týkajúce sa životného prostredia 
a Equator Principles. VÚB banka zásadne neposkytuje finančné zdroje na financovanie činností, ktoré by 
mohli životné prostredie ohroziť;
■■ priamy: 

■■ rôzne aktivity na ochranu životného prostredia,
■■ opatrenia na úsporu energií,
■■ zavádzanie a dodržiavanie interných predpisov a oznámení, napr.
– hospodárne využívanie elektrickej energie v kanceláriách,
– klimatizácia (zásady jej používania, neotváranie okien pri zapnutej klimatizácii a. i.), 
– chladenie a vykurovanie,
– vypínanie počítačov na noc a na víkend.

Súčasťou nášho manažmentu v oblasti životného prostredia sú:

■■  úsek Vnútorné služby (zabezpečuje správu budov) a Obstarávanie (výber dodávateľov),
■■  špecialisti a zamestnanci odboru Vnútorných služieb,
■■  externí dodávatelia produktov a služieb,
■■  úsek Risk manažment (zabezpečuje kontrolu financovania projektov a poskytovania úverov; hlavný riadi-
teľ tohto odboru je členom najvyššieho riadiaceho orgánu, ktorým je predstavenstvo banky),

■■  pravidelné previerky a kontroly v budovách pobočiek aj centrály s cieľom zníženia spotreby energií a hľa-
dania možných úspor a inovatívnych riešení,

■■  interné predpisy a oznámenia,
■■  motivácia zamestnancov – informovanosť, interná komunikácia.

V roku 2009 sme sa zamerali na tieto priame činnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia:

■■  separácia odpadu – papier, lepenku, plastové fľaše, kovy a sklo separovane zhromažďujeme; následne 
sa separovaný odpad odváža a zhodnocuje,

■■  samostatný zber a likvidácia odpadu klasifikovaného ako nebezpečný (tonery, žiarivky) – v spolupráci so 
spoločnosťou (externý dodávateľ služieb), ktorá sa zaoberá manažmentom životného prostredia,

■■  maximálne možné využívanie elektronickej pošty a elektronického bankovníctva, čím sa znižuje spotre-
ba papiera,

■■  používanie obálok z recyklovaného papiera na všetky poštové zásielky určené našim klientom,
■■  úspora energií – technické riešenia šetrné k životnému prostrediu,
■■  osveta zamestnancov – prednášky, e-maily, články v internom časopise,
■■  starostlivosť o zeleň v blízkosti pobočiek a v ich interiéroch,
■■  zber a ekologická likvidácia nefunkčných mobilných telefónov, príslušenstva a batérií.

Environmentálne manažérske indikátory

Počet zamestnancov, ktorí majú v náplni práce implementáciu environmentálnej politiky 1

Počet interných špecialistov 0

Počet externých špecialistov 2

Percento zamestnancov informovaných o implementácii environmentálnej politiky 100

Environmentálna politika 

Tento dokument definuje ciele VÚB v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. 
Environmentálna politika je písomný záväzok k ochrane životného prostredia, ktorý stanovuje misiu a cie-
le banky v oblasti environmentálneho manažmentu. Definuje ciele firmy a tvorí základ environmentálneho 
manažmentu, je súčasťou biznis stratégie a umožňuje komunikovať zámery a ciele smerom k zamestnan-
com a ďalším partnerom vrátane klientov, akcionárov a dodávateľov. Definuje princípy a usmernenia týka-
júce sa priameho a nepriameho vplyvu na životné prostredie a uplatňuje sa pri príprave a tvorbe význam-
ných politík, iniciatív, aktivít a produktov.
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VÚB banka sa zaviazala konať v  súlade s medzinárodným. štandardom UN Global Compact (Globálna 
dohoda OSN), ku ktorému sa prihlásila v roku 2009. Environmentálna politika definuje princípy a usmer-
nenia týkajúce sa priameho a nepriameho vplyvu na životné prostredie a uplatňuje sa pri príprave a tvorbe 
významných politík, iniciatív, aktivít a produktov.

Vzdelávanie a osveta

Zdravé životné prostredie je nutnou podmienkou pre dlhodobú udržateľnosť spoločnosti. Preto sa 
neobmezujeme iba na minimalizáciu negatívnych dosahov nášho podnikania na životné prostredie, 
ale podporujeme aj ekologické myslenie a správanie všetkých zamestnancov VÚB banky. V roku 2009 
sme v tomto smere zrealizovali nasledovné aktivity:

■■ e- learningové vzdelávanie
Spracovali sme e-learningový kurz „Ako pomôcť našej Zemi“ pre všetkých zamestnancov. Jeho cieľom 
bolo upozorniť na dôležitosť efektívneho a hospodárneho využívania energií na pracovisku. Témami 
bolo šetrenie energií pri vykurovaní a klimatizácii, úspora kancelárskeho papiera, vypínanie elektric-
kých spotrebičov a separácia odpadu. E-learning sprevádzala aj motivačná súťaž, do ktorej sa zapoji-
lo vyše 400 zamestnancov. 

■■ interná vzdelávacia kampaň
Na ohľaduplnosť k  životnému prostrediu vyzývala aj interná kampaň realizovaná v nadväznosti na 
e-learningové vzdelávanie. Prebiehala formou plagátov na pracoviskách a špeciálnej podstránky na 
intranete. Na jeseň sme pozývali zamestnancov zapojiť sa do Týždňa mobility, počas ktorého sa účast-
níci namiesto automobilov dopravovali do práce hromadnou dopravou, pešo a na bicykli. 

■■ interné predpisy 
Všetci zamestnanci sú v priebehu roka vyzývaní formou osvety a interných oznamov na šetrenie pa-
piera a spotrebného materiálu, vypínanie PC po pracovnom čase, cez víkendy a v dňoch pracovného 
voľna a na separovanie odpadu. 

Materiály

S ohľadom na povahu a charakter podnikateľskej činnosti VÚB banky je zrejmé, že nedochádza k priame-
mu významnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Medzi aspekty vplývajúce na životné prostre-
die však banka radí používanie a spotrebu kancelárskeho papiera, spotrebu tonerov do kopírovacích stro-
jov a  tlačiarní, zber a  likvidáciu použitých obalov a  tiež 
spoluprácu v oblasti facility managementu (správy zariadení) 
so spoločnosťami, ktoré sú certifikované ISO 14001. Zároveň 
sa nákup kancelárskeho papiera obmedzuje na bezchlórový 
papier (TCF) a recyklovaný papier. V záujme šetrenia papiera, 
úspory nákladov a zvýšenia komfortu pre klientov VÚB banka 
ku koncu roka 2009 sprístupnila klientom výpisy k bežným úč-
tom v elektronickej forme prostredníctvom Internet bankingu. 
Informácie sa tak ku klientom dostanú rýchlejšie, výpisy si 
budú môcť klienti elektronicky archivovať a zároveň (tiež cez Internet banking) pozastaviť tlač papierových 
výpisov. V priebehu roku 2010 chce túto možnosť rozšíriť aj na ostatné produkty (depozitné, investičné 
a úverové produkty).

V záujme šetrenia papiera, úspory 
nákladov a zvýšenia komfortu pre 
klientov VÚB banka sprístupnila 
klientom výpisy k bežným účtom 
v elektronickej forme.
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Spotreba papiera (kg)

Spotreba recyklovaného papiera v kg a jeho percentuálny podiel z celkového množstva spotrebovaného 
papiera

Používané sú i recyklované obálky na výpisy z účtu pre klientov, pričom ich počet sa pohyboval na úrovni 
80 % z celkového počtu použitých obálok v roku 2009. Renovované materiály sú využívané najmä pri 
toneroch do tlačiarní. Minimálne 85 % z celkového počtu tonerov je renovovaných.

Keďže VÚB banka nie je výrobný podnik a výsledkom jej činnosti nie sú výrobky, na ktoré by bolo potrebné 
nakupovať vstupné materiály, v správe sa podrobnejšie nezaoberáme použitými materiálmi ani použitými 
recyklovanými vstupnými materiálmi.

Energie

Spotreba priamych energií

S cieľom správať sa zodpovedne k životnému prostrediu sa neustále usilujeme znižovať spotrebu energií. 
Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj v  roku 2009 sme kládli dôraz na nákup vysoko efektívnych 
chladiacich a vykurovacích zariadení, na efektívne a hospodárne vykurovanie a chladenie našich priestorov 
a na výber čo možno najúspornejších svetelných zdrojov vo všetkých našich priestoroch.

V priebehu roka 2009 sme v chladnom období znížili teplotu v kancelárskych priestoroch počas hlavného 
pracovného času z 24 °C na 23 °C a počas dní pracovného pokoja, resp. po pracovnom čase z 24 °C na  
21 °C. Vo všeobecnosti je známe, že zvýšením požadovanej teploty o 1 °C rastie spotreba približne o 6 %.
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Rok 2008: 77 357 kg
13,6 % z celkového množstva 
spotrebovaného papiera

Rok 2009: 84 703 kg
16,2 % z celkového množstva 
spotrebovaného papiera
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VÚB banka potrebuje na prevádzku dva primárne zdroje energie – elektrickú energiu a plyn. Spotreba 
elektrickej energie klesla v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 o 1,6 % a spotreba plynu až o 12 %. 
Tento pokles je výsledkom neustálej snahy zmenšovať využívaný priestor v našich objektoch (predaje ne-
hospodárnych budov, spätné prenájmy a pod.) a realizovanými úspornými opatreniami.

Spotreba priamych energií

Rok 2009:
■■ Elektrická energia: 17 997 537 kWh
■■ Plyn: 1 372 193 m3 = 12 898 614 kWh
■■ Spolu: 30 896 151 kWh 

Rok 2008:
■■ Elektrická energia: 18 290 073 kWh
■■ Plyn: 1 559 432 m3 = 14 658 661 kWh
■■ Spolu: 32 948 734 kWh

Rok 2007:
■■ Elektrická energia: 17 847 761 kWh
■■ Plyn: 1 623 525 m3 = 15 261 135 kWh
■■ Spolu: 33 108 896 kWh

Rok 2006:
■■ Elektrická energia: 17 853 957 kWh
■■ Plyn: 1 718 591 m3 = 16 154 755 kWh
■■ Spolu:  34 008 712 kWh

Pozn.: 1 m3 = 9,4 kWh

Dodávateľmi elektrickej energie sú najväčší lokálni dodávatelia (ZSE, VSE a SSE). Tieto spoločnosti garantu-
jú, že minimálne 15 % nimi dodávanej energie je vyrábaných z obnoviteľných zdrojov.

