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Daniel Kollár
generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva ČSOB

ČSOB PRED 10 ROKMI A DNES

Nedávno som pri príležitosti získania istého in-
dividuálneho ocenenia obligatórne povedal: 
„Ak môžete povedať, že vás vaša práca baví aj 

po 14 rokoch na rovnakej pozícii, môžete naozaj ho-
voriť o šťastí. Ja za to vďačím najmä skvelo zohratému 
tímu mojich 2500 kolegov v ČSOB“. Dôvod? Pretože 
práve vždy so skvelo fungujúcim tímom v ČSOB sa 
spája moja doterajšia profesionálna kariéra. 

Dodnes mám v živej pamäti, ako som z pozí-
cie riaditeľa ČSOB Leasing prišiel do ČSOB. Písal sa 
rok 2004 a v tom čase na slovenskom trhu ČSOB 
ešte pôsobila ako pobočka zahraničnej banky - 
ČSOB Praha. K jej právnemu osamostatneniu prišlo  
o 4 roky neskôr a samotné „oddelenie sa“ znamena-
lo pre našu banku veľmi veľa. V mnohých smeroch 
sme prestali byť závislí od českej vetvy a snažili sa 
všetko vybudovať na pevných základoch reflektujú-
cich tunajšie podmienky. Rok 2008 sa preto v histó-
rii slovenskej ČSOB považuje za veľký míľnik. 

Odvtedy však už prešlo dlhých 10 rokov, počas 
ktorých sa značka ČSOB neustále vyvíjala a rást-
la. Dekáda v bankovníctve, v mimoriadne rýchlo sa 
rozvíjajúcom sektore, bolo náročné obdobie, ktoré 
sme úspešne zvládli, za čo patrí moja vďaka všet-
kým predošlým aj terajším zamestnancom. Každý rok  
v tomto sektore je však iný a prináša niečo nové, čomu 
sa musíme ako dynamická banka promptne prispô-
sobovať. Reč je nielen o stále ťažších podmienkach  
a stupňujúcich sa požiadavkách trhu, ale aj  
o technologickom vybavení. Tak ako mnohé ostatné  
spoločnosti vo svete, aj bankové inštitúcie musia 
čeliť masovej digitalizácii a prinášať inovatívne  

riešenia, ktoré by klientom uľahčovali každodenný  
styk s financiami a robili ich život pohodlnejším. Ide  
o nesporné trendy, ktoré sa stali súčasťou aj našich  
dlhodobých vízií. A preto pevne verím, že ČSOB 
bude v tejto ceste naďalej úspešne postupovať  
a udrží si vysoký štandard ponúkaných služieb pri 
napĺňaní svojho poslania „Pre vás osobne“.

O celej histórii ČSOB sa dozviete 
bližšie na 8. strane THE CLUB. 
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ANALÝZY

OPTIMIZMUS V PLÁNOCH PODNIKATEĽOV
Medzi slovenskými podnikateľmi prevláda optimizmus. Naznačil to prieskum Index očakávaní firiem, 
prostredníctvom ktorého chcela ČSOB zmerať nálady a očakávania tunajších spoločností. Prieskum 
zároveň priniesol zaujímavé porovnanie s Českou republikou, ktoré ukázalo, že za najväčšiu brzdu  
v podnikaní v oboch krajinách je považovaný legislatívny vývoj.  

Index očakávaní firiem, ktorý hodnotil náladu tak 
malých a stredných podnikateľov, ako aj veľkých fi-
riem,  dosiahol hodnotu 31,3 bodu. Hodnota indexu 
pritom mohla dosiahnuť hodnotu od -100 do +100 
bodov. Dosiahnutý výsledok tak indikuje prevažu-
júci optimizmus malých a stredných podnikateľov  
a firiem.

Pozitívne očakávania

Index očakávaní firiem je zložený z troch subin-
dexov – očakávaný dopyt v 2. štvrťroku 2018, vývoj 
investícií v porovnaní s predošlým rokom a pláno-
vané zmeny v podnikaní. Pozitívne dopadol najmä 
subindex očakávaného vývoja dopytu, ktorý ukázal, 
že až 47 % slovenských podnikateľov predpokladá 
v predmetnom štvrťroku zvýšenie záujmu o ich pro-
dukty alebo služby. Naopak, na pokles sa pripravuje 

13 % z nich. Najvýraznejší nárast dopytu predpokla-
dajú vlastníci firiem z Bratislavského, Banskobystric-
kého, Žilinského a Košického kraja.

