
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ČESKOSLOVENSKEJ 
OBCHODNEJ BANKY, a. s. ZA I. POLROK 2021 

vypracovaná v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných 
papierov v znení neskorších predpisov, § 77 zákona č. 566/2001 Z.z. o 

cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Všeobecné informácie o banke 

Obchodné meno: Československá obchodná banka, a. s. 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4314/B 
LEI kód: 52990096Q5LMCH1WU462 
 
Dátum zápisu do Obchodného registra: 01. 01. 2008 
Dátum pridelenia bankového povolenia: 26. 11. 2007 
Dátum začiatku vykonávania bankových činností: 02. 01. 2008 
Základné imanie (v EUR): 295 015 200 
 
Telefónne číslo: + 421 2 5966 6866 
Kontaktná osoba: Miriam Makitová, e-mail: mmakitova@csob.sk 
Internet: www.csob.sk 
 
 

 
 
V súlade s § 2 zákona č. 483/2001 o bankách: 
 

1. prijímanie vkladov, 
2. poskytovanie úverov, 
3. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, 
4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona a 

investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
5. obchodovanie na vlastný účet: 
• s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 
• s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 
• s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi 

obehových mincí, 
6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 
7. finančný lízing, 
8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 
9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 
10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
11. finančné sprostredkovanie, 
12. uloženie vecí, 
13. prenájom bezpečnostných schránok, 
14. poskytovanie bankových informácií, 
15. funkciu depozitára podľa osobitného predpisu, 
16. spracovávanie bankoviek a mincí. 

 
V súlade s § 5 a § 6 zákona č. 566/2001 o burze cenných papierov a investičných službách: 
 
Finančnými nástrojmi sú: 
 

a) prevoditeľné cenné papiere, 

b) nástroje peňažného trhu, 

Hlavný predmet činnosti 

http://www.csob.sk/
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c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, 

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo 

výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu 

byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti 

alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej 

neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, 

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi 

obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme, alebo na organizovanom obchodnom 

systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom 

systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, 

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, 

neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných 

nástrojov, 

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 

i) finančné rozdielové zmluvy, 

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery 

inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať 

na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má 

za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných 

faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje 

sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom 

systéme, 

k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu. 

Investičné služby a investičné činnosti sú: 
 

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, 

b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, 

c) obchodovanie na vlastný účet, 

d) riadenie portfólia, 

e) investičné poradenstvo, 

f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, 

g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, 

h) organizovanie mnohostranného obchodného systému, 

i) organizovanie organizovaného obchodného systému. 

Vedľajšie služby sú: 
 

a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä 

správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, 

b) poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 

finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 

c) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb 

týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 

d) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 
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e) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa 

obchodov s finančnými nástrojmi, 

f) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, 

g) služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 ods. 1 

písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty. 

 

 
 
Hospodárske noviny 13. 08. 2021 – oznam o uverejnení Polročnej finančnej správy za I. polrok 2021 a na internetovej 
stránke spoločnosti: https://www.csob.sk/o-nas/banka/financne-informacie. 

Oznámenie spôsobu a dátumu zverejnenia polročnej finančnej správy v zmysle § 47 ods. 4 zákona o burze cenných 
papierov (adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená) 

https://www.csob.sk/o-nas/banka/financne-informacie


 

 

Polročná finančná správa Československej obchodnej banky, a.s. za I. polrok 2021 
 

 

5 
 

 
 

Zodpovedné osoby spoločnosti Československej obchodnej banky, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 
36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sa, vložka č. 4314/B 
 
 

Daniel Kollár, Generálny riaditeľ  
 
a 
 

Marcela Výbohová, Vrchná riaditeľka pre Riziká a compliance  
 
 

vyhlasujú 
 
 
podľa svojich najlepších znalostí, že Priebežná individuálna i Priebežná konsolidovaná účtovná závierka Československej 
obchodnej banky, a. s. za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavené podľa Medzinárodného štandardu pre 
finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, 
pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Československej obchodnej banky, a.s. a spoločností zaradených do 
celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí, a že Polročná finančná správa Československej 
obchodnej banky, a.s. za I. polrok 2021 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti 
a postavenia banky a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 11. augusta 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov 
v znení neskorších predpisov 
 



 

 

Polročná finančná správa Československej obchodnej banky, a.s. za I. polrok 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

 
 
Priebežná individuálna a Priebežná konsolidovaná účtovná závierka Československej obchodnej banky, a. s. za šesť 
mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavené podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo  
IAS 34 – Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia a ďalšie informácie obsiahnuté v Polročnej finančnej správe 
ČSOB, a.s. 
 

za I. polrok 2021 neboli overené audítorom. 

