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ÚVODNÉ SLOVO PREDSTAVENSTVA 
 
 
Vážení akcionári, klienti a obchodní partneri spoločnosti VÚB Leasing, a.s., 
 
 
rok 2015 bol pre nás nielen náročný z hľadiska stanovených cieľov v rôznych oblastiach, ale aj 
ambiciózny z pohľadu obchodných a finančných plánov. Sme radi, že môžeme skonštatovať, že uplynulý 
rok bol aj rokom dynamickým, čo sa prejavilo pozitívne nielen na výsledkoch slovenského lízingového 
trhu, ale aj na celkových výsledkoch našej spoločnosti.  
 
Aj napriek tomu, že plánovanie investícií klientov lízingových spoločností počas uplynulého roka opätovne 
ovplyvňovali rôzne legislatívne zmeny, slovenský lízingový trh v roku 2015 dosiahol objem financovania 
nových obchodov vo výške 2,256 miliárd Eur v obstarávacej cene bez DPH, čo predstavuje medziročný 
nárast o 16,25 %. Počet novo uzatvorených zmlúv dosiahol hranicu 90 578 kusov, resp. vzrástol 
medziročne o 9,25 %. 
 
Spoločnosť VÚB Leasing sa na celkovom financovaní hnuteľných a nehnuteľných predmetov na 
slovenskom lízingovom trhu podieľala objemom nových obchodov, vyjadreným v obstarávacej cene bez 
DPH, vo výške 176,218 miliónov Eur, s počtom 4 898 kusov novo uzatvorených zmlúv o financovaní. 
Teší nás, že naša spoločnosť v minulom roku kopírovala pozitívny vývoj obchodov na slovenskom 
lízingovom trhu. Dokazuje to medziročný nárast objemu nových obchodov o 18,31 % a 28,73 % nárast 
v počte novo uzatvorených zmlúv. 
 
Naša spoločnosť je už viac ako 24 rokov spoľahlivým obchodným partnerom v oblasti financovania, a 
zároveň aktívnym hráčom na slovenskom lízingovom trhu, preto máme neustále ambície napredovať. 
Dlhoročnú stabilitu a úspešne dosiahnuté ciele za rok 2015 potvrdzuje aj naše umiestnenie v rámci TOP 
5 lízingových spoločností na Slovensku, ktoré sme si obhájili piatou pozíciou s celkovým trhovým 
podielom 7,8 %. 
 
Z pohľadu obchodných výsledkov sme medziročne objemovo rástli vo všetkých komoditách, s výnimkou 
oblasti nehnuteľných vecí. V komodite strojov a technológií nás teší celkový nárast o 41,1 %, v komodite 
dopravnej techniky, do ktorej patria nákladné vozidlá, ťahače, prívesy a autobusy, sme v danej oblasti 
zaznamenali celkový nárast o 13 % a nezaostávali ani osobné vozidlá s medziročným nárastom o 11,4 % 
či úžitkové vozidlá s nárastom o 46,6 %. V oblasti financovania nehnuteľných predmetov sme 
zaznamenali ako v jedinej komodite pokles, a to o 21,1 %.       
 
Vo finančnej oblasti sa nám darilo naďalej zlepšovať hospodárenie našej spoločnosti. Zaznamenali sme 
výborné výsledky vo výnosových i nákladových ukazovateľoch. Rok 2015 sme ukončili s čistým ziskom 
vo výške 5 miliónov Eur. V porovnaní s čistým ziskom roku 2014 ide o medziročný nárast vo výške 2,3 
milióna Eur, čo taktiež potvrdzuje rastúci trend a napredovanie.           
 
Nakoľko naša spoločnosť je 100 % dcérskou spoločnosťou VÚB banky, v uplynulom roku sme sa 
sústredili najmä na posilnenie obchodnej siete, zvyšovanie počtu spokojných klientov v rôznych 
oblastiach, ako aj na rozvoj poskytovania komplexných riešení financovania pod jednou strechou vďaka 
úzkej spolupráci s VÚB bankou. Zároveň sme pokračovali v rozbehnutej spolupráci s profesijnými 
združeniami a komorami pôsobiacimi na Slovensku v oblasti poskytovania zdravotnej a veterinárnej 
starostlivosti. Okrem toho sme zrealizovali množstvo ďalších aktivít a iniciatív, ktoré prispeli k posilneniu 
našej pozície. Nemôžeme opomenúť úspešné získanie licencie na poskytovanie spotrebiteľských úverov, 
ako aj úspešne ukončené konanie v oblasti preverenia dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov, 
ktoré bolo pre našu spoločnosť uzatvorené pozitívne, t. j.  bez uloženia pokuty. 
 