Prevažný optimizmus panuje medzi firmami aj 
v oblasti vývoja odhadovaných investícií. Až 42 % 
firiem očakáva, že ich investície budú v roku 2018 
vyššie ako v roku minulom. Naopak, menší objem 
investícií predpokladá 27 % oslovených. „To, aké sú 
plány firiem, nám naznačuje aj vývoj záujmu o úve-
ry. Ten v prípade malých podnikov rastie a teší nás, 
že veľká časť úverov smeruje do regiónov s nad-
priemernou nezamestnanosťou na juhu a východe 
Slovenska. Optimizmus firiem v oblasti úverov totiž 
vytvára predpoklad aj pre tvorbu nových pracovných 
miest,“ hodnotí výsledky prieskumu Dáša Polláková, 
manažérka Oddelenia riadenia microSME segmentu 
ČSOB.

Ako sa podľa vás vyvinie 
dopyt po vašich výrobkoch/
službách v 2. štvrťroku 2018 
v porovnaní s rovnakým 
obdobím predošlého roku?

Zvýši sa
o viac ako
40 %

2,5 %

Zníži sa
o viac ako
40 %

0,3 %

Neviem/
nedokážem
posúdiť

40,4 %

Zvýši sa
v rozmedzí
21 až 40 %

8,6 %

Zvýši sa
v rozmedzí
0 až 20 %

35,4 %

Zníži sa
v rozmedzí
0 až 20 %

11,8 %

Zníži sa
v rozmedzí
21 až 40 %

1,0 %

Ako sa podľa vás v tomto roku 
vyvinie celkový objem vašich 
investícií v porovnaní  
s minulým rokom?

4,1 %

5,7 %

30,9 %

6,7 %

31,2 %

16,6 %

4,8 %

Zvýši sa
o viac ako
40 %

Zníži sa
o viac ako
40 %

Neviem/
nedokážem
posúdiť

Zvýši sa
v rozmedzí
21 až 40 %

Zvýši sa
v rozmedzí
0 až 20 %

Zníži sa
v rozmedzí
0 až 20 %

Zníži sa
v rozmedzí
21 až 40 %
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Najväčším rizikom legislatívny vývoj

Súčasne boli nálady a očakávania podnikate-
ľov merané aj v susednej Českej republike. „Jedným  
z dôvodov paralelného prieskumu bolo, aby sme 
vedeli porovnať predstavy a pocity firiem v závislosti 
od ich veľkosti, regiónu či odvetvia. Získali sme tak 
komplexný pohľad na obe krajiny, aj 25 rokov po roz-
delení,“ vysvetľuje Dáša Polláková.

Jedným z pohľadov bolo aj vnímanie rizík, ktoré 
by mohli negatívne ovplyvniť podnikanie v najbliž-
ších 12 mesiacoch. Na základe prieskumu sú však 
takmer rovnaké na Slovensku, ako aj v Českej repub-
like. Podnikatelia zo Slovenska a Česka za najväčšie 
riziko považujú legislatívny vývoj, ktorému sekunduje 
nedostatok kvalitnej pracovnej sily a ďalšie prekážky.

Cieľom ČSOB, ktorá monitorovala nálady podni-
kateľov, je pomáhať im s rozvojom ich podnikania. Aj 
preto ako jediná banka na Slovensku ponúka zvý-
hodnené podnikateľské úvery s európskymi záru-
kami z programu COSME. Vďaka nim je financovanie 
pre malé a stredné podniky na Slovensku ešte do-
stupnejšie a výhodnejšie. Viac informácií o podnika-
teľských úveroch s európskymi zárukami z programu 
COSME nájdete na www.csob.sk. 

Exkluzívny prieskum pre ČSOB realizovala spoločnosť Datank telefonickou for-

mou na reprezentatívnej vzorke 314 respondentov, v období od 26.2.2018 do 

5.3.2018. Cieľom výskumu je pravidelne monitorovať sentiment firiem a na zákla-

de detailnej segmentácie odhadnúť ich očakávania do budúcnosti. Index očaká-

vaní  má tri hlavné zložky: očakávania vývoja dopytu, očakávania vývoja investícií 

a plány rozširovať či obmedzovať podnikanie. V rámci výskumu sa tiež sledujú 

najčastejšie bariéry podnikania a názory firiem na aktuálne ekonomické témy.