Pozn.: 

Dodávatelia elektrickej energie v SR musia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov informovať svojich odbe-
rateľov o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej energii vrátane dodávky elektriny vyrobenej v iných členských štátoch EÚ 
a v tretích štátoch.

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektrickej energie dodávanej našimi dodávateľmi bol v roku 2009 
v priemere:
■■ Obnoviteľné (vodné, veterné) 15,38 %
■■ Uhlie 25,24 %
■■ Jadro 55,67 %
■■ Iné  3,71 %

Plyn je takisto nakupovaný od lokálneho dodávateľa, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel. Teplo 
dodávajú rôzni väčší i menší lokálni výrobcovia tepelnej energie, preto uvedenie primárneho energetického 
zdroja nie je možné.

.



97

Naši partneri

Spotreba nepriamej energie

Nakupovaná sekundárna energia (tepelná energia vo forme tepla)

Oproti predchádzajúcemu roku spotreba tepla klesla o 7,7 %. Tento pokles odôvodňujeme neustálou sna-
hou VÚB banky zmenšovať využívaný priestor v našich objektoch (predaje nehospodárnych budov, spätné 
prenájmy a pod.) a realizovanými úspornými opatreniami.

Celková spotreba energií

Celková spotreba energií (teplo + elektrina + plyn)

Oproti predchádzajúcemu roku celková spotreba energií klesla o 6,5 %. Celkovo ušetrená energia v roku 
2009 predstavuje cca 800 MWh a je výsledkom väčšej úspory a lepšej efektivity.
Pozn.:

Celková spotreba energií zahŕňa teplo, elektrinu a plyn, na ľahšie porovnanie vyjadrené v rovnakej mernej jednotke kWh (v SR sa od 1. 1. 2009 vyjadruje spotreba 
všetkých médií iba v kWh). 

Úsporné opatrenia 

Úsporné opatrenia sú vlastne investíciami VÚB banky do ochrany životného prostredia a modernizácie 
prevádzky. Najvýznamnejšie investície prekročili výšku 60-tisíc eur a týkajú sa nákupu zariadení s ekologic-
kými parametrami. Prevažná časť z  nich smerovala do projektov 
zameraných na rekonštrukciu nehospodárnych osvetľovacích sú-
stav v pobočkách na celom území Slovenska a modernizáciu kotol-
ní zariadeniami s  vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou plynu. 
Prebehla ďalšia etapa modernizácie klimatizačných zariadení na 
také, ktoré umožňujú dohľad nad nastavenými hodnotami užívate-
ľov (Pozn.: Administrátorskym dohľadom nad nastavenými poža-
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dovanými teplotami priestoru vieme veľmi efektívne regulovať prevádzku zariadenia.). Kotolne sa snažíme 
modernizovať na vysokoúčinné a pokiaľ je to možné, volíme kondenzačné kotly. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že pri výbere nových zariadení alebo stavebných prvkov prehodnocujeme ponuky z viacerých 
hľadísk so zámerom, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie. 

Vďaka zrealizovaným úsporným opatreniam za rok 2009 sa nám podarilo ušetriť cca 2 000 MWh energie. 
Keby sme nerealizovali nižšie uvedené opatrenia, spotreba by bola 41 439 762 kWh.

Úsporné opatrenia v roku 2009

Opatrenie Médium
Obdobie 

realizácie
Predpokladaná úspora

kWh EUR bez DPH

Rekonštrukcia kotolne (Poprad) plyn 8/2009 281 200 13 431

Zmena v procese úprav interiérových teplôt plyn/teplo 3/2009 1 200 800 112 000

Zmena v procese úprav interiérových teplôt elektrina 2/2009 257 400 40 427

Redukcia svietidiel (Poprad) elektrina 8/2009 473 59

Vypínanie pracovných staníc na noc a cez víkend 

(opatrenie zrealizované v 5 pobočkách – 55 PC) elektrina 8/2009 4 000 778,6

Zmena režimu zapínania osvetlenia elektrina 9/2009 251 000 25 986

Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy (Vráble) elektrina 9/2009 4 360 844

Zníženie hlavného ističa (Bratislava) elektrina 8/2009 - 672

Inštalácia okenných kontaktov (pri otvorení okna vypnú 

chladiace zariadenie v priestore) elektrina 9/2009 -

bude vyčíslené 

v 2010

Podiel úspory na energiách

rok Celková spotreba v kWh* Ušetrená energia v kWh Ušetrená energia v %

2009 39 439 762  2 000 000  5,07

2008 42 579 797 374 091 0,87

2007 49 803 888  1 297 500 2,6

* spotreba v prípade, ak by sme nerealizovali úsporné opatrenia

VÚB banka prevádzkuje sieť obchodných miest. Nachádzajú sa buď v našich vlastných objektoch, ale-
bo v  prenajatých priestoroch. Všetky plánované úsporné opatrenia berú do úvahy aj túto skutočnosť. 
Zaoberáme sa výhradne takými, ktoré si banka plánuje z dlhodobého hľadiska ponechať a v ktorých je 
vysoký potenciál návratnosti. Osobitným prípadom sú havarijné situácie.

Priame investície do ochrany životného prostredia

rok 2009 2008

Náklady na likvidáciu odpadu a inej kancelárskej techniky v eurách 14 390 13 870

Náklady súvisiace s environmentálnym manažmentom v eurách 15 597 12 710

Spolu 29 987 26 580
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Ďalšie iniciatívy

■■  Začiatkom roku 2009 sme upravili požadované teploty vzduchu v interiéri pre chladné a teplé obdobie 
roka. Urobili sme tak s cieľom znížiť spotrebu energií a zredukovať dosah na životné prostredie.

■■  Čo v najvyššej možnej miere eliminujeme pracovné cesty a využívame videokonferencie. To znamená, 
že nie je potrebné používať služobné autá a produkcia emisií CO2 sa znižuje. Ich presnú hodnotu však 
momentálne nedokážeme vyčísliť, pretože zatiaľ nemáme jednoznačne stanovenú a schválenú metodo-
lógiu merania úspory CO2.

■■  VÚB banka začala využívať na prepravu všetkých spotrebných materiálov (napr. kancelárske potreby, 
tonery, tlačivá a i.) jednu externú spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie a distribúciu na všetky ob-
chodné miesta. Táto spoločnosť pracuje namiesto 20 – 50 dodávateľov, ktorí by v rámci celého Slovenska 
museli svoje dodávky distribuovať priamo na obchodné miesta.

Voda

Vodu do všetkých pobočiek VÚB banky po celom území Slovenskej republiky dodávajú lokálne vodárenské 
spoločnosti. Spotreba vody v roku 2009 klesla o 2,4 %.

Celková spotreba vody (m3)

V roku 2009 sme mali priemernú dennú spotrebu vody 185 m3 = 185 000 l, čo je v priemere 51,4 l denne 
na zamestnanca. 

Priemerná denná spotreba vody na jedného zamestnanca (v l) 

VÚB banka nie je výrobný podnik, a preto spotreba vody nie je významná. Vodu využívame prevažne na 
osobnú hygienu, zavlažovanie a v minimálnom množstve na prevádzku zariadení (vykurovacie, chladiace 
okruhy a pod.). V súčasnosti neiniciujeme žiadne opatrenia, ktoré by viedli k znižovaniu spotreby vody, 
pretože sme presvedčení o  jej efektívnom využívaní a naša spotreba sa pohybuje pod celoslovenským 
priemerom.
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Vodu neodoberáme priamo z vodného zdroja, ale od vodárenských spoločností, resp. od malých lokálnych 
dodávateľov. Nemáme informáciu o tom, že by sme v niektorom regióne Slovenska odoberali recyklova-
nú vodu. Údaje o vodných zdrojoch a používaní recyklovanej vody sme od našich dodávateľov doteraz ne-
vyžadovali a nie sú zakotvené ani v podmienkach pri výbere dodávateľov. V žiadnom prípade výrazne ne-
ovplyvňujeme lokálne zdroje vody.

Pozn.: Rôzne zdroje a štatistické údaje uvádzajú, že trend spotreby vody na Slovensku klesá. Kým v roku 1990 to bolo zhruba 200 litrov na osobu a deň, v minulom roku 
sa pohybovala na úrovni 77 litrov na osobu a deň. Pritom hygienické minimum je stanovené na 70 litrov na osobu a deň. Tento údaj sa týka domácností, iné benchmarko-
vé údaje neexistujú.

Biodiverzita

Naše podnikateľské aktivity sa uskutočňujú v mestách a zaľudnených lokalitách, a preto indikátory týkajú-
ce sa biodiverzity nie sú pre nás relevantné. VÚB nevlastní žiaden objekt ani nemá prenajatý priestor, 
ktorý by zasahoval do chránenej oblasti alebo bol priamo umiestnený v chránenom území. 
Žiadna z aktivít VÚB výrazne ani čiastočne neovplyvňuje biodiverzitu; nevykonávame takú 
činnosť, ktorá by priamo narúšala životné prostredie, ani vo významnej miere nespolupra-
cujeme s tretími stranami, ktorých predmetom činnosti je ochrana alebo obnova chráne-
ných oblastí. 

Pochopiteľne sa usilujeme o ochranu životného prostredia, a to konkrétne spravovaním účtov a poskyto-
vaním úverov a pôžičiek firmám a mimovládnym organizáciám, ktorých predmetom činnosti sú ekologické 
aktivity. V roku 2009 VÚB banka financovala nasledovné ekologické projekty:

■■ financovanie projektu na modernizáciu pecných liniek, ktorá by mala pomôcť k nižším emisiám CO2,
■■ financovanie projektu na výrobu BIODIESELU,
■■ financovanie projektu na obnovu lesoparku,
■■ financovanie rekonštrukcie siete potrubí pre pitnú vodu,
■■ financovanie rekonštrukcie infraštruktúry a kanalizácie v regióne Žilina.