V roku 2016 sa chceme naďalej sústrediť na zlepšenie využívania interných predajných kanálov našej 
materskej spoločnosti, na intenzívnejšiu spoluprácu s externými partnermi, ako aj na ďalší rozvoj 
obchodu so zameraním na posilnenie našej trhovej pozície. Ďalšie zvyšovanie výnosov, efektívne 
riadenie nákladov, a tým dosahovanie primeraného zisku ostávajú aj naďalej naším primárnym cieľom.        
 
 



 

 

 
 
 
 
Na záver sa chceme poďakovať všetkým klientom a obchodným partnerom za ich prejavenú dôveru, 
našim akcionárom za ich podporu, ako aj interným a externým pracovníkom za úsilie a aktívny prístup 
v plnení stanovených cieľov a plánov. Pevne veríme, že rok 2016 bude pre našu spoločnosť priaznivý 
a výsledky našej práce sa pretavia do nárastu objemu obchodov a počtu spokojných klientov.  
 
 
Predstavenstvo spoločnosti VÚB Leasing, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Branislav Kováčik   Ing. Ivona Bobkovičová   Ing. Marian Bonk 
   Predseda predstavenstva    Člen predstavenstva    Člen predstavenstva 
   a generálny riaditeľ  
 
 
 
  



 

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
Obchodné meno:    VÚB Leasing, a. s. 
Právna forma:     akciová spoločnosť 
Sídlo:      Mlynské nivy 1, 820 05  Bratislava  
 
Základné imanie:    16 600 000 EUR 
Počet akcií:     dvestotisíc 
Druh, forma a podoba akcií:   listinné akcie na meno 
Menovitá hodnota jednej akcie:   83 EUR 
 
Predmet činnosti:     

 finančný a operatívny lízing 
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti 
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
 činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
 sprostredkovateľská činnosť 
 poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov 

získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt  

 poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia 
rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 

 činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo 
zaistenia (finančné sprostredkovanie)  

 
Registrácia:  Obchodný register okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka číslo 313/B 
Dátum vzniku:     25. február 1991 
IČO:      31 318 045 
DIČ:      20 20 36 96 26 
IČ pre DPH:     SK 20 20 36 96 26 
 
 
 
KTO SME 
 
Spoločnosť VÚB Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť 
VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších bankových skupín v eurozóne. Vďaka 
svojmu individuálnemu prístupu ku klientovi sme spoľahlivým obchodným partnerom v oblasti 
financovania už viac ako 24 rokov. Prostredníctvom bohatého produktového portfólia poskytujeme 
komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia šité na mieru podľa osobných 
požiadaviek a preferencií našich klientov.  
 
 
POSLANIE 
 
Poslaním akciovej spoločnosti VÚB Leasing je podnikať vo finančných službách s cieľom: 

 poskytovať komplexné služby v oblasti finančného, operatívneho lízingu, splátkového predaja 
a úveru, a tým realizovať podnikateľské zámery našich klientov 

 zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb svojim klientom 
 zabezpečovať dlhodobú prosperitu spoločnosti 

 
 



 

 

 
 
Spoločnosť VÚB Leasing sa vo svojom vyjadrení poslania zaväzuje uspokojovať potreby klientov 
prostredníctvom kvalitných a komplexných služieb. 
 