Marek Gábriš
analytik ČSOB SR

Petr Dufek
analytik ČSOB ČR

„Ide o pomerne prekvapivé 
výsledky. Ekonomický rast na 
Slovensku dosahuje solídnu 
úroveň, je ťahaný domácimi aj 
vonkajšími faktormi. Vznikajú 
nové pracovné miesta, neza-
mestnanosť je na rekordne níz-
kej úrovni. Jedným z vysvetlení 
môže byť fakt, že sa opýtaní pri 
tejto otázke vyjadrovali k celko-
vému vývoju v krajine. Prieskum 
sa totiž realizoval od začiatku 
marca 2018, počas politicky 
turbulentného obdobia.“

„Spokojnosť vyjadrilo až 71 % 
oslovených podnikateľov, čo 
je veľký rozdiel v porovnaní  
s výsledkom na Slovensku. Pla-
tí, že keď sa českí podnikatelia 
vyjadrujú k tomuto parametru, 
vnímajú ho cez ekonomické 
ukazovatele, selektujú to od 
aktuálnych nálad a tém spo-
ločnosti.“

Vnímanie  
ekonomiky  
na Slovensku  
a v Česku

V rámci indexu sa zisťovalo aj vnímanie eko-
nomickej situácie v krajine. Spokojnosť s ňou 
však vyjadrila len tretina slovenských podnika-
teľov. Najvyššiu spokojnosť vykázal Bratislavský 
región, kde je so súčasnou ekonomickou situá-
ciou spokojná takmer každá druhá firma (46 %)  
a Prešovský región, kde je spokojných 43 % firiem. 
Naopak, najvyššiu nespokojnosť s vývojom eko-
nomiky vyjadrili firmy v Banskobystrickom kraji,  
a to až 86 % z nich.

Hoci sú celkové ekonomické trendy, ako aj  
situácia na trhu práce na Slovensku podobné ako 
v Česku, medzi firmami u susedov bola spokojnosť 
s vývojom ekonomiky výrazne vyššia.

Nedostatok
kvalitnej

pracovnej sily

Iné Vývoj
ekonomického

prostredia

Legislatívny
vývoj

Potreba
technologických

inovácií
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Čo vnímate ako najväčšie riziko, ktoré by mohlo negatívne
ovplyvniť vaše podnikanie v najbližších 12 mesiacoch?

(v %)
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INVESTOVANIE

RODINNÉ PODNIKY 
KVALITA, KTORÚ PREVERIL ČAS
Pod pojmom rodinný podnik si každý môže predstaviť niečo iné. Autodopravu, pekárstvo alebo výrobu 
potravín. Na Slovensku počas socializmu rodinné podnikanie nebolo možné a k jeho obnoveniu prišlo 
až po roku 1989. 

Odvtedy začali vznikať firmy, ktoré pôsobili tak vo 
výrobe tovarov, ako aj v poskytovaní služieb. Väčšinou 
(česť výnimkám) ide hlavne o podniky, ktoré majú len 
slovenskú, prípadne regionálnu pôsobnosť. Na západ 
od našich hraníc sú však rodinné firmy často veľké 
nadnárodné koncerny, ktoré patria k lídrom vo svo-
jej oblasti. A ako také môžu predstavovať zaujímavú 
investičnú príležitosť. Vedeli ste, že rodinnou firmou 
je napríklad automobilka BMW, koncern Henkel alebo 
americký gigant Wal-Mart? 

Čo je vlastne rodinný podnik?
Nájsť univerzálnu definíciu rodinného podniku 

nie je jednoduché a väčšinou sú k dispozícii viaceré 
varianty. Niektoré rodinnú firmu definujú ako súkrom-
ne vlastnenú firmu, v ktorej rodina kontroluje viac než  
50 % hlasovacích práv. Ak ide o podnik, s ktorého  
akciami sa obchoduje na burze, potom je rodinná fir-
ma taká, ktorá drží aspoň 32 % hlasovacích práv*. My 
sa pri výbere spoločností do našich fondov riadime 
nasledovnými pravidlami: aspoň 20 % akcií spoloč-
nosti musí byť priamo alebo nepriamo vlastnených 
jednou či viacerými rodinami a aspoň jeden člen ro-
diny (rodín) musí sedieť v predstavenstve spoločnosti.