Za rok 2009 neevidujeme žiadnu väčšiu kontamináciu prostredia v okolí našich objektov. Keďže nie sme 
výrobným podnikom, nespôsobili sme žiadne markantné znečistenie vody. Nie sme vlastníkom objektov, 
z ktorých by splašky odchádzali do prostredia a ohrozovali biodiverzitu vodných nádrží. Voda je vypúšťaná 
štandardne do kanalizačných systémov a ďalej spracovaná v čističkách odpadových vôd. 

Emisie CO2

Keďže sme finančná inštitúcia, a nie priemyselný podnik, neprodukujeme výrazné množstvo škodlivých 
emisií. Sme si však vedomí aj toho mála, čo môžeme sami ovplyvniť (používanie osobných automobilov, 
služobné cesty, logistika a pod.). Emisie z používania elektrickej energie zatiaľ nemeriame ani na túto čin-
nosť nezamestnávame samostatných špecialistov. 

Údaje, ktoré nižšie uvádzame, eviduje (vypočítava) náš externý dodávateľ poskytujúci komplexné služby 
v starostlivosti o životné prostredie. Tento dodávateľ bol vybratý so zreteľom na jeho dlhodobé skúse-
nosti v environmentálnej oblasti a jeho zamestnanci majú za sebou veľké množstvo odborných prác pre 
Ministerstvo životného prostredia SR, obce, Združenie miest a obcí a iné subjekty štátnej správy i súkrom-
ného sektora. Zo svojho portfólia činností pre nás vykonávajú:

■■  zhodnocovanie a  zneškodňovanie nebezpečných odpadov mobilným zariadením, dekontaminačnými 
procesmi,

■■  odber, zneškodnenie a zhodnotenie ostatných odpadov vrátane stavebných,
■■  odber, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov v  rozsahu produkcie pôvodcu a držiteľa 
odpadov,

KLIENTI
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■■  vypracovanie ekologických auditov – porovnanie činnosti prevádzky so súčasne platnými právnymi pred-
pismi v oblasti starostlivosti o ŽP,

■■  vypracovanie zámerov a správ – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA),
■■  investičná činnosť v projektoch životného prostredia,
■■  iné činnosti relevantné s činnosťami v starostlivosti o životné prostredie podľa požiadaviek objednáva-
teľa.

Banka ako taká je veľmi malým producentom emisií, nie všade máme vlastný zdroj tepla, vo viacerých prí-
padoch nám teplo a teplú vodu dodávajú. Produkcia emisií plynu CO2 zo spaľovania zemného plynu bola 
v poslednom roku zredukovaná na nulu vzhľadom na vykonané rekonštrukcie tepelných zdrojov. 

Ročná produkcia emisií CO2 zo spaľovania zemného plynu (v t)

Za každý, či malý, alebo stredný zdroj tepla sa každoročne vypracovávajú hlásenia pre miestne úrady ži-
votného prostredia, kde sa ohlasujú množstvá spotrebovaného zemného plynu, ktoré potom za daný rok 
vyrubujú príslušný poplatok. 

V spolupráci s naším externým dodávateľom pripravujeme energetické audity a po rozhodovacom procese 
odporúčania z nich realizujeme. Týkajú sa najmä týchto oblastí: 
■■  rekonštrukcia kotolní a inštalovanie nových a efektívnejších kotlov,
■■  inštalovanie regulátorov komínových ťahov, ktoré zlepšujú termodynamické vlastnosti kotlov, čo spôso-
buje efektívnejšie spaľovanie plynu,

■■  zatepľovanie fasád a výmena starých okien, čo znižuje spotrebu tepelnej energie,
■■  inštalovanie termostatických hlavíc, ktoré efektívnejšie regulujú teplotu priestoru,
■■  spracovávanie energetických auditov budov a realizácia opatrení z nich vyplývajúcich,
■■  inštalovanie moderných zariadení meraní a regulácie.

Emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu s uvedením ich hmotnosti

V  roku 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 286/2009 Z. z., na základe ktorého je každý prevádzkova-
teľ chladiacich zariadení povinný ohlásiť príslušnému úradu údaje o fluorovaných skleníkových plynoch. 
V čase zostavovania tejto správy prebiehal zber dát. K výmene zariadení obsahujúcich chladivo R22 dôjde 
priebežne, na základe ich technického stavu a rentabilnosti servisovania. Nie je možné uviesť množstvo 
emisií vyprodukovaných služobnými autami, pretože tento údaj nebol v roku 2009 sledovaný. Z rovnakého 
dôvodu neuvádzame NOx, SOx a ďalšie významné emisie do ovzdušia. 

Odpady

Triediť odpad je povinnosťou všetkých zamestnancov VÚB banky. Na separáciu odpadu máme vytvorený 
proces záväzný pre všetkých zamestnancov. Jeho znenie je prístupné na intranetovej stránke a pracov-
níci o ňom boli informovaní formou osobných e-mailov. Toto interné ustanovenie jasne rieši povinnosti 
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všetkých zúčastnených. V objektoch po celom území Slovenska separujeme iba papierový odpad. V budo-
ve ústredia VÚB banky v Bratislave triedime odpad zvlášť na:
■■ papierový (lepenka),
■■ plasty,
■■ kovy,
■■ sklo,
■■ zmesový komunálny odpad,
■■ nebezpečný odpad.

Na všetkých pracoviskách ústredia sú rozmiestnené nádoby na triedený odpad: papier, plast, sklo a zme-
sový odpad. Odvoz a následné odovzdanie separovaného odpadu na zhodnotenie zabezpečovala v roku 
2009 firma Johnson Controls International, s.r.o., a Zberné suroviny, a.s. 

V roku 2009 sme vyprodukovali a zlikvidovali 0,95 tony obalov obsahujúcich zvyšky NL (nebezpečné látky). 
Obaly obsahujúce zvyšky NL sa ukladajú do zeme v skládke odpadu.

Vyprodukovaný nebezpečný odpad

2009 950 kg

2008 850 kg

2007 390 kg

Iný odpad 

Objemný odpad v t 3,86 

Iné zariadenia v t 1,83 

Separovaný papier v t 36,141 

Odpad – separovaný papier (kg)

Poznámka: Číslo udáva množstvo papierového odpadu, ktorý bol v banke použitý a následne vytriedený. To znamená, že papier nevyhadzujeme do bežného komunálne-
ho odpadu.

Celkové výdavky a investície na spracovanie a likvidáciu odpadu (bez bankovej a IT techniky)

rok 2009 2008

v EUR bez DPH v EUR bez DPH

Náklady na likvidáciu papierového odpadu 6 144 4 450

Externé služby súvisiace s environmentálnym manažmentom 15 597 13 903
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Životné prostredie a úverová politika

Udržateľnosť životného prostredia je jedným zo základných pilierov našej stratégie zodpovedného podni-
kania. Nielenže chceme spolupracovať s partnermi, ktorí sa zaoberajú ochranou a udržateľnosťou životné-
ho prostredia, ale sami sa chceme na udržateľnom rozvoji podieľať.
V rámci našej úverovej politiky nefinancujeme spoločnosti, ktoré nedodržiavajú právne predpisy týkajúce 
sa životného prostredia. Nepodporujeme spoločnosti, ktoré nespĺňajú požiadavky na ochranu životného 
prostredia dané legislatívou ČR/SR, príp. Európskej únie, alebo sú v  rozpore s  požiadavkami EBRD/IFC 
(Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia). Úvery v rámci korporátneho 
financovania poskytujeme aj klientom z odvetví, kde sa dajú očakávať environmentálne riziká, avšak tie 
podrobne skúmame.

Equator Principles (Rovníkové princípy)

K projektovému financovaniu pristupujeme zodpovedne. Ako správca veľkého množstva finančných 
prostriedkov výrazne ovplyvňujeme toky kapitálu. Preto je pre nás dôležité, aby projekty, ktoré sa 
rozhodneme financovať, nemali negatívny vplyv na prostredie, v ktorom žijeme. Potvrdením nášho 
záväzku k spoločnosti je dodržiavanie Equator Principles, nezávislej iniciatívy, ktorá vznikla v roku 2003 
na podnet niekoľkých významných medzinárodných bankových domov a ku ktorej sa doteraz pripojilo 
vyše 60 firiem z celého sveta. Equator Principles sú štandardy a zásady stanovené v interfunkčnom 
projekte na kompletné prijatie metód na vyhodnotenie sociálneho a environmentálneho rizika v rámci 
financovania projektov a obsahuje ho predpis Svetovej banky.

Financovanie obnoviteľných zdrojov 

Financované projekty prispievajú k ochrane životného prostredia – znižujú spotrebu CO2 tým, že zlepšujú 
životné prostredie, chránia zdravie ľudí aj prírodné zdroje, prispievajú k zníženiu znečistenia ovzdušia a zni-
žujú spotrebu energie.
VÚB banka podporuje projekty Zelenej energie zamerané na rozvoj 
používania energie z obnoviteľných zdrojov. Financujeme projek-
ty v oblasti energetických úspor a výroby energie z alternatívnych 
zdrojov energie (hydroelektrárne, bioplynové stanice, zariadenia na 
spaľovanie biomasy a fotovoltaické elektrárne). Chápeme potrebu 
pripojiť sa k záväzkom, ktoré na seba Slovenská republika v tejto 
súvislosti prevzala. V banke sme vytvorili tím ľudí (segmentoví manažéri pre oblasť priemyslu, agropriemys-
lu a municipálnej sféry), ktorí orientujú svoju činnosť na jednotlivé oblasti hospodárstva. OZE (obnoviteľné 
zdroje energií) projekty často zasahujú do viacerých z oblastí (priemyselnej, agrárnej i komunálnej), keďže 
investormi sa stávajú podnikateľské subjekty, poľnohospodári i mestá a obce. Najväčšiu časť úsilia v súčas-
nosti venujeme projektom zameraným na výrobu energie zo slnečnej energie a z biomasy, keďže očaká-
vame nárast investícií v tejto oblasti. Našim klientom pomáhame hľadaním riešení financovania v priamom 
financovaní aj vo forme kofinancovania (štrukturálne fondy EÚ, program SLOVSEFF). Zaoberáme sa však 
i poradenstvom a rovnako tiež spájaním partnerov ako na strane dodávateľov technológií OZE, tak i na 
strane záujemcov o investovanie do týchto technológií.