 
Podľa Vyhlásenia zodpovedných osôb priebežné účtovné závierky poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej 
situácie a hospodárskeho výsledku a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a 
neistôt, ktorým čelí, a že Polročná finančná správa za I. polrok 2021 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov 
obchodnej činnosti a postavenia banky a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie. 
 

Účtovné závierky 

 
 
Príloha č. 1 

Priebežná individuálna účtovná závierka za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavená podľa 
Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia 
obsahuje: 
 
Individuálny výkaz o finančnej situácii 

Individuálny výkaz ziskov a strát a iného komplexného výsledku 

Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní 

Individuálny výkaz peňažných tokov 

Poznámky k individuálnym účtovným výkazom 

 
Príloha č. 2 

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavená podľa 
Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia 
obsahuje: 
 
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a iného komplexného výsledku 

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní 

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov 

Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom 

Priebežná individuálna a Priebežná konsolidovaná účtovná závierka Československej obchodnej banky, a. s. za šesť 
mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 sú v plnom rozsahu zverejnené na internetovej stránke spoločnosti: 
https://www.csob.sk/o-nas/banka/financne-informacie.

Prehlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších 
predpisov 

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov je emitent povinný zostaviť polročnú finančnú 
správu, ktorej súčasťou sú priebežná individuálna a priebežná konsolidovaná účtovná závierka, vypracovanú v 
súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

https://www.csob.sk/o-nas/banka/financne-informacie
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Polročná finančná správa 

 
 
 
Udalosti, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia (individuálne údaje) 
 
Prvý polrok 2021 bol do veľkej miery spojený s očakávaniami ďalšieho vývoja pandémie, jej dopadov na ekonomiku 
a schopnosti spotrebiteľov aj firiem vrátiť sa k splácaniu ich odložených úverov. Drvivá väčšina klientov Banky sa k 
splácaniu vrátila bez problémov a v ostatných prípadoch Banka hľadá s klientmi individuálne riešenia ich situácie. Počas 
prvého polroku 2021 Banka nezaznamenala ďalšie žiadosti o odklad a ani významné zhoršenie kvality úverového portfólia, 
čo sa prejavilo rozpustením časti opravných položiek vytvorených počas prvého polroku 2020. Banka ako zodpovedná 
inštitúcia aj naďalej monitoruje vývoj pandémie a k tvorbe opravných položiek a rezerv pristupuje konzervatívne. Okrem 
dopadu z rozpustenia opravných položiek sa pod dosiahnutý čistý zisk za prvý polrok 2021 vo výške 36,1 mil. € za prvý 
polrok 2021 podpísal aj lepší vývoj na finančných trhoch, ako aj vyššie výnosy spojené s uvoľnením lockdownu a s tým 
súvisiacim rastom transakcií. Počas druhého štvrťroku 2021 sa Banka začala intenzívne pripravovať na plánované 
zlučovanie s OTP Bankou Slovensko a na plynulý prechod všetkých klientov pod jednu strechu. 
 
 
Vývoj výnosov a nákladov 
 
Čisté úrokové výnosy za prvý polrok 2021 dosiahli výšku 79,6 mil. € a vzrástli o 1,6 % oproti prvému polroku 2020, kedy 
dosiahli výšku 78,4 mil. €. Pretrvávajúce prostredie nízkych úrokových sadzieb a negatívny vplyv Covid-19 pandémie na 
makroekonomické prostredie boli plne vykompenzované nižšími nákladmi na financovanie. 
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií za prvý polrok 2021 dosiahli výšku 31,8 mil. € a medziročne vzrástli o 9,8% najmä vďaka 
nárastu transakcií a platobných služieb v dôsledku uvoľňovania opatrení súvisiacich s Covid-19 pandémiou ako aj vplyvom 
predaja a reinvestovania podielových fondov. 
 
Výnosy celkom medziročne poklesli zo 134,9 mil. € za prvý polrok 2020 na 129,1 mil. € za prvý polrok 2021, čo predstavuje 
medziročný pokles o 4,3 %. Nižší zisk z predaja cenných papierov a nižšie dividendy z dcérskych spoločností boli čiastočne 
vykompenzované vyšším ziskom z finančných operácií a kurzových rozdielov vplyvom priaznivejšieho vývoja na finančných 
trhoch v prvom polroku 2021 ako aj vyšším ziskom z čistých úrokových výnosov a z čistých výnosov z poplatkov a provízií. 
 