 
VÍZIA 
 

 upevňovať svoje postavenie na slovenskom lízingovom trhu 
 byť spoľahlivým, stabilným a vyhľadávaným partnerom pre klientov 
 svoju úspešnosť zakladať na schopnostiach a odborných znalostiach zamestnancov 

 
 
HLAVNÉ ZNAKY FIREMNEJ KULTÚRY 
 

 otvorená komunikácia 
 profesionalita, pracovné nasadenie a lojálnosť 
 zlepšovanie procesov a aktivít, ktoré napomáhajú zvyšovaniu výkonnosti zamestnancov 
 rozvoj schopností a možnosti sebarealizácie zamestnancov 

 
 
UZNÁVANÉ HODNOTY 
 

 vysoké nároky na kvalitu služieb 
 orientácia na zákazníka 
 dlhodobé a vysoko etické partnerské vzťahy 
 čestnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť 
 zmysel pre inováciu 
 odborný prístup 
 dôsledné riadenie kvality 

 
 
POSKYTOVANÉ PRODUKTY 
 

 Finančný lízing osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t  
 Finančný lízing dopravnej techniky nad 3,5 t  
 Finančný lízing strojov a zariadení 
 Finančný lízing nehnuteľností 
 Finančný lízing fotovoltaických inštalácií   
 
 Úver na osobné a úžitkové vozidlá do 3,5t pre podnikateľov 
 Úver na dopravnú techniku nad 3,5 t 
 Úver na stroje a zariadenia 

 
 Operatívny lízing osobných a úžitkových vozidiel (Fleet Management) 
 Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre súkromné osoby (spotrebiteľov)  
 Operatívny lízing na hmotný majetok bez služieb   

 
 Sprostredkovanie poistenia (PZP, Havarijné poistenie, iné) 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA A MAJETKOVÉ PODIELY  

K 31. 12. 2009 bola majoritným akcionárom spoločnosti VÚB Leasing Všeobecná úverová banka, a.s., 
(skrátene VÚB, a.s.), ktorá vlastnila 70 % akcií. Zostávajúci podiel akcií – 30 % vlastnila Prvá slovenská 
investičná skupina a.s. 
 
Vo februári 2010 spoločnosť VÚB, a.s., kúpila zvyšný 30 % podiel od spoločnosti Prvá slovenská 
investičná skupina a.s. a stala sa tak 100 % vlastníkom – jediným akcionárom spoločnosti VÚB Leasing, 
a.s. 
 
Prevod akcií VÚB Leasing, a.s., je možný len so súhlasom valného zhromaždenia. Predstavenstvo ako 
štatutárny orgán zabezpečuje výmenu akcií na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo 
požiadavky akcionára. 
 
Spoločnosť dodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka, týkajúce sa ochrany práv akcionárov, najmä 
ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o 
zvolávaní a vedení jej výročných valných zhromaždení. 
 
Spoločnosť dodržiava zásadu rovnakého prístupu k informáciám voči všetkým akcionárom v zmysle 
príslušných právnych predpisov. 
 
Spoločnosť v súčasnosti akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, ako 
aj zamestnancom, veriteľom a dodávateľom.  
 
 
 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

PREDSTAVENSTVO 

 
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom riadiacim činnosť spoločnosti a za svoju činnosť sa 
zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých 
veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými štátnymi orgánmi. 
Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 
právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.  
 
Predstavenstvo najmä: 

 
 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné 

záležitosti 
 vykonáva zamestnávateľské práva 
 zvoláva valné zhromaždenie 
 vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia a dozornej rady 
 schvaľuje organizačný poriadok a organizačnú štruktúru spoločnosti 
 zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných 

dokladov spoločnosti 
 schvaľuje právne úkony v mene spoločnosti vykonané pred vznikom spoločnosti 
 vedie zoznam akcionárov spoločnosti 
 schvaľuje pravidlá odmeňovania zamestnancov spoločnosti 
 schvaľuje náhrady cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie členom dozornej rady spoločnosti 
 predkladá dozornej rade jedenkrát ročne písomné informácie o zásadných zámeroch obchodného 

vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a 
výnosov spoločnosti 

 najmenej jedenkrát ročne s ročnou závierkou predkladá valnému zhromaždeniu správu o 
podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, ktorá je súčasťou výročnej správy 

 má povinnosť bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať 
dopad na vývoj podnikateľskej činnosti, stav majetku a najmä na likviditu spoločnosti 



 

 

 
 

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré zároveň určí, ktorý z 
členov predstavenstva bude jeho predsedom. 
 