Celkovo sme v roku 2009 financovali 5 energeticky úsporných projektov v celkovej hodnote presahujúcej 
4,2 mil. eur. Najväčší podiel na tomto výsledku majú projekty týkajúce sa vodnej energie, spaľovania bio-
plynu a skvalitnenia zberu a separovania odpadu.

VÚB banka podporuje projekty 
Zelenej energie zamerané 
na rozvoj používania energie 
z obnoviteľných zdrojov.
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Iniciatívy na zníženie environmentálnych vplyvov produktov a služieb

VÚB banka v jednej zo svojich hlavných aktivít, poskytovaní úverov, má zakomponované štandardy týkajú-
ce sa životného prostredia. Banka neposkytuje finančné zdroje na financovanie niektorých činností, medzi 
ktoré z environmentálneho hľadiska patria:

■■  obchodovanie s divou zverou a s výrobkami z divej zveri,
■■  vypúšťanie geneticky upravovaných organizmov do prírodného prostredia,
■■  výroba, distribúcia a používanie zakázaných pesticídov, herbicídov, chemických a agrochemických látok,
■■  rybolov pomocou plávajúcich sietí,
■■  rádioaktívne látky vrátane rádioaktívneho odpadu.

Ak sa klient vedome angažuje v oblastiach rizikových z hľadiska životného prostredia, banka požaduje 
hĺbkovú analýzu (due dilligence) zameranú na riadenie environmentálneho rizika klienta. Nižšie uvádzame 
príklady rizikových činností a oblastí podnikania z hľadiska životného prostredia:
■■  skladovanie nebezpečného odpadu, jeho úprava a likvidácia,
■■  výroba alebo obchodovanie so zariadeniami a spotrebičmi, ktoré obsahujú freóny,
■■  výroba alebo obchodovanie s elektrickými zariadeniami, ktoré obsahujú polychlórované bifenyly (PCB),
■■  výroba alebo obchodovanie s výrobkami obsahujúcimi azbest,
■■  zahraničný obchod s odpadom a odpadovými produktmi.



Komunita

KOMUNITA
Spoločnosť

Mimovládne organizácie
Neziskové organizácie

Štátne inštitúcie
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Táto kapitola poukazuje na silu hlasu našej banky v komunitách či už v oblasti sponzorstva, darcovstva, 
alebo spolupráce s neziskovým sektorom. My, VÚB banka ako inšti-
túcia, aj naši zamestnanci ako jednotlivci cítime zodpovednosť za 
spoločnosť, v ktorej podnikáme a žijeme. Máme záujem pomáhať 
komunite, kde žijú naši klienti, partneri a zamestnanci. Našu zodpo-
vednosť v sociálnej oblasti vnímame najmä ako investíciu do spoloč-
nosti. V  tejto oblasti sa angažuje VÚB banka samotná, ako aj 
prostredníctvom vlastnej firemnej nadácie založenej v roku 2003 s cieľom pomoci komunite.

V roku 2009 sme vložili prostriedky v objeme vyše 90-tis. eur do verejnoprospešných projektov. Pokračovali 
sme v podpore tretieho sektora, školstva a chránených dielní. Najvýznamnejší bol projekt podpory huma-
nitárneho systému Dobrý Anjel prostredníctvom našich charitatívnych platobných kariet. Podporovali sme 
tiež šírenie princípov zodpovedného podnikania, najmä aktivitami pre malé a stredné firmy. Zorganizovali 
sme pre ne sériu seminárov a vydali sme pre ne ich vlastné správy o zodpovednom podnikaní. Pomáhali 
sme aj začínajúcim podnikateľkám naštartovať ich podnikanie. Naďalej pokračovali naše iniciatívy zamera-
né na záchranu slovenských historických pamiatok a kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom Nadácie VÚB 
sme prispeli na reštaurovanie 16 kultúrnych pamiatok. Uskutočnili sme dve výstavy na podporu mladého 
slovenského umenia v odbore maľba a fotografia. Nielen banka samotná, ale aj samotní naši zamestnanci 
sa angažujú v prospech komunity či už formou zamestnaneckých projektov, dobrovoľníckej práce pre ne-
ziskové organizácie, alebo darovaním krvi. 

VÚB banka svoje filantropické aktivity rozvíja systematicky a podporuje svoju nadáciu rôznymi spôsobmi:

■■  venovaním 2 % z daní z príjmov (1 079 878 eura v roku 2009), 
■■  personálne,
■■  materiálne a administratívne,
■■  poskytovaním know-how a služieb svojich dodávateľov.

Nadácia VÚB je, pochopiteľne, samostatný právny subjekt, ale niektoré zo svojich aktivít a projektov reali-
zuje v úzkej manažérsko-finančnej spolupráci s VÚB bankou, a preto ich uvádzame aj v tejto správe. Všetky 
aktivity Nadácie VÚB v roku 2009 sú komplexne prezentované vo výročnej správe zverejnenej na stránke 
www.nadaciavub.sk.

Manažérsky prístup

Pojem „pomoc“ je veľmi široký. Rozmanité sú aj oblasti nášho života a existencie spoločnosti, ktoré pomoc 
potrebujú. Ešte širší je počet subjektov a konkrétnych ľudí, ktorí pomoc žiadajú. Bohužiaľ, nie je možné 
uspokojiť všetkých, a preto bolo aj v tejto oblasti našej činnosti potrebné presne vymedziť oblasti podpory, 
definovať princípy pomoci (VÚB banka má vytvorenú sponzorskú politiku), nastaviť jasné pravidlá a vytvo-
riť schvaľovací, administratívny a kontrolný systém. Do aktivít týkajúcich sa pomoci komunite sú zapojené 
viaceré odbory, najmä Spoločenská zodpovednosť, Korporátna a marketingová komunikácia, Ľudské zdro-
je, IT a Prevádzkové služby.

Je dôležité vedieť, či bola naša pomoc účinná, efektívna a rovnomerne regionálne rozdelená. Preto je veľ-
mi dôležitou zložkou meranie, ktoré realizujeme podľa:

■■  medzinárodnej metodiky Štandard komunitné investovanie, za uplatnenie ktorej sme v roku 2009 už 
po štvrtýkrát získali certifikát. Metodika vznikla vo Veľkej Británii, kde je známa pod názvom London 
Benchmarking Group;

■■ interných smerníc skupiny Intesa Sanpaolo.

Naše investície do komunity delíme podľa typu na pomoc:
■■ finančnú,
■■ nefinančnú,
■■ inú, resp. kombinovanú.

Našu zodpovednosť v sociálnej 
oblasti vnímame najmä ako 
investíciu do spoločnosti.
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Finančná pomoc

VÚB banka podporuje projekty v identických oblastiach, na ktoré sa zameriava aj Nadácia VÚB s cieľom 
dosiahnutia synergického efektu. Ide o oblasti vzdelávania, kultúry a  charity. V  roku 2009 VÚB banka 
podporila 29 subjektov sponzorskými darmi vo výške 90 708 eur. Pokles pridelených financií oproti 
predchádzajúcim obdobiam bol spôsobený menšími rozpočtovými možnosťami. 

Prehľad poskytnutých prostriedkov 2009 2008 2007

Počet podporených subjektov 29 40 63

Celková výška darov v € 90 700 133 000 298 000 

Najvýznamnejším kultúrnym podujatím, ktoré sme v minulom roku podporili, bol mesiac talianskej kultúry 
Dolce vitaj. Festival predstavil talianske umenie od tanca cez hudbu, divadlo až po kinematografiu. Konal 
sa v rôznych slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Zvolen) a jeho cieľom bolo prispieť k lepšiemu spozna-
niu kultúry a tradícií Talianska. 

VÚB banka podporila aj niekoľko odborných podujatí na tému zodpovedného podnikania, konkrétne re-
gionálne semináre pre stredné a malé firmy v Bratislave a Žiline. Na seminároch sa zúčastnilo 50 zástupcov 
firiem z rôznych oblastí podnikateľského sektora. Okrem toho podporila aj vydávanie magazínu o zodpo-
vednom podnikaní Newsletter Business Leaders Forum.

V zmysle interných pravidiel VÚB banka neposkytuje finančné a nefinančné príspevky politickým stranám 
a nezvýhodňuje politicky exponované osoby vzhľadom na ich štatút pred ostatnými klientami.

Nefinančná pomoc

VÚB banka darovala v roku 2009 vyradených 89 IT zariadení žiadateľom, medzi ktorých patrili predo-
všetkým nemocnice, zdravotnícke zariadenia, neziskové organizácie a školy. Tieto vyradené počítače sú 
stále prevádzkyschopné, preto ich banka venuje žiadateľom, ktorí ich ďalej využívajú. Okrem toho VÚB 
banka venovala aj použitý kancelársky nábytok. 