Prevádzkové náklady ČSOB Banky za prvý polrok 2021 dosiahli výšku 91,1 mil. € oproti prvému polroku 2020, kedy dosiahli 
výšku 91,2 mil. €. Pozitívny vplyv zo zrušenia bankového odvodu od 1. januára 2021 bol eliminovaný medziročným 
nárastom personálnych nákladov a nákladov spojených s IT infraštruktúrou a viacerými projektami. 
 
Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká boli za prvý polrok 2021 rozpustené vo výške 4,3 mil. € v porovnaní 
s tvorbou vo výške 38,3 mil. € za prvý polrok 2020. V prvom polroku 2020 ČSOB Banka pristúpila k tvorbe opravných 
položiek v súvislosti s otáznym vývojom pandémie Covid-19 a jej predpokladanými dopadmi na ekonomiku. V roku 2021 
ČSOB Banka zatiaľ nezaznamenala významné zhoršenie kvality portfólia, čo sa prejavilo rozpustením časti opravných 
položiek. Naďalej však ako zodpovedná inštitúcia monitoruje vývoj pandémie a k tvorbe opravných položiek a rezerv na 
podsúvahové riziká pristupuje konzervatívne. 
  

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná finančná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s odsekom 9 
– Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch 
účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík 
a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 
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Vývoj bilancie 
 
Bilančná suma ČSOB Banky dosiahla úroveň 10,1 mld. € s medziročným nárastom o 10,5 %. 
 
Úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 6,9 mld. € a medziročne vzrástli o 5,9 % najmä vďaka rastu objemu úverov na 
bývanie, ktoré medziročne stúpli o 11,8 % a rastu objemu investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov, 
ktoré medziročne stúpli o 40,9%. Nárast bol mierne ponížený čiastočným výpadkom novej produkcie úverov poskytnutých 
firemnej klientele. 
 
Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli k 30. júnu 2021 o 7,5% a dosiahli výšku 6,8 mld. €. K nárastu prispel 
najmä medziročný 22,0 %-ný rast objemu vkladov na bežných účtoch fyzických osôb ako aj zvýšený záujem fyzických osôb 
o investovanie, ktorý sa prejavil v medziročnom zvýšení objemu prostriedkov investovaných v podielových fondoch o 
13,2%. 
 
ČSOB banka svojou primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 17,8 % potvrdila, že aj v prvom polroku 2021 
bola naďalej bankou so silnou kapitálovou základňou vzhľadom na stanovené regulatórne limity. 
 
 
Informácie o vplyve činnosti ČSOB Banky na spoločnosť, životné prostredie a na zamestnanosť 
 
ČSOB si dlhodobo uvedomuje svoju zodpovednosť voči komunite, v ktorej pôsobí, dbá na to, akým spôsobom dosahuje 
zisk a snaží sa v podnikaní dodržiavať nielen zásady spoločenskej zodpovednosti, ale venuje pozornosť aj tomu, ako svojou 
činnosťou vplýva na životné prostredie, hľadá úspory energií a znižuje produkciu odpadov. 
 
Táto snaha je zakotvená v dokumente Politika environmentu a energetického manažérstva ISR z 25. 10. 2017, ktorý zahŕňa 
pôsobenie ČSOB voči všetkým partnerom, ktorým poskytujeme svoje služby v súlade s obchodným registrom SR, ako aj 
voči svojim zamestnancom. Dokument je verejne dostupný na web stránke ČSOB.  
 
Máme stanovené kritériá na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Preto podrobne monitorujeme pôvod našich 
emisií. Prijali sme súbor viacerých opatrení a v porovnaní s rokom 2015 sa nám podarilo znížiť produkciu emisií CO2 o 38 
%. Zároveň budeme pokračovať v znižovaní našej priamej environmentálnej stopy a do roku 2030 znížime naše emisie 
skleníkových plynov nie o pôvodne stanovených 65%, ale až o 80 % v porovnaní s rokom 2015 v rátane emisií spôsobených 
dochádzaním zamestnancov do práce. Navyše, do roku 2030 bude pochádzať 100 % našej spotrebovanej energie z 
obnoviteľných zdrojov. 
 