 
ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA 
 
 
Predseda predstavenstva 

Ing. Branislav Kováčik (znovuzvolený od 06. 03. 2013) 
Narodil sa v roku 1973. Absolvoval štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Pôsobil v Bank Austria, následne v Citibank (Slovakia), a.s., v oblasti riadenia úverového 
rizika. Od roku 2004 pracoval vo VÚB, a.s., na pozícii riaditeľa Odboru pre úverové riziko. Od roku 2008 
do roku 2013 bol členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Factoring, a.s. V decembri 2010 sa stal 
členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a.s. Následne v novembri 2012 bol vymenovaný za 
predsedu Predstavenstva, a zároveň generálneho riaditeľa spoločnosti VÚB Leasing, a.s.  
 

Člen predstavenstva 

Ing. Marián Bonk (znovuzvolený od 06. 03. 2013) 
Narodil sa v roku 1963. Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v 
Bratislave. Pracoval v rôznych výkonných a riadiacich funkciách v Štátnej banke od roku 1987 a po 
vzniku komerčných bánk následne vo VÚB, a.s. Z pozície regionálneho riaditeľa Odboru Malých a 
stredných podnikov pre východné Slovensko bol vo februári 2010 vymenovaný na pozíciu člena 
Predstavenstva a obchodného riaditeľa spoločnosti VÚB Leasing, a.s. 
 

Člen predstavenstva 

Ing. Ivona Bobkovičová (zvolená od 06. 03. 2013) 
Narodila sa v roku 1972. Absolvovala štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej  
univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala v Prvej komunálnej banke na pozícií samostatného 
ekonóma na pobočke v Trnave. Vo VÚB, a.s., pôsobí od roku 1996, kde prešla viacerými pozíciami od 
investičného špecialistu pre predmety záložného práva, cez interného audítora a hlavného metodika v 
oblasti auditu, credit risk manažéra, až po vedúceho oddelenia Retailové úverové riziko a riziko 
podnikateľov a malých firiem. Od marca 2013 zastáva pozíciu riaditeľa Odboru Rozvoj a podpora 
obchodu, a zároveň je členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a.s. 
 

DOZORNÁ RADA 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členov dozornej rady volí valné 
zhromaždenie. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje 
predstavenstvo. Počet členov volených zamestnancami je stanovený kogentným ustanovením 
Obchodného zákonníka. 
 
Dozorná rada najmä: 
 

 dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 
spoločnosti 

 je viazaná rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti 
 overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných 

dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti 
 kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: 

 plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu 
 dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti 
 obchodnej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu 

majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok 
 skúma riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku 

 



 

 

 

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY 

 
 
Predseda dozornej rady 

Ing. Jozef Kausich (znovuzvolený od 02.12.2013) 
Narodil sa v roku 1973. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoju prax v oblasti 
bankovníctva nadobudol najmä z oblastí fúzií a akvizícií bánk, ako aj z úverových analýz a úverového 
rozhodovacieho procesu. Od roku 1996 pôsobil v Tatra banke, a.s., ako firemný konzultant v pobočke a 
od roku 1997 v tejto funkcii pokračoval na ústredí Bank Austria – Creditanstalt Slovakia. V roku 2001 
začal pôsobiť v novovzniknutej HVB Bank Slovakia, a.s., vo funkcii riaditeľa Odboru veľkých zákazníkov a 
vývoja nových produktov. Napokon zastával post riaditeľa Odboru Firemných klientov. Od apríla 2005 
pôsobí vo funkcii vrchného riaditeľa úseku Firemné bankovníctvo a je členom Predstavenstva VÚB, a.s. 
 
 
Člen dozornej rady 

Antonio Bergalio (zvolený od 01. 10. 2014) 
Narodil sa v roku 1966. Absolvoval štúdium na Janovskej univerzite, kde získal ekonomické vzdelanie. 
V rámci svojej bankovej praxe pôsobil šesť rokov ako člen Predstavenstva a finančný riaditeľ ukrajinskej 
Pravex Bank, ktorá patrí do skupiny Intesa Sanpaolo. Zodpovedal predovšetkým za výkazníctvo, 
plánovanie a kontroling, treasury, investičné bankovníctvo a obstarávanie. Predtým pracoval na riadiacich 
pozíciách vo viacerých bankách a konzultačných spoločnostiach so zameraním na finančný sektor. V 
rokoch 2012 až 2014 bol členom Výboru talianskych podnikateľov na Ukrajine. V súčasnosti pôsobí na 
pozícii člena Predstavenstva VÚB, a.s., a vrchného riaditeľa úseku  Financie, plánovanie a kontroling   
 