2009 2008 2007

Počet darovaných IT zariadení 89 ks 60 ks 463 ks

Iné druhy pomoci 

Spolupráca s neziskovým sektorom
VÚB banka od roku 2007 spolupracuje s neziskovou organizáciou Dobrý Anjel, pre ktorú vydala unikátne 
charitatívne platobné karty. Pomáhajú riešiť financovanie huma-
nitárneho systému na pomoc onkologickým pacientom a rodi-
nám s ťažko chorými deťmi. Charitatívna platobná karta je ino-
vatívna svojou podstatou, vyzýva ľudí na čo najčastejšie 
používanie s vedomím, že sú dobrými anjelmi a 1 % z uskutoč-
nených platieb ide na konto neziskovej organizácie Dobrý Anjel. 
Toto percento nedaruje majiteľ karty, ale v jeho mene VÚB ban-
ka. Ide teda o neštandardný spôsob pomoci bez prvotného vkladu klienta, ten pomáha iba svojou dobrou 
vôľou a ochotou pomôcť.

rok 2009 2008

Počet vydaných kariet Maestro Dobrý Anjel 15 631 9 936

Príspevok od VÚB v eurách (1 % z uskutočnených platieb kartami klientov) 90 373 49 721

VÚB banka vydáva unikátne 
charitatívne karty Dobrý Anjel, 
ktorými pomáha rodinám 
s ťažkým chronickým ochorením.
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Motivovať zamestnancov alebo klientov prispievať do systému Dobrý Anjel pomohla kampaň „Máj – me-
siac Dobrých anjelov“. Ľudia mohli prispieť trvalým platobným príkazom v pobočke a cez Internet ban-
king alebo prispieť cez bankomaty VÚB banky. Počas kampane bolo zadaných 3 988 trvalých príkazov 
v pobočkách a cez Internet banking. Mesačná suma z týchto príkazov predstavovala 13 046 eur, čo by 
pri ročnom prispievaní bolo 156 546 eur. Cez bankomaty bolo uskutočnených 584 vkladov v hodnote 
3 643 eur. Prebiehala tiež súťaž pobočiek o najviac zadaných trvalých príkazov. Na prvých troch miestach 
sa umiestnili pobočky z  Košického kraja. Zvíťazila pobočka Strážske, ktorá si prevzala sošku Dobrého 
Anjela z rúk Andreja Kisku, jedného zo zakladateľov humanitárneho systému. 

rok 2009 2008

Trvalé príkazy zadané klientmi 33 363 8 434

Suma v eurách darovaná klientmi 316 146 429 839

Spolupráca s chránenými dielňami 

VÚB banka cielene podporuje aj fungovanie chránených dielní kúpou ich produktov a služieb. VÚB ban-
ka zadáva časť zákaziek chráneným dielňam, a to i napriek skutočnosti, že nimi poskytnuté ceny sú neraz 
vyššie a dodacie termíny dlhšie ako u bežných dodávateľov.
V roku 2009 sme nakupovali tovary a služby v hodnote 16 349 eur:
■■ darčekové predmety od dvoch dodávateľov v hodnote 11 310 eur, 
■■ služby (cateringové, tlačiarenské a pod.) od dvoch dodávateľov v hodnote 5 039 eur.

Služby a produkty nakúpené od chránených dielní

rok 2009 2008 2007

Tovary (v EUR) 11 310 31 960,46 64 728,14 

Služby (v EUR) 5 039 29 605,83 27 882,89 

Spolu (v EUR) 16 349 61 566,29 92 611,03 

Pokles oproti roku 2008 bol zapríčinený ukončením spolupráce s jedným z dodávateľov pre nevyhovujúcu 
kvalitu dodávaných služieb a nedodržanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa. Okrem nákupu 
produktov fungovanie chránených dielní podporuje aj Nadácia VÚB, ktorá poskytuje granty na vytváranie 
nových pracovných miest. Chránené dielne môžu získať podporu v otvorenej grantovej schéme, ktorú 
nadácia pravidelne organizuje už štyri roky. Grant minulý rok získalo 7 chránených dielní, jednou z nich 
bola chránená kaviareň Medzi nami. Je prvou kaviarňou v Bratislave, ktorá zamestnáva ľudí s duševnými 
poruchami. Získaním pracovných skúseností im vytvára podmienky pre uplatnenie sa na otvorenom trhu 
práce a prispieva k skvalitneniu ich života. 

Spolupráca so školami 

VÚB banka dlhodobo spolupracuje s vysokými školami. Podporujeme rast kvality školstva a v záujme 
zatraktívnenia vzdelávania v oblasti financií a bankovníctva realizujeme:

■■ konzultačnú činnosť pri tvorbe diplomovej a ročníkovej práce,
■■ možnosť absolvovania odbornej, resp. diplomovej praxe,
■■ odborné tematické prednášky na univerzitnej pôde,
■■ praktické odborné konzultácie pre členov akademickej obce.

Aj v roku 2009 sme sa spolupodieľali na aktivitách pre študentov škôl prevažne ekonomického, tech-
nického a matematického zamerania v rámci celého Slovenska. Spolupráca zahŕňala začiatkom roku aj 
súťaž IT Award pre talentovaných študentov so zameraním na informačné technológie. 

DODÁVATELIA
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Viacerí naši manažéri prednášajú na univerzitách, napr. na Ekonomickej univerzite v  Bratislave, na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a i. Na tému zodpovedné podnikanie pre študentov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave prednášal aj generálny riaditeľ. Pokračovali sme v poskytovaní konzultácií dip-
lomových a  ročníkových prác zväčša na ekonomické témy, napr. hypotekárne centrá a  ich funkcie, 
vzdelávanie zamestnancov, riadenie kreditného rizika, operácie banky na peňažnom trhu a ich účtov-
né zobrazenie, marketingová komunikácia. Podporujeme rast kvality školstva v zavádzaní praktických 
skúseností do učebného procesu. Preto poskytujeme stáže a odborné konzultácie asistentom alebo 
profesorom, ktorí následne obohatia svoje teoretické vedomosti o skúsenosti z praxe. Synergický efekt 
týchto aktivít prináša prepojenie s Nadáciou VÚB, ktorá každoročne udeľuje vysokým školám a univer-
zitám granty na vzdelávacie projekty. 

Zapojenie zamestnancov do života v komunite

VÚB banka je jednou zo zakladajúcich spoločností pracovnej skupiny ENGAGE v rámci združenia Business 
Leaders Forum. ENGAGE je medzinárodnou sieťou firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania svojich 
zamestnancov do dobrovoľníckych a verejnoprospešných aktivít. Jej najvýznamnejšou aktivitou boli vlani 
podujatia Naša Bratislava, Naša Žilina a Naše Košice. Zapojili sa aj dobrovoľníci z VÚB banky, keď pomáhali 
rôznym neziskovým organizáciám a  školám. Naši zamestnanci sa zúčastnili aj na niekoľkých brigádach 
v Banskej Štiavnici, kde pomáhali pri terénnych prácach v rámci obnovy tamojšej barokovej Kalvárie. 

Ďalším zo spôsobov zapojenia zamestnancov VÚB do komunity bola aj motivácia na individuálnu fi-
lantropiu. Tak ako každý rok sme uskutočnili internú kampaň pre zamestnancov prostredníctvom inter-
ných komunikačných kanálov (intranetu a časopisu) na tému darovania 2 % z daní fyzických osôb a in-
dividuálneho darcovstva. Mnohí zamestnanci majú aktivovanú charitatívnu platobnú kartu Dobrý Anjel. 
Zamestnanci VÚB každoročne bezplatne darujú krv počas akcie „VÚB kvapka krvi“. Vďaka spolupráci 
s Národnou transfúznou službou sa aj vlani v priestoroch ústredia konal mobilný odber krvi. Akcia mala 
veľký ohlas, zúčastnilo sa na nej 55 zamestnancov. Spolu odovzdali takmer 25 litrov život zachraňujúcej 
tekutiny. 

V  snahe zapojiť zamestnancov do aktivít prospešných pre komunitu a  podporovať ich dobrovoľníctvo 
Nadácia VÚB vytvorila dva zamestnanecké grantové programy. V programe Poklady môjho srdca môžu 
zamestnanci získať finančnú podporu na záchranu objektov kultúrneho a prírodného dedičstva. Cieľom 
projektov je rekonštrukcia menších kultúrnych a prírodných pamiatok regionálneho významu, reštauro-
vanie umeleckých objektov/artefaktov, obnova turistického chodníka, parku a pod. Projekty zamestnanci 
podávajú v spolupráci s neziskovým sektorom a so samosprávami. Naši pracovníci v roku 2009 prihlásili 
102 projektov a získali podporu pre 11 projektov v celkovej výške 69 530 eur. 

V druhom type zamestnaneckého programu môžu podávať projekty vzdelávacieho a charitatívneho 
charakteru. Podmienkou pridelenia grantu je aktívna účasť zamestnanca na realizácii projektu formou 
dobrovoľníctva. Projekty zamestnanci podávajú v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, so školami 
alebo s miestnou samosprávou. Je to spôsob, ako podporiť nápady a projekty, ktoré zamestnanci VÚB 
banky považujú za zmysluplné a užitočné: spolu riešia nejaký problém v komunite, podporujú verejno-
prospešné aktivity alebo občianske združenie, v ktorom sa zamestnanci angažujú. Naši pracovníci v roku 
2009 prihlásili spolu 44 projektov a získali podporu v hodnote 17 314 eur. V hodnotiacich komisiách sú 
okrem odborníkov z daných oblastí zastúpení aj zamestnanci banky. 

Podpora zamestnaneckých projektov

rok 2009 2008 2007

Počet prihlásených projektov 146 127 122

Počet podporených projektov 17 14 16

Pridelené granty (v EUR) 86 844 58 234 53 577
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Najvýznamnejšie komunitné projekty v roku 2009

Správy o zodpovednom podnikaní pre malé a stredné firmy 
Na Slovensku je spoločensky zodpovedné podnikanie na rozvinutej úrovni, avšak poväčšine len 
v prostredí nadnárodných alebo veľkých firiem. Stredné a malé firmy sa v témach zodpovedného pod-
nikania angažujú v menšej miere. Keďže zamestnávajú viac ako 90 % ľudí v národnom hospodárstve, 
je veľmi dôležité, aby svoju podnikateľskú činnosť uskutočňovali trvalo udržateľným spôsobom. 