Do rodinných firiem, ktorých kvalitu preveril čas, 
môžeme zaradiť napríklad Anheuser-Busch. Je to  
najväčšia spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou  
a predajom piva a jej korene siahajú až do roku 1852. 
Zároveň je najväčšou pivovarníckou spoločnosťou na 
svete so zhruba tretinovým podielom na globálnom 
pivnom trhu. Prevádzkuje 140 pivovarov v šiestich 

svetových regiónoch. Najväčší podiel tržieb jej plynie 
zo Severnej Ameriky. Jej produktové portfólio má viac 
než 200 značiek, vrátane tých najznámejších ako sú 
Budweiser, Corona, Stella Artois či Beck´s. 

Úspešnou rodinnou firmou bol aj Ford Motor. Ho-
vorí sa, že Henry Ford postavil Ameriku na kolesá. Už 
v roku 1896 vyrobil prvé samohybné vozidlo nazva-
né kvadricykel. Spoločnosť Ford Motor bola založená  
v roku 1903. Model T, ktorý Ford uviedol na trhu v roku 
1908, odštartoval novú éru osobnej dopravy dostup-
nej pre širšie vrstvy spoločnosti. Rodina Fordovcov vo 
firme naďalej drží podiel, aj keď už iba menšinový.

Dlhodobá vízia

Bez ohľadu na presnú definíciu rodinnej fir-
my, existuje jedna vec, ktorá ich všeobecne spája –  
a to je dlhodobá vízia. Zdieľaná tak akcionármi, ako 
aj manažmentom firmy. Rodinní akcionári chcú zvy-
čajne previesť spoločnosť na nasledujúcu generáciu,  
a preto je v ich vlastnom záujme zabezpečiť, aby sa jej 
darilo. To im umožňuje nielen zostaviť dlhodobú stra-
tégiu, ale ju aj implementovať v praxi. Ich záujmom je 
dlhodobo udržateľný rast a vo všeobecnosti neberú 
na svoje plecia príliš rizikové projekty. V spoločnosti 
sú angažovaní nielen emocionálne, ale aj finančne,  
a z tohto dôvodu sú ochotnejší investovať kapitál dl-
hodobo. Dosiahnuté zisky bývajú často reinvestované 
znovu do firmy, než vyplácané akcionárom.  

Manažment sa zriedkavo (ak vôbec) angažuje 
vo finančných dobrodružstvách alebo prestížnych 
projektoch. Okrem toho rodinné firmy majú tenden-
ciu rásť stabilnejšie než iné spoločnosti, pretože sú 
všeobecne financované z vlastných peňazí rodiny. 
Dôraz sa kladie skôr na úspech a rozvoj existujúcich 
aktivít, na organický rast. 

Silná trhová pozícia a tvorca cien

Rodinné podniky majú sklon zamerať sa na svoje 
hlavné aktivity (core biznis). Menej inklinujú k novým 
aktivitám prostredníctvom prevzatí a takisto sa príliš 
nepúšťajú do aktivít, v ktorých im chýba know-how. 

Prečo investovať do rodinných 
podnikov:

• Dlhodobá vízia sa odráža  
v stabilnom, organickom raste.

• Majú silnú trhovú pozíciu  
a dokážu určovať ceny na trhu.

• Ich akcie sú férovo ocenené a ponúkajú 
zaujímavú návratnosť.
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Preverené časom 

Rodinné podniky majú zvyčajne dlhodobú víziu, ktorú 
podporujú akcionári aj manažment. Ich podnikateľská 
stratégia aj vďaka tzv. manažmentu nástupníctva pre-
sahuje viacero generácií, čo uľahčuje vylúčenie krát-
kodobých záujmov.