 

Člen dozornej rady 

Ing. Miroslav Hanuljak (znovuzvolený od 17. 03. 2014) 
Narodil sa v roku 1967. Absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte ČVUT Praha, odbor Automatizované 
systémy riadenia v investičnej výstavbe. V spoločnosti VÚB Leasing, a.s., pôsobí od roku 1991. Najprv 
zastával pozíciu lízingového manažéra, od roku 2000 bol riaditeľom Odboru Metodiky a analýz a od roku 
2006 pôsobí na pozícii riaditeľa Odboru Operačné činnosti. 
 

VEDENIE SPOLOČNOSTI  

 
Generálny riaditeľ 

Ing. Branislav Kováčik (znovuzvolený od 06. 03. 2013) 
Narodil sa v roku 1973. Absolvoval štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Pôsobil v Bank Austria, následne v Citibank (Slovakia), a.s., v oblasti riadenia úverového 
rizika. Od roku 2004 pracoval vo VÚB, a.s., na pozícii riaditeľa Odboru pre úverové riziko. Od roku 2008 
do roku 2013 bol členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Factoring, a.s. V decembri 2010 sa stal 
členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a.s. Následne v novembri 2012 bol vymenovaný za 
predsedu Predstavenstva, a zároveň generálneho riaditeľa spoločnosti VÚB Leasing, a.s.  
 
 
Riaditeľ Odboru Riadenie obchodnej siete 

Ing. Marián Bonk (znovuzvolený od 06. 03. 2013) 
Narodil sa v roku 1963. Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v 
Bratislave. Pracoval v rôznych výkonných a riadiacich funkciách v Štátnej banke od roku 1987 a po 
vzniku komerčných bánk následne vo VÚB, a.s. Z pozície regionálneho riaditeľa Odboru Malých a 
stredných podnikov pre východné Slovensko bol vo februári 2010 vymenovaný na pozíciu člena 
Predstavenstva a obchodného riaditeľa spoločnosti VÚB Leasing, a.s. 
 
 
 



 

 

 
 
Riaditeľ Odboru Rozvoj a podpora obchodu 
 
Ing. Ivona Bobkovičová (zvolená od 06. 03. 2013) 
Narodila sa v roku 1972. Absolvovala štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej  
univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala v Prvej komunálnej banke na pozícií samostatného 
ekonóma na pobočke v Trnave. Vo VÚB, a.s., pôsobí od roku 1996, kde prešla viacerými pozíciami od 
investičného špecialistu pre predmety záložného práva, cez interného audítora a hlavného metodika v 
oblasti auditu, credit risk manažéra, až po vedúceho oddelenia Retailové úverové riziko a riziko 
podnikateľov a malých firiem. Od marca 2013 zastáva pozíciu riaditeľa Odboru Rozvoj a podpora 
obchodu, a zároveň je členom Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a.s. 
 

Riaditeľ Odboru Operačné činnosti 

Ing. Miroslav Hanuljak (znovuzvolený od 17. 03. 2014) 
Narodil sa v roku 1967. Absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte ČVUT Praha, odbor Automatizované 
systémy riadenia v investičnej výstavbe. V spoločnosti VÚB Leasing, a.s., pôsobí od roku 1991. Najprv 
zastával pozíciu lízingového manažéra, od roku 2000 bol riaditeľom Odboru Metodiky a analýz a od roku 
2006 pôsobí na pozícii riaditeľa Odboru Operačné činnosti. 
 
  



 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločnosť VÚB Leasing úzko spolupracuje so svojou materskou spoločnosťou. Vzhľadom k tomu, že niektoré 
činnosti sú zastrešené na úrovni VÚB, a.s., má VÚB Leasing podpísanú dohodu o vykonávaní týchto činností zo 
strany VÚB, a.s. v prospech VÚB Leasingu. Ide hlavne o činnosti: Finančné výkazníctvo a účtovníctvo, Plánovanie 
a kontroling, Personál a odmeňovanie, Riadenie rizík, Vývoj  a prevádzka IT a Manažment rizikových pohľadávok.  
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24 ROKOV SPOĽAHLIVÝCH FINANČNÝCH SLUŽIEB 

 
 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., vznikla v roku 1991, pôvodne ako spoločnosť s ručením obmedzeným 
pod názvom B.O.F., a.s., a bola prvou slovenskou spoločnosťou zameranou na poskytovanie služieb 
finančného lízingu. Transformácia na akciovú spoločnosť sa uskutočnila v januári 1992 so základným 
imaním 20 miliónov slovenských korún.  
Postupne do roku 2001 bolo po etapách zvyšované základné imanie spoločnosti až do výšky 200 
miliónov slovenských korún. 
 