VÚB banka sa angažuje v šírení princípov zodpovedného podnikania a zvyšovaní povedomia o tejto 
téme medzi firmami aj širokou verejnosťou. Bola prvou firmou na Slovensku, ktorá vydala správu 
o  zodpovednom podnikaní podľa medzinárodných štandardov Global Reporting Initiative. Doteraz 
takéto správy vydávali len veľké spoločnosti, preto sme chceli motivovať aj stredné a malé firmy, aby 
o svojom podnikaní informovali verejnosť a svojich partnerov – klientov, zamestnancov, dodávateľov. 
Minulý rok sme rozbehli nový projekt, v rámci ktorého sme oslovili vybranú vzorku našich klientov z ra-
dov stredných a malých firiem a ponúkli sme im vypracovanie a vydanie ich vlastných správ o zodpo-
vednom podnikaní. Túto možnosť sme v pilotnom projekte ponúkli stovke klientov v regióne západné-
ho Slovenska, ktorí chceli transparentne informovať o svojom podnikaní. Boli medzi nimi firmy, ktoré 
zamestnávajú len desiatku pracovníkov, ale aj väčšie firmy približne so 150 zamestnancami. V záujme 
úspešne zabezpečiť realizáciu projektu sme vyvinuli a použili nasledovné nástroje: 

■■ informačnú brožúru o zodpovednom podnikaní pre stredné a malé firmy,
■■ štruktúrovaný dotazník na zber dát,
■■ osobné stretnutia s pracovníkmi VÚB.

Na základe dodaných dát od klientov sme vypracovali správy o zodpovednom podnikaní a distribuo-
vali ich klientom v tlačenej forme na ekologickom papieri v náklade po 10 kusov a tiež v elektronickej 
forme. Pri vypracovaní správ boli použité indikátory Global Reporting Initiative tak, aby predstavovali 
firmy v komplexnej forme – obsahovali údaje o tom, ako sa im darí z finančnej stránky, ale aj infor-
mácie, ako pristupujú k svojim zamestnancom, k tvorbe produktov či k ľuďom a prostrediu, v ktorom 
podnikajú. Viacerí klienti túto ponuku uvítali, keďže správy im pomohli k  väčšej transparentnosti, 
a tým aj konkurencieschopnosti. Tento projekt nadväzoval na sériu regionálnych seminárov pre malých 
a stredných podnikateľov, ktoré VÚB organizuje od roku 2008 v spolupráci so združením Business 
Leaders Forum. 

Vzdelávanie pre začínajúce podnikateľky

V spolupráci s časopisom Emma VÚB banka pripravila vzdelávací kurz pre budúce podnikateľky. Bol urče-
ný pre ženy, ktoré sú čerstvé absolventky školy, po materskej dovolenke, nezamestnané a chceli by začať 
podnikať. Mali podnikateľský plán, no chýbala im odvaha, nápad či financie, alebo len nevedeli, ako začať. 
Kurz absolvovalo 15 žien a  získali v ňom know-how, ktoré im pomôže pri naštartovaní vlastnej firmy. 
Lektormi boli manažéri z VÚB – odborníci na financie, podnikateľské úvery, marketing a reklamu. Podporiť 
ich a  poradiť prišli aj podnikateľky, ktoré už samy niekoľko rokov úspešne podnikajú. „Študentky“ sa 
naučili o možných formách podnikania, akým spôsobom si založiť živnosť alebo obchodnú spoločnosť. 
Dozvedeli sa tiež o vhodných formách marketingu a predaja. V praktickej časti si vyskúšali prípravu pod-
nikateľského zámeru a zostavenie finančného plánu. V malej súťaži na záver si mohli vyskúšať vytvoriť 
vlastný biznis projekt, ktorý hodnotila porota zložená z lektorov. Autorky víťazného plánu získali od VÚB 
vedenie podnikateľského účtu na rok bez poplatkov. 

Výlety za umením

Tento autorský projekt pripravila VÚB banka v nadväznosti na svoj program podpory kultúrneho dedič-
stva a výtvarného umenia. V projekte sa spája vzdelávanie s umením – prináša deťom možnosť navštíviť 
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Slovenskú národnú galériu a dozvedieť sa viac o výtvarnom umení. Túto šancu dostali deti z mimobrati-
slavských základných škôl, ktoré pre veľkú vzdialenosť alebo sociálnu situáciu inak nemohli hlavné mesto 
a Slovenskú národnú galériu navštíviť. Deti mali hradenú dopravu, vstup do galérie a lektorský sprievod vo 
forme netradičnej prednášky na vybrané témy. Samotná návšteva galérie ničím nepripomínala nudnú pre-
chádzku medzi exponátmi. Deti dostávali už pri vstupe do galérie vlastné vankúše, aby si pri jednotlivých 
obrazoch mohli posadať na zem. Mladí lektori s nimi diskutovali a vysvetľovali rôzne pohľady aj pozadie 
doby alebo autora diela. Zaujímavosťou projektu boli samotné témy prednášok, ktoré si deti mohli zvoliť 
podľa svojich záujmov:

■■ Zavri oči, pozeraj sa! – Svetlo, tma a protiklady v umení 
■■ Deti navždy deťmi – Naši rovesníci v storočiach minulých 
■■ Čo má perie, všetko letí – Metafora krídel v živote a v umení 
■■ V slzavom údolí... – Pocity a nálady vo výtvarných dielach
■■ Pozor, prekvapenie! – Humor, hra a tajomstvo v „mladom“ umení
■■ Štetcom dieru nezašiješ – Šaty a móda v soche i maľbe

O program prejavilo záujem veľké množstvo škôl z celého Slovenska. Výlety prebiehali od marca do júna 
a absolvovalo ich 2 281 detí z 58 škôl. VÚB banka podporila realizáciu projektu sumou 57-tisíc eur.

rok Počet zapojených škôl Počet detí Náklady na projekt

2009 58 2 281 57 000

2008 80 3 125 56 430

Aktivity Nadácie VÚB v roku 2009

Nadácia VÚB vyvíja svoje aktivity na poli filantropie už šesť rokov. Je financovaná VÚB bankou prostred-
níctvom 2 % asignácie z dane z príjmu. Vlani prispela na rôzne verejnoprospešné projekty sumou 903-tis. 
eur, z čoho najviac prostriedkov smerovalo do oblasti charity (43 %) a na podporu umenia a kultúrneho 
dedičstva (34 %).

Prehľad pridelených grantov 

rok 2009 2008 2007

Pridelená podpora v eurách 903-tis. 547-tis. 514-tis. 

Počet podporených projektov 138 73 42

Nadačný program pre Nádej 

Program zameraný na charitu má pomerne široký záber a pomáha rôznym znevýhodneným skupinám vy-
rovnať ich šance v živote. Podporuje rozvoj chránených pracovísk, chráneného bývania a financuje terapie 
pre postihnutých. Už niekoľko rokov Nadácia spolupracuje aj na projekte Všetci sú doma, ktorý podporuje 
náhradné rodiny a  financuje ich vzdelávacie a  voľnočasové aktivity. Významnou pomocou bola v  roku 
2009 podpora zdravotníckych zariadení a organizácií. Prostriedky vo výške 184 355 eur na zakúpenie 
prístrojov a vybavenie nemocničných oddelení putovali do Slovenského národného registra darcov kostnej 
drene, Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, Nemocnice 
Poprad a rehabilitačného centra ADELI v Piešťanoch. Sumou 30-tisíc eur Nadácia podporila projekt „Žiť 
bez bariér“ Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, ktorý financuje kompenzačné pomôc-
ky pre postihnutých. 
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Nadačný program pre Vzdelanie

Nadácia sa intenzívne venuje aj oblasti vzdelávania. Podporuje najmä vysoké školy ekonomického a tech-
nického zamerania, ktoré sa venujú zvyšovaniu úrovne vzdelávania a pripravujú pre študentov výnimočné 
a invenčné projekty. V roku 2009 vyhlásila novú grantovú schému Hosťujúci profesor, ktorej cieľom bolo 
umožniť pôsobenie významných zahraničných odborníkov na slovenských vysokých školách v oblasti eko-
nomickej výuky a výskumu. Naše vysoké školy tak môžu prehĺbiť spoluprácu so zahraničnými univerzita-
mi a vedeckými pracoviskami a priniesť zahraničné skúsenosti a pedagogické postupy na Slovensko. Na 
hosťovanie zahraničných profesorov bolo v rámci schémy vyčlenených 100-tis. eur. Pôsobenie pedagógov 
bude prebiehať v školskom roku 2010/2011. 

Nadačný program pre Umenie

Na Slovensku máme vyše desaťtisíc nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Mnohé z nich sú v na-
rušenom alebo dezolátnom stave. Nadácia VÚB dlhodobo pomáha tento stav zmeniť, prispela na obnovu 
desiatok objektov kultúrneho dedičstva. Cieľom nadačného programu pre Umenie je záchrana kultúrneho 
dedičstva, podpora nových umeleckých talentov a tvorba kultúrnych hodnôt. Rozhodli sme sa pre túto 
víziu najmä z dôvodu, že na Slovensku nie je veľa nadácií, ktoré by 
sa tejto oblasti venovali. Aktivity Nadácie VÚB zamerané na kultúr-
ne dedičstvo a budúcnosť výtvarného umenia vychádzajú z tradície 
zveľaďovania umelecko-historického dedičstva krajiny, ktorá je 
vlastná aj talianskemu majiteľovi VÚB banky, bankovej skupine 
Intesa Sanpaolo. Pri identifikácii a výbere pamiatok, ktoré potrebu-
jú pomoc, spolupracujeme s lokálnymi partnermi a odborníkmi. Naším cieľom je okrem rekonštrukcií aj 
šírenie povedomia o bohatstve našej krajiny a zároveň zraniteľnosti nášho národného dedičstva. Nadácia 
VÚB prispela v roku 2009 na záchranu kultúrneho dedičstva sumou 202 992 eur, ktorá smerovala na rea-
lizáciu projektov v rôznych kútoch Slovenska, napríklad:

■■ rekonštrukcia kaplnky v komplexe Kalvárie v Banskej Štiavnici,
■■ reštaurovanie hlavného oltára v kostole Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore,
■■ reštaurovanie vzácneho obrazu majstra Antona Schmidta v Banskej Štiavnici. 

Poklady môjho srdca

Nadácia VÚB má záujem, aby sa pozornosť venovala aj pamiatkovým objektom regionálneho význa-
mu, ktorých záchrana je rovnako dôležitá ako obnova národných kultúrnych pamiatok. Na tento účel je 
vytvorený jedinečný grantový program Poklady môjho srdca, v  ktorom je možné získať prostriedky na 
záchranu objektov kultúrneho a prírodného dedičstva v  rôznych regiónoch Slovenska. Vďaka podpore 
z tohto programu sa podarilo zachrániť niektoré slovenské poklady, napríklad hrady Uhrovec a Lietavský 
hrad, kaplnku v Mariánke, kryptu Hugolína Gavloviča v obci Pruské alebo inkunábuly vo Verejnej knižnici 
Jána Bocatia v Košiciach. V treťom roku existencie programu Nadácia VÚB podporila 11 projektov sumou
69 530 eur.