Dlhá tradícia a silná trhová pozícia aj v dnešnom sve-
te technologických inovácií je zárukou, že spoločnosť 
má úspešný obchodný model a dokáže trh v kaž-
dej dobe zásobovať takým tovarom a službami, ktoré 
si žiada aktuálny dopyt. Pokiaľ sa dokáže dlhodobo 
udržať na výslní, znamená to, že je schopná čeliť  
nepriazni trhového prostredia (v podobe vojen, depre-
sií a iných prepadov ekonomickej aktivity) a dokáže včas 
identifikovať a následne využiť vo svoj prospech výzvy, 
ktoré svet prináša. A preto môžu byť rodinné firmy  
s dlhou tradíciou zaujímavou investičnou príležitos-
ťou. Ak vás táto téma zaujala, môžete do nej investovať 
prostredníctvom fondov v ponuke KBC Asset Manage-
ment Slovensko.

Ako dôsledok majú často vedúcu pozíciu na trhu  
s relatívne veľkým trhovým podielom vo svojej oblasti. 
Malý počet konkurentov spôsobuje, že sú často tými, 
ktorí určujú ceny. 

Zaujímavý výnos za férovú cenu 

Rodinné podniky ponúkajú vysoký výnos z investova-
ného kapitálu, čo vedie k robustnejšiemu rastu zisku 
v dlhodobom horizonte. Pre porovnanie - priemerný 
zisk na akciu spoločností v eurozóne je stále o cca  
25 % nižší, než tomu bolo pred krízou v roku 2008. 
Európske rodinné podniky však už dokázali dosiahnuť 
o štvrtinu vyššiu výkonnosť. Voči širokému európske-
mu trhu sa obchodujú s férovou prémiou. Na druhej 
strane treba povedať, že rodinné podniky majú od-
lišné sektorové zloženie než široký európsky index,  
s veľkou koncentráciou v sektore spotrebných tovarov. 
To zodpovedá rozdielu vo výnose približne o 60 %.

Pri investíciách do našich fondov sa zameriavame na 
rodinné podniky z Európy. Tie sú väčšinou aktívne na 
domácom trhu, teda v eurozóne. Rast na tomto trhu sa 
zrýchľuje a rast ziskov v tomto roku očakávame na úrov-
ni 8 %. Uvoľnená menová politika Európskej centrálnej 
banky by mala naďalej podporovať pozitívne ekono-
mické podmienky pre európske rodinné podniky. 

Rodinné podniky, ktoré fungujú v rámci Európy majú 
dobré predpoklady na to, aby využili solídny ekono-
mický rast v eurozóne a priniesli investorom zaujímavé 
výnosy. Silné štruktúry rodinných akcionárov a dlho-
dobá a dobre premyslená vízia vedú k lepšej prevádz-
kovej výkonnosti a následne k vyšším ziskom akcií.

Silvia Čechovičová
KBC Asset Management Slovensko

* zdroj: Center for Family Business, University of St. Gallen
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ROZHOVOR

KEĎ PODNIKANIE ZOSTÁVA V RODINE
Rodinné firmy vznikajú s perspektívou dlhodobej existencie za hranice niekoľkých generácií. Ich 
cieľom nebýva čo najrýchlejšie zbohatnúť, ale skôr vybudovať niečo, čo pretrvá a zaistí obživu nie-
len generácii súčasnej, ale aj tým nasledujúcim. Aké sú výhody rodinného podnikania a ako sa mu 
darí na Slovensku, sa dozviete v rozhovore s Dášou Pollákovou, manažérkou Oddelenia MicroSME 
segmentu ČSOB.  

Rodinné firmy začali na Slovensku vznikať neskôr ako 
v iných krajinách, ich tradícia je preto asi silnejšia. Po-
darí sa nám ich niekedy dobehnúť? 

Je pravdou, že rodinné podniky majú vo vyspe-
lejších ekonomikách dlhšiu históriu a tradíciu. V za-
hraničí je preto normálnym javom, ak vedenie firmy 
preberá už tretia či dokonca štvrtá generácia. Na  
Slovensku je situácia iná, rodinné podniky zväč-
ša prechádzajú z prvej generácie na druhú. A práve  
z tohto uhla pohľadu iné krajiny nedobehneme.

Avšak, čo sa nástupníctva týka, môžeme od 
nich čerpať skúsenosti. Páči sa mi, že v západných 
krajinách sú deti vychovávané a vedené k tomu, že  
jedného dňa firmu prevezmú. Postupne sa na to 

pripravujú, je to pre nich samozrejmosť a zároveň 
pocta. Na Slovensku v tomto smerovaní zaostávame. 
I keď aj na Slovensku postupne pribúdajú úspešné 
rodinné firmy.