V roku 2001 sa uskutočnila transformácia spoločnosti zlúčením materskej spoločnosti B.O.F., a.s., s jej 
dcérskymi spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., B.O.F. Žilina, a.s., LEASING, a.s. v Banskej Bystrici, 
Proxima Leasing, a.s., v Dunajskej Strede, VSL-akciová spoločnosť Košice a ZEFIN leasing, a.s., 
v Michalovciach. Vznikla jednotná spoločnosť, v rámci ktorej boli zriadené odštepné závody a kancelárie. 
Dcérska spoločnosť BOFCAR, s.r.o. sa stala súčasťou spoločnosti B.O.F., a.s., na začiatku roku 2006. 
Dôležitou udalosťou bolo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré dňa 13. novembra 2006 z 
dôvodu kapitálového posilnenia spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania na 500 miliónov 
slovenských korún. 
 
Najvýznamnejšou skutočnosťou v celej histórii spoločnosti bolo ukončenie procesu akvizície Všeobecnou 
úverovou bankou, a.s., (ďalej ako „VÚB, a.s.“). Zmluvná dokumentácia o kúpe majoritného akcionárskeho 
podielu v lízingovej spoločnosti B.O.F., a.s., medzi VÚB, a.s., a Prvou slovenskou investičnou skupinou, 
a.s., bola podpísaná dňa 20. júla 2007. Po odsúhlasení tejto transakcie Protimonopolným úradom SR 
a centrálnou bankou v Taliansku zmluva nadobudla účinnosť a dňa 30. novembra 2007 VÚB, a.s., získala 
70 % podiel na základnom imaní B.O.F., a.s. Následne na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov 
prišlo k zmene orgánov spoločnosti a B.O.F, a.s., sa stala plnohodnotným členom významnej slovenskej 
bankovej skupiny VÚB, patriacej do európskej skupiny Intesa Sanpaolo.  
 
Posledným dôležitým krokom začlenenia sa do silnej finančnej skupiny VÚB bola zmena obchodného 
názvu spoločnosti na VÚB Leasing, a.s., od 1. septembra 2008. 
 
VÚB, a.s., získala zostávajúcich 30 % akcií spoločnosti VÚB Leasing, a.s., a od 9. februára 2010 sa 
tak stala jej jediným akcionárom. 
 
V roku 2012 sa zlúčila spoločnosť VÚB Leasing, a.s., so svojou poslednou dcérskou spoločnosťou VÚB 
poisťovací maklér s.r.o. 
 
 

FINANČNÉ SLUŽBY 

 
Ťažiskovým predmetom činnosti spoločnosti VÚB Leasing, a.s., sú operácie finančného lízingu 
a úverového financovania, so zameraním predovšetkým na hnuteľné predmety hmotného investičného 
majetku. Spoločnosť sústavne sleduje potreby zákazníkov v záujme aktuálne reagovať na ich potreby. 
Výsledkom rozširovania ponúkaných služieb sú služby operatívneho lízingu na hnuteľný majetok, 
financovanie fotovoltaických inštalácií a iných obnoviteľných zdrojov. Do popredia sa dostáva klientmi 
žiadaný úverový produkt na osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony pre podnikateľov. 
 
Okrem čisto finančných služieb ponúka spoločnosť VÚB Leasing, a.s., prostredníctvom  špecializovaného 
tímu Fleet Management aj služby operatívneho lízingu automobilov so službami. V tomto prípade ide o 
krátkodobý alebo strednodobý prenájom predmetu lízingu, ktorý je trvalo vo vlastníctve lízingovej 
spoločnosti. Po skončení operatívneho lízingu je predmet lízingu vrátený prenajímateľovi.  
 