Minulý rok bol inovatívny aj v inej oblasti. Po prvýkrát sme zapojili do rozhodovania o pamiatkach, ktoré 
majú byť podporené, aj širokú verejnosť. V  internetovom hlasovaní sa o priazeň ľudí uchádzalo deväť 
národných kultúrnych pamiatok – vzácnych zvoníc. Nachádzajú sa v Kameňanoch, vo Vrbove, v Zlatej 
Idke, vo Svätom Jure, v Drienčanoch, Krokave, Rimavskej Sobote-Dúžave, Čeríne a Rybníku. 
Hlasovanie verejnosti prebiehalo počas celého mesiaca novembra na stránke www.vub.sk/zvonice. V tom 
čase to bola najnavštevovanejšia podstránka skupiny VÚB. Najviac hlasov získala zvonica vo Vrbove. 
Nadácia VÚB podporila jej rekonštrukciu sumou 67-tisíc eur. 

Obnova banskoštiavnickej Kalvárie

Nadácia VÚB a združenie Kalvársky fond podpísali v roku 2008 zmluvu o dlhodobej spolupráci a finančnej 
podpore projektu záchrany banskoštiavnickej Kalvárie. Počas obdobia 10 rokov Nadácia VÚB poskytne 

Nadácia VÚB dlhodobo 
pomáha zveľaďovať národné 
kultúrne dedičstvo.
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fondu 663 878 eur. Banskoštiavnická Kalvária, národná kultúrna pamiatka pod ochranou UNESCO, bola 
dlhodobo v dezolátnom stave a v roku 2007 sa dostala na zoznam 100 najviac ohrozených pamiatok sveta. 

Na základe zmluvy o  desaťročnej spolupráci venovala Nadácia VÚB v  roku 2009 na tento projekt 
66 388 eur. Z tejto sumy boli realizované najmä aktivity spojené s reštaurovaním Dolného kostola, ktorý 
bol v júli 2009 slávnostne sprístupnený verejnosti. Je v ňom umiestnená trvalá expozícia o histórii Kalvárie 
a návštevnícke centrum. Nadácia VÚB venovala aj sumu 9 606 eur na obnovu jednej z kaplniek, ktoré sú 
súčasťou kalvárskeho komplexu. Už tradične sa na obnove zúčastňujú aj zamestnanci VÚB. Počas leta tam 
brigádovalo aj 50 dobrovoľníkov z radov zamestnancov a klientov banky.

Podpora súčasného výtvarného umenia

Maľba
Podľa vzoru svojej materskej banky sa VÚB angažuje ako podporovateľ umenia. V spolupráci s nadáciou 
každoročne organizuje súťaž pre mladé výtvarné talenty pod názvom Maľba – Cena Nadácie VÚB za 
maliarske dielo pre mladých umelcov. V roku 2009 sa uskutočnil štvrtý ročník súťaže, do ktorého sa za-
pojilo 79 výtvarníkov. Diela hodnotila odborná porota pod vedením Frigyesa Königa, rektora Maďarskej 
akadémie výtvarných umení. Výhercami sa stali Erik Šille, Eva Činčalová a Alexandra Fazekašová. Diela 
finalistov súťaže boli vystavené v mesiacoch september a október vo výstavnej sieni Dvorana Ministerstva 
kultúry SR v Bratislave. Súťaž okrem priamej finančnej podpory umelcov pomáha aj pri propagácii súčas-
ného výtvarného umenia. Z marketingového rozpočtu banky boli financované okrem iného aj organizá-
cia, katalóg k výstave finalistov súťaže a vytvorenie virtuálnej galérie na prezentáciu finalistov súťaže na 
www.nadaciavub.sk. 

Foto roka
Cieľom súťaže Foto roka – Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov je podporiť mladých umelcov a pro-
pagovať umelecké diela v odbore fotografia. Hlavné ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách – profesionálni 
a amatérski fotografi. Autori vo veku od 20 do 35 rokov môžu prihlásiť samostatné fotografie alebo sériu. 
Súťaž je dotovaná sumou 6 000 eur (4 000 eur pre víťaza kategórie A a 2 000 eur pre víťaza kategórie 
B). Témou prvého ročníka bola „Ľudskosť – nerobíme rozdiely“, čo je jedna z hodnôt spoluorganizátora 
súťaže VÚB banky. Vyhlásenie víťazov sa konalo vo februári spolu s vernisážou výstavy. Výhercami sa stali 
Šymon Kliman a Martin Baláž.
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Tabuľka indikátorov Global Reporting Initiative

Zverejnenie profilu

Opis GRI Úplnosť 
informácie

Strana

Stratégia a analýza

Vyhlásenie najvyššieho manažéra organizácie. 1.1  3

Popis kľúčových vplyvov, rizík a príležitostí. 1.2  31 – 35

Profil organizácie

Názov organizácie. 2.1  122

Najdôležitejšie druhy tovaru, produktov a/alebo služieb. 2.2  14 – 15

Riadiaca štruktúra organizácie vrátane hlavných divízií, prevádzok, dcérskych 

spoločností a konzorcií. 

2.3  14 – 19

Sídlo vedenia organizácie. 2.4  122

Počet krajín a názvy krajín, kde sa vykonáva hlavná činnosť alebo je táto činnosť 

špecificky spojená s úlohami udržateľného rozvoja uvedenými v správe.

2.5  13

Druh vlastníctva a právna forma. 2.6  13

Trhy (vrátane geografickej špecifikácie, zásobované sektory a typy zákazníkov/

užívateľov).

2.7  10 – 13

Veľkosť reportujúcej organizácie. 2.8  10

Signifikantné zmeny počas reportovaného obdobia ohľadom veľkosti, štruktúry 

a vlastníctva.

2.9  13

Ocenenia získané v reportovanom období. 2.10  4, 16 – 17

Parametre správy

Reportované obdobie. 3.1  5

Dátum vydania poslednej správy. 3.2  5

Cyklus reportovania. 3.3  5

Kontaktná osoba pre prípadné otázky. 3.4 5

Proces definovania obsahu správy vrátane určenia relevantnosti; určenia prioritných 

tém správy a identifikovania zainteresovaných subjektov, ktorí by mali používať správu.

3.5  6 – 7

Rozsah správy (napr. krajiny, divízie, dcérske spoločnosti, prenajaté zariadenia, 

konzorciá, dodávatelia).

3.6  5

Stanovte akékoľvek špecifické obmedzenia obsahu a rozsahu správy. 3.7  5

Podklady na reportovanie o konzorciách, dcérskych spoločnostiach, prenajatých 

zariadeniach, outsourcovaných činnostiach a ďalších subjektoch, ktoré významne 

ovplyvňujú porovnanie jednotlivých období a/alebo medzi organizáciami.

3.8  5

Techniky hodnotenia údajov a základov pre výpočty. 3.9 nie je relevantné

Vysvetlenie vplyvu akejkoľvek zmeny informácie poskytnutej v predchádzajúcich 

správach a dôvody pre zmenu informácie.

3.10 nie je relevantné 
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Zverejnenie profilu

Opis GRI Úplnosť 
informácie

Strana

Signifikantné zmeny z predchádzajúceho reportovaného obdobia v rozsahu, 

vymedzení alebo metódach merania aplikovaných v tejto správe.

3.11 66

Tabuľka indikátorov a manažérskeho prístupu. 3.12  115 – 120 

Overovanie. 3.13  121 

Riadenie, záväzky a spolupráca

Štruktúra správneho orgánu organizácie vrátane výborov pod najvyšším správnym 

orgánom, ktorý je zodpovedný za špecifické úlohy, ako napríklad určovanie stratégie 

alebo organizačného prehľadu. 

4.1  18

Označte, či je predseda najvyššieho správneho orgánu zároveň výkonný riaditeľ. 4.2  21

Organizácie, ktoré majú jednotnú štruktúru riadiacich orgánov, uvedú počet členov 

najvyšších nezávislých riadiacich orgánov a/alebo počet členov bez výkonnej 

právomoci. 

4.3  20 – 21

Mechanizmy poskytovania odporúčaní alebo názorov akcionármi a zamestnancami pre 

najvyššie riadiace orgány. 

4.4  20 – 21

Prepojenie medzi kompenzáciou členov najvyššieho správneho orgánu, manažérov na 

seniorských pozíciách a výkonných riaditeľov (vrátane odchodného) a výkonnosťou 

organizácie (vrátane výkonnosti v oblasti sociálnej a environmentálnej).

4.5 21

Procesy určené pre najvyšší správny orgán, ktoré zabránia vzniku konfliktu záujmov. 4.6  20

Proces na určenie kvalifikácie a odborných znalostí členov najvyššieho správneho 

orgánu, aby sa stratégia organizácie realizovala v súlade s ekonomickými, 

environmentálnymi a sociálnymi témami.

4.7  21

Interne spracované vyhlásenia o misii, hodnotách, zásadách správania firmy 

a princípoch relevantných k výkonnosti v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej 

oblasti a stav ich implementácie.

4.8  9

Procedúry najvyššieho správneho orgánu na kontrolu identifikácie organizácie 

a manažmentu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej výkonnosti vrátane 

relevantných rizík a prínosov, dodržiavania medzinárodne dohodnutých štandardov, 

zásad správania firmy a princípov.

4.9  20 – 21

Procesy vyhodnocovania vlastnej výkonnosti najvyššieho správneho orgánu, najmä 

s ohľadom na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu výkonnosť.

4.10  20 – 22

Vysvetlenie, či organizácia aplikuje preventívny prístup alebo princíp a ako. 4.11  92

Interne vypracované ekonomické, environmentálne a sociálne stanovy, princípy alebo 

iné iniciatívy, s ktorými organizácia súhlasí alebo sa k nim hlási. 