Čo je podľa vás základným kameňom pre úspech ro-
dinnej firmy? Dobrý nápad, kapitál alebo ľudia?

Ťažko zvoliť jeden faktor, ktorý by sa dal označiť 
za kľúčový pre úspech. Vyskytujú sa prípady, kedy má 
začínajúci podnikateľ dostatočný finančný kapitál, 
ale svoje podnikanie nepoložil na dobrej myšlienke 
či na výbere správnych ľudí. Naopak, ak má človek 
dobrú víziu a vytrvalosť, úspešné podnikanie sa dá 
vybudovať aj od nuly. Ľudí by som označila za spo-
ločného menovateľa vo všetkých prípadoch. 

Dokázali by ste definovať, aké výhody, prípadne ne-
výhody prinášajú rodinné firmy alebo rodinne zalo-
žené podnikanie? 

Výhodou je, logicky, bližší vzťah. K vlastnému 
majetku zaujímajú ľudia iný postoj ako k cudziemu, 
rodinné podniky sa zvyknú manažovať jednoduchšie 
a zároveň, rodinní príslušníci sa zvyčajne ľahšie do-
hodnú na spoločných pravidlách. 

Neodškriepiteľnou výhodou je aj spätná väzba 
či otvorenejšia a priamejšia komunikácia s vedením. 
Rodina je tak viac spolu a aj pri každodennom súk-
romnom živote sa vracia k pracovným problémom, 
čo však môže mať aj opačný efekt. Vtedy sa dá  
dokonca hovoriť aj o istej nevýhode. Základom je 
oddeliť pracovný život od osobného a emócie od 
podnikania, čo nie je ľahké. 

Myslíte si, že je u nás už dostatočne rozvinutý seg-
ment rodinných firiem, ktoré dokážu prežiť viacero 
generácií?

Svetové štatistiky rodinných podnikov naznaču-
jú, že približne 30 % firiem úspešne preberá druhá 
generácia, na tretiu sa dostane 10 % – 15 % firiem  
a následne na štvrtú len 3 % – 5 %. Na Slovensku 
sme v období odovzdávania firiem druhej generácii. 
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Koľko rodinných firiem túto fázu „prežije“, je zatiaľ 
otázne. Závisí aj od ochoty a postoja nastupujúcej 
generácie a tiež od ekonomickej situácie.  

Akýmsi stupňom úspechu je aj rozšírenie svojho 
podnikania do zahraničia. Majú v tomto slovenské 
rodinné firmy šancu? 

Určite áno. Neexistuje žiadne obmedzenie alebo 
dôvod, prečo by sa nemohla presadiť v zahraničí. Ak 
má firma ambíciu rozširovať svoje podnikateľské akti-
vity, má dôkladnú analýzu trhu a strategickú prípravu, 
šance na úspech sú vysoké. Na Slovensku existuje 
niekoľko rodinných firiem, ktoré malo dobrý nápad 
či ponúklo kvalitu a nestratilo sa ani na medzinárod-
nom trhu. 

Úspech budí pozornosť iných. Snažia sa väčšie firmy 
vytlačiť úspešné rodinné firmy, prípadne ich odkúpiť 
či rozdeliť si podiel na trhu? 

Rodinné firmy tvoria veľkú a dôležitú súčasť trhu. 
Pokojne sa môžu porovnávať aj s väčšími firmami  
s nadnárodnou pôsobnosťou, avšak, musia sa ešte 
vysporiadať s posunom biznisu na nasledujúcu ge-
neráciu a omladiť vedenie novými silami. Mnoho 
z takýchto firiem sa dokáže na trhu etablovať, vydo-
byť si svoj podiel a popritom ešte aj postupne rásť. 

Aká je logika financovania rodinných podnikov na 
Slovensku? Pomáha v tomto procese aj štát? 