Širokú škálu služieb dopĺňajú aj služby sprostredkovania poistenia. Naše oddelenie Poisťovací maklér 
sprostredkúva výhodné poistné produkty a sadzby pre klientov našej spoločnosti. 
 
 



 

 

 

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., patrí medzi najvýznamnejšie subjekty slovenského lízingového trhu. 
Odborná verejnosť ju oprávnene považuje za jednu z najskúsenejších a odborne najzdatnejších 
lízingových spoločností. Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2015 79 zamestnancov (k 31. 
decembru 2014 78 zamestnancov). 
 
Svoje postavenie na slovenskom lízingovom trhu si upevňuje vďaka vysoko kvalifikovaným 
zamestnancom, ako aj prostredníctvom širokej siete externých obchodných partnerov. 
 
Personálna politika spoločnosti VÚB Leasing, a.s., vychádza z poznania, že najväčšiu hodnotu 
spoločnosti tvoria jej zamestnanci. Hlavnou filozofiou tejto politiky je rozvíjať tvorivý pracovný potenciál a 
budovať takú firemnú kultúru, ktorá zabezpečuje plnenie cieľov spoločnosti pri súčasnom plnení potrieb 
všetkých zamestnancov. 
 
Krédom zamestnancov je poskytovať kvalitné služby v snahe čo najviac sa priblížiť potrebám klientov. 
Dôveru klientov sa snažia získavať ústretovosťou, ochotou, spoľahlivosťou a v neposlednom 
rade profesionálnym prístupom. Spoločnosť investuje do vzdelávania a rastu profesionálnych znalostí 
svojich zamestnancov, nakoľko klient očakáva kvalitnú a odborne erudovanú službu, ktorú je spoločnosť 
VÚB Leasing, a.s., pripravená poskytnúť.  
 
Zamestnanecká rada 

V súlade so Zákonníkom práce pôsobí v spoločnosti VÚB Leasing, a.s., Zamestnanecká rada, ktorá má 
v súčasnosti troch členov. V mene zamestnancov prerokúva s predstavenstvom spoločnosti otázky 
vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov.  
 

DODRŽIAVANIE KÓDEXOV 

 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie leasingových spoločností 
Slovenskej republiky. Asociácia bola založená v roku 1992 vo forme občianskeho združenia a na základe 
dobrovoľnosti združuje spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu.  
 
Základným poslaním Asociácie je chrániť záujmy svojich členov. Na dosiahnutí a udržiavaní vysokého 
štandardu právnych predpisov pre oblasť lízingu, porovnateľných s legislatívou hospodársky vyspelých 
krajín, sa podieľa aj ALS SR. Medzi jej ďalšie úlohy patrí aj informačná a vzdelávacia činnosť, zapája sa 
do činnosti európskej lízingovej komunity.  
 
K hlavným podmienkam členstva v Asociácii patrí rešpektovanie Etického kódexu člena ALS SR. Týmto 
kódexom sa riadia členovia Asociácie vo vzťahoch k zákazníkom, dodávateľom, štátnym orgánom, 
inštitúciám, verejnosti, ako aj vo vzájomných vzťahoch medzi sebou.  
 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., svojou činnosťou v ALS SR prispieva k zdokonaľovaniu legislatívy štátu a 
k nevyhnutnému rešpektovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti. Navyše aktívne 
prispieva k presadzovaniu obchodnej etiky jednotlivých členov Asociácie a kladie dôraz na vysokú 
profesionalitu pri poskytovaní lízingových služieb svojimi zamestnancami. Spoločnosť uznáva princípy 
etického správania sa v podnikaní. Vo svojej činnosti sa pridržiava tiež princípov otvorenosti, čestnosti 
a zodpovednosti. 
 

ZDROJE FINANCOVANIA  

 
V roku 2015 spoločnosť VÚB Leasing, a.s., zabezpečovala financovanie svojich obchodných aktivít 
prostredníctvom bankových úverov získaných v rámci skupiny, ako aj mimo nej.  