4.12  28 – 29

Členstvo v asociáciách (napr. priemyselné asociácie) a/alebo v národných/

medzinárodných organizáciách.

4.13  15 – 16

Zoznam skupín zainteresovaných subjektov spolupracujúcich s organizáciou. 4.14  30 – 31

Základy identifikácie a výberu zainteresovaných subjektov na spoluprácu. 4.15  30 – 31

Prístupy k spolupráci so zainteresovanými subjektmi vrátane frekvencie spolupráce 

podľa typu a podľa skupiny zainteresovaných subjektov.

4.16  30, 31, 49, 75, 79, 88 

Kľúčové témy a záujmy, ktoré sa objavili pri spolupráci zainteresovaných subjektov, 

a ako organizácia odpovedala na tieto kľúčové témy a záujmy vrátane svojho 

reportingu.

4.17  30 – 31
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Zverejnenie manažérskeho prístupu

Strana

Ekonomika

Ekonomická výkonnosť. 10, 14

Prítomnosť na trhu. 10 – 11

Nepriame ekonomické vplyvy. 106 – 107

Životné prostredie

Materiály. 92 – 94

Energia. 92 – 94

Voda. 92 – 94

Biodiverzita. 92 – 94

Emisie, splašky a odpady. 92 – 94

Produkty a služby. 92 – 94

Súlad s legislatívou. 92 – 94

Preprava. 92 – 94

Spoločnosť

Pracovné postupy a podmienky

Zamestnanie. 10, 14

Vzťahy pracovníci/manažment. 74 – 75

Bezpečnosť a ochrana pri práci. 36, 73

Školenia a vzdelávanie. 64

Diverzita a rovnosť príležitostí. 73

Ľudské práva

Investičné a nákupné procesy. 64

Zákaz diskriminácie. 64, 73

Sloboda združovania. 75

Detská práca. Nie je relevantné

Vynútená a povinná práca. Nie je relevantné

Práva pôvodných obyvateľov. Nie je relevantné

Produktová zodpovednosť

Zdravie a bezpečnosť klientov. 47

Označovanie produktov a služieb. 60

Marketingová komunikácia. 60

Súkromie zákazníka. 47

Súlad s legislatívou. 35 – 40

Spoločnosť

Komunita. 106

Korupcia. 39 – 40

Verejná politika. 107

Protikonkurenčné správanie. 35 – 40

Súlad s legislatívou. 35 – 40 
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Zverejnenie indikátorov výkonnosti

Aspekt Indikátor Hlavný Úplnosť 
informácie

 Strana 

Ekonomika

Ekonomická výkonnosť EC1. Priama vytvorená a rozdelená ekonomická hodnota 

vrátane tržieb, prevádzkových nákladov, kompenzácií 

pre zamestnancov, darov a iných komunitných investícií, 

odloženého zisku a platieb poskytovateľom kapitálu a štátu.

x  10 – 14

Prítomnosť na trhu EC6. Politika, praktiky a pomer výdavkov u miestnych 

dodávateľov na významných miestach prevádzky.

x  10

Nepriame ekonomické vplyvy EC8. Vývoj a vplyv investícií do infraštruktúry a služieb 

poskytnutých primárne pre verejný prospech prostredníctvom 

komerčných, neziskových alebo benefičných akcií. 

x  106 – 113

Životné prostredie Indikátor Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

Materiály EN1. Použité materiály s uvedením ich hmotnosti alebo objemu. x  95

EN2. Percento použitých recyklovaných vstupných materiálov. x  95

Energia EN3. Spotreba priamej energie s uvedením primárneho 

energetického zdroja.

x  95 –  96

EN4. Spotreba nepriamej energie s uvedením primárneho 

energetického zdroja.

x  96 – 97

EN5. Ušetrená energia v dôsledku zvýšenej úspory a zlepšenia 

efektivity.

 96 – 99

EN6. Iniciatívy na poskytnutie produktov a služieb, ktoré 

sú energeticky efektívne alebo založené na obnoviteľných 

zdrojoch energie, a následné zníženie požiadaviek na energiu 

ako výsledok týchto iniciatív.

 103 – 104

Voda EN8. Celkový objem odobratej vody s uvedením zdroja. x  99

EN9. Vodné zdroje, ktoré sú významne ovplyvnené odberom 

vody.

 99 – 100

Biodiverzita EN14. Stratégie, súčasné postupy a plány do budúcnosti 

ohľadom manažmentu a vplyvov na biodiverzitu.

 100

Emisie, splašky a odpady EN16. Celkové priame a nepriame emisie skleníkových plynov 

s uvedením ich hmotnosti.

x  101

EN17. Ďalšie relevantné nepriame emisie skleníkových plynov 

s uvedením ich hmotnosti.

x  101

EN19. Emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu 

s uvedením ich hmotnosti.

x  101

EN20. NOx, SOx a ďalšie signifikantné emisie do ovzdušia 

s uvedením ich typu a hmotnosti.

x  101

EN21. Vypustenie vody s uvedením lokality vypustenia 

a kvality vypustenej vody.

x  100

EN22. Celková hmotnosť odpadu s uvedením typu a metódy 

likvidácie.

x  102

EN23. Celkový počet a rozsah významných kontaminácií. x  100
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Životné prostredie Indikátor Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

EN24. Hmotnosť transportovaného, importovaného, 

exportovaného alebo spracovaného nebezpečného odpadu 

charakterizovaného podľa Bazilejskej dohody, príloha I, II, III 

a VIII, a percento medzinárodne transportovaného odpadu.

 102

EN25. Identita, veľkosť, stav ochrany a hodnota biodiverzity 

vodných nádrží a priľahlých území signifikantne ovplyvnených 

odtokom splaškov z reportujúcej organizácie.

 100

Celkovo EN30. Celkové výdavky a investície na environmentálnu 

ochranu podľa typu.

 102

Pracovné postupy 
a podmienky

Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

Zamestnanie LA1. Celková pracovná sila podľa typu zamestnania, 

pracovnej zmluvy a regiónu.

x  10, 64

LA2. Celkový počet a pomer fluktuácie zamestnancov podľa 

vekových skupín, pohlavia a regiónu.

x  67

LA3. Benefity poskytované zamestnancom na plný pracovný 

úväzok, ktoré nie sú poskytované zamestnancom na dočasný 

alebo vedľajší úväzok, podľa hlavných prevádzok.

 70

Vzťahy pracovníci/manažment LA4. Percento zamestnancov, ktorých sa týka kolektívna 

zmluva.

x  74

LA5. Minimálny čas(y) oznamovania týkajúci sa významných 

prevádzkových zmien vrátane toho, či je špecifikovaný 

v kolektívnej zmluve.

x  75

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci

LA6. Percento celkovej pracovnej sily zastúpenej vo 

formálnom kolektívnom manažmente – komisie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, ktoré pomáhajú monitorovať 

a odporúčať programy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.

 73

LA7. Množstvo úrazov a chorôb z povolania, stratených 

a vynechaných dní a počet úmrtí ako následok vplyvu práce 

podľa regiónov.

x  10, 74

LA8. Vzdelávanie, školenia, poradenstvo, programy prevencie 

a kontroly rizika týkajúce sa vážnych ochorení, ktoré sú vhodné 

pre pracovníkov, ich rodiny alebo členov komunity.

x  73

LA9. Témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsiahnuté 

vo formálnych dohodách s odbormi.

 73

Školenia a vzdelávanie LA10. Priemerný počet hodín školení počas roka na jedného 

zamestnanca, podľa kategórie zamestnancov.

x  71,72

LA11. Programy pre riadenie schopností a celoživotné 

vzdelávanie, ktoré podporujú trvalú zamestnateľnosť 

zamestnancov a pomáhajú im pri ukončovaní kariéry.

 71 – 74

LA12. Percento zamestnancov dostávajúcich pravidelný 

prehľad o svojich výsledkoch a kariérnom rozvoji.

 68 –  69
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Strana

Diverzita a rovnosť 

príležitostí

LA13. Zloženie správnych orgánov a rozdelenie zamestnancov 

do kategórií podľa pohlavia, vekovej skupiny, členstva 

v minoritných skupinách a ďalších indikátorov diverzity.

X  64

Ľudské práva Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

Práva pôvodných obyvateľov HR9. Celkový počet prípadov porušenia práv týkajúcich sa 

pôvodných obyvateľov a realizované opatrenia.

 73

Zodpovednosť za 
produkty

Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

Označovanie produktov 

a služieb

PR5. Postupy týkajúce sa spokojnosti zákazníka vrátane 

výsledkov prieskumov, ktoré hodnotia spokojnosť zákazníka.

 51 – 54

Marketingová komunikácia PR6. Programy dodržiavania zákonov, štandardov 

a dobrovoľných záväzkov vo vzťahu k marketingovej 

komunikácii vrátane reklamy, podpory predaja a sponzorstva.

X  36, 60

Súlad s legislatívou PR9. Peňažná hodnota závažných pokút za nedodržanie 

zákonov a nariadení týkajúcich sa obstarania a používania 

produktov a služieb.

X  36

Spoločnosť Hlavný Úplnosť 
informácie

Strana

Komunita SO1. Podstata, rozsah a efektívnosť akýchkoľvek programov 

a postupov, ktoré vyhodnocujú a riadia vplyvy činnosti 

v komunitách v čase začatia prevádzky, jej pokračovania 

a ukončenia. 

X  106 – 113

Korupcia SO2. Percento a celkový počet obchodných jednotiek, ktoré 

boli analyzované z hľadiska rizika korupcie.

X  39 – 40

SO3. Percento zamestnancov školených o protikorupčnej 

politike a zásadách organizácie.

X  39 – 40

SO4. Prijaté opatrenia proti prípadom korupcie. X  39 – 40

Protikonkurenčné správanie SO7. Celkový počet súdnych žalôb v dôsledku 

protikonkurenčného a protitrustového správania, monopolných 

praktík a ich výsledky.

 35

Súlad s legislatívou SO8. Peňažná hodnota významných pokút a celkový počet 

nepeňažných pokút za nedodržiavanie zákonov a nariadení.

X  35
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