Rodinné firmy, a to nielen na Slovensku, sú po-
väčšine schopné financovať sa samé, bez potreby 

externých finančných dotácií. Na druhej strane, sú 
ochotné aj viac peňazí zo zisku vrátiť naspäť do fir-
my, pretože ju budujú pre seba a svoju rodinu. Ich 
produkty či služby si spotrebitelia spájajú s kon-
krétnymi ľuďmi, ktorí ich rozvíjajú a strážia si povesť 
dobrou ponukou. Rodinné podniky sú najstabilnej-
šou súčasťou ekonomiky každej krajiny, k domovine 
ich pripútavajú rodinné vzťahy. Za výhodnejšími  
podmienkami do iných častí sveta sa presúvajú  
neochotnejšie, ako napríklad podniky v rukách  
investorov z cudziny.  Vytváranie priaznivých pod-
mienok pre rodinné podnikanie by preto malo byť 
základom. Vo všeobecnosti by však pomohlo, keby 
boli menej zaťažovaní byrokratickými povinnosťami 
a vystavovaní častým zmenám zákonov.

Pri budovaní rodinných firiem je akiste dôležitá aj 
podpora zo strany banky. Ako sa ČSOB angažuje  
v rodinnom podnikaní na Slovensku? 

Keďže každá firma je iná, s rôznymi potrebami, 
požiadavkami či očakávaniami od svojej banky, ČSOB 
v rámci rozvoja a podpory rodinného podnikania 
uprednostňuje individuálny prístup. Pri rodinných 
firmách sú veľké rozdiely v potrebách jednotlivých 
podnikateľov, a to v závislosti od fázy, v ktorej sa  
nachádzajú. Niektorí riešia výstavbu novej budovy, 
iní sa zaoberajú odovzdávaním firmy ďalšej generá-
cii, riešia otázky rastu, smerovania firmy či rodinných 
investícií. V každej fáze sa snažíme klientovi vyhovieť 
a nájsť riešenie, ktoré mu v jeho podnikaní pomôže.

Dáša Polláková, manažérka Oddelenia MicroSME segmentu ČSOB
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História Československej obchodnej ban-
ky (ČSOB) sa datuje už od roku 1964. Na jej  
založení sa podieľal štát prostredníctvom 
majoritného akcionára Štátnej banky Čes-
koslovenskej. Vo vtedajšom Československu 
bola ČSOB jedinou bankou, ktorá zabezpe-
čovala financovanie zahraničného obcho-
du a dohľad nad pôžičkami v zahraničných 
menách z medzinárodných trhov. Po Než-
nej revolúcii v roku 1989 sa služby pre vte-
dajšie podniky zahraničného obchodu 
rozšírili aj o služby pre novovznikajúce podnikateľské subjekty a fyzické osoby.  
O rok neskôr, v rámci privatizácie bankových domov vo vtedajšom Československu, 
boli akcie ČSOB predané belgickej KBC Bank.

ČSOB 
do roku 
2008

Rok 2008 bol významným míľnikom v celej histórii ČSOB. Práve v tomto roku sa totiž 
ČSOB na Slovensku právne osamostatnila od ČSOB Praha a vznikla tak nová akcio-
vá spoločnosť na slovenskom bankovom trhu. 100 % vlastníkom slovenskej ČSOB 
naďalej zostala KBC Bank.

2008

S cieľom zvýšenia trhového podielu na Slovensku pristúpil akcionár KBC 1. júla 2009  
k odkúpeniu Istrobanky. ČSOB sa týmto posilnením stala na slovenskom bankovom 
trhu štvorkou nielen vo vkladoch, ale aj v objeme úverov. 

2009

ČSOB nastúpila na trend prinášania inovatívnych produktov a služieb. Ich vývojom 
sa snaží pre svojich klientov spohodlniť a zjednodušiť každodennú správu ich finan-
cií. Prvou a hneď prelomovou inováciou bola mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking, 
ktorá patrí v súčasnosti medzi špičku bankových aplikácií na slovenskom trhu. 

2011

Novým oficiálnym sídlom ČSOB sa stala bu-
dova v projekte Zuckermandel v rovnomen-
nej zrevitalizovanej bratislavskej štvrti pri rieke 
Dunaj. Okrem ČSOB Banky sa priestory no-
vej centrály stali sídlom aj pre ostatné spo-
ločnosti, ktoré sú súčasťou ČSOB Finančnej 
skupiny – ČSOB Poisťovne, ČSOB Stavebnej 
sporiteľne, KBC Asset Managementu a ČSOB 
nadácie. O niekoľko mesiacov ich doplní aj 
spoločnosť ČSOB Leasing. 

2017

2018
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