 

 

 

REGIONÁLNE PÔSOBENIE  

V roku 2015 poskytovala spoločnosť VÚB Leasing, a.s., svoje služby v rámci obchodnej siete:  
 

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI  

VÚB Leasing, a.s.  
Mlynské nivy 1 
820 05 Bratislava  
 
 
 
POBOČKY 
 
BRATISLAVA    Mlynské nivy 1     820 05  Bratislava  
 
TRNAVA    Dolné bašty 2     917 68 Trnava 
 
NITRA     Štefánikova 44     949 31 Nitra 
 
BANSKÁ BYSTRICA   Námestie slobody 1    975 55 Banská Bystrica 
 
ŽIAR NAD HRONOM   Nám. Matice slovenskej 21   965 01 Žiar nad Hronom 
 
ŽILINA     Na bráne 1     010 43 Žilina 
 
KOŠICE    Štúrova 27/A     040 01 Košice 
 
PREŠOV    Masarykova 13     080 01 Prešov 
 
POPRAD    Mnoheľova 2832/9    058 17 Poprad 
 
MICHALOVCE    Námestie slobody 3    071 01  Michalovce 
 
ZVOLEN    Námestie SNP 13    960 94  Zvolen 
 
TRENČÍN    Legionárska ulica 7158/5   911 01  Trenčín  
 
Fleet Management   Mlynské nivy 1     820 05  Bratislava 
 
Poisťovací maklér   Mlynské nivy 1     820 05  Bratislava 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OSTATNÉ 
 
 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., dosiahla v roku 2015 zisk vo výške 5 015 790,45  Eur.  
Návrh na rozdelenie: 

 Prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 484 307,25 Eur 
 Prídel na účet nerozdeleného zisku minulých období vo výške 4 531 483,20 Eur 

 
 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., v roku 2015 nevynaložila žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja. 
 
Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 
 
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
PRÍLOHY 
 
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
 
Účtovná závierka a správa audítora za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MAĽBA NA OBÁLKE

Dávid Baffi  
(*1980, Rožňava)
Farby laky (2007)
akryl na plátne, 190×270 cm, značené 

Dávid Baffi  je viacnásobným fi nalistom súťaže Maľba, ktorú organizuje Nadácia VÚB. Je absolventom Vyso-
kej školy výtvarných umení v Bratislave. Patrí do silnej maliarskej generácie, ktorá vzišla z ateliéru docenta 
Ivana Csudaia. Baffi ho maľba na jednej strane nesie všetky typické znaky jej súčasného „looku“ ako je 
ostrosť, použitie akrylu, agresívnych sýtych farieb. Na druhej strane má svoje špecifi ká, pre Baffi ho je typická 
zaujatosť maľovaním – priznáva pôžitok z maľovania, pôžitok z maliarskeho gesta. Práve expresivita začína 
byť pre nastupujúcu generáciu veľmi podnetná, v tomto duchu možno Dávida Baffi ho považovať za jej 
priekopníka.

VÚB banka sa dlhoročne angažuje ako podporovateľ slovenského súčasného umenia. V spolupráci s Nadá-
ciou VÚB organizuje umeleckú súťaž na podporu talentov Maľba – Cena Nadácie VÚB za umelecké dielo 
pre mladých maliarov. Diela prihlásené do súťaže hodnotí medzinárodná porota a víťazi získavajú fi nančnú 
prémiu. Súťaž tradične sprevádza aj reprezentatívna výstava, ktorá predstavuje kolekciu diel fi nalistov súťaže 
a pomáha tak pri propagácii mladého výtvarného umenia. 

Ľudmila Hrachovinová
(*1984, Bratislava)
Akryl na plátne, 260 x 200 cm
Tretie miesto súťaže Maľba 2008

Autorka obrazu Ľudmila Hrachovinová je jednou z ocenených účastníkov súťaže Maľba. Tento projekt na 
podporu mladého slovenského umenia organizuje VÚB banka spolu s Nadáciou VÚB. Za desať rokov sa z nej 
stala prestížna a  jedinečná výtvarná súťaž na Slovensku, ktorá je každoročne jesennou udalosťou sezóny. 
Maľba je nielen výstavným podujatím, ale aj príležitosťou predstaviť mladých talentovaných umelcov verej-
nosti a prispieť k propagácii výtvarného umenia.

Od začiatku Maľby v roku 2006 sa na sprievodných výstavách predstavili takmer dve stovky talentovaných 
finalistov a ocenených. Ocenené obrazy vystihujú trendy slovenského maliarskeho umenia vo výbere medzi-
národných odborníkov - popredných galeristov, aktívnych umelcov, kunsthistorikov a výtvarných teoretikov. 
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