ČSOB naďalej aktívne a flexibilne reaguje na trendy dynamicky sa meniaceho trhu, digitalizuje a automatizuje prácu za 
účelom zjednodušenia procesov a zvyšovania pridanej hodnoty poskytovanej zamestnancami. V reakcii na celosvetovú 
situáciu ohľadom pandémie sme pokračovali v transformácii v rozvojových programov aj produktových školení pre 
retailových zamestnancov do webinárovej formy a tak zabezpečili vysokú a profesionálnu úroveň poradenstva klientovi. V 
online forme pokračovali aj všetky ostatné rozvojové aktivity, ako úvodný deň pre novo nastúpených zamestnancov, 
program Change management, či rozvojový program pre nových manažérov Manažérska akadémia a Positive leadership 
pre skúsených manažérov. Manažérov sme podporili v novej riadiacej situácii nastavením nových Manažérskych 
štandardov v súvislosti s riadením hybridných tímov a sériou workshopov na túto tému. 
 
Banka sa počas prvého polroka 2021 aktívne zaoberala spájaním s OTP. V oblasti ľudských zdrojov boli zavedené do praxe 
pravidlá komunikácie, postupy a procesy, ktoré podporujú prirodzené splynutie dvoch firiem. V tejto oblasti sme vzdelávali 
aj našich manažérov ústredia a osobitne riaditeľov pobočiek, ktorí prechádzajú komplexným školiacim procesom prípravy 
na nové situácie pri riadení ľudí počas spájania pobočkovej siete.  
 
V ČSOB sa aktívne zaujímame o rozvojové potreby a kariérne ambície našich zamestnancov. Túto skutočnosť potvrdzuje aj 
úspešné spustenie programu IT Univerzity. Počas prvého roka existencie IT Univerzity zapojení zamestnanci prešli 
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cielenými a individuálne identifikovanými školeniami, aby sa zvýšili ich šance uplatniť sa na IT pozíciách, ktoré im v ČSOB 
vieme ponúknuť. 
 
Našim cieľom je rovnako naďalej podporovať kultúru rozmanitosti a inklúzie a rôznymi aktivitami prispievať k 
informovanosti zamestnancov, transparentnosti voči nim, k podpore personálnych konzultantov v zmierňovaní 
nevedomých predsudkov pri výbere zamestnancov a k podpore žien v kariérnom postupe. Počas ČSOB mesiaca diverzity 
manažéri prešli povinným e-learningom na uvedomovanie si a prácu s vlastnými nevedomými predsudkami. Zároveň sme 
pripravili sériu prednášok na scitlivovanie spoločnosti na rôzne témy celého spektra diverzity.  

 
V oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov naďalej rozvíjame v rámci programu 
DETOX zdravé telo, zdravú myseľ a organizujeme inšpiratívne prednášky na rôzne témy typu cestovanie, zdravý životný 
štýl, ochrana životného prostredia a pod., pričom sme sa z dôvodu prítomnosti pandémie zamerali online formou 
predovšetkým na témy orientujúce sa na psychologický well-being, zdravý životný štýl a celkový well-being zamestnancov.  
 
V súlade s EVP stratégiou a s cieľom znížiť fluktuáciu zamestnancov sme zintenzívnili komunikáciu s novými 
zamestnancami formou ich pravidelného kontaktovania počas celého pracovného cyklu zamestnanca. V oblasti náboru a 
výberu zamestnancov sme pokračovali v onlinových výberových konaniach. Našim cieľom je spokojnosť klienta a jeho 
pozitívny zážitok z kontaktu s nami. Zaviedli sme dotazník spätnej väzby pre kandidátov, ktorí sa zúčastnili výberového 
procesu s cieľom jeho zlepšovania. 
 
Aby sme novým zamestnancom uľahčili adaptačný proces pripravili sme pre nich sériu videí ako funguje život v ČSOB. 
Zároveň sme pripravili náborovú kampaň na IT pozície, v ktorej ČSOB prostredníctvom konceptu „španielskej dediny“  
hľadá kandidátov na otvorené IT pozície. Žiadna iná banka na Slovensku totiž aktuálne neponúka také široké možnosti 
uplatnenia a rôznorodosť IT projektov ako práve ČSOB. 
 
K 30. júnu 2021 bol počet zamestnancov banky 2 327, z toho vedúcich zamestnancov 248 (31.12.2020: 2 291, z toho 
vedúcich zamestnancov 250). 
 
 
Informácia o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky 
 
 
Naším cieľom j v druhom polroku 2021 úspešné zavŕšenie akvizície OTP Banky Slovensko v zmysle zabezpečenia kvalitného 
poradenstva a služieb aj pre týchto nových klientov a taktiež pokračovanie v raste finančných a hospodárskych výsledkov 
vo všetkých kľúčových oblastiach. Prioritou aj naďalej ostáva prinášať a zdokonaľovať inovatívne služby pre klientov 
v zmysle motta spoločnosti „pre Vás osobne“. 
 
V segmente retailového bankovníctva sa naďalej budeme zameriavať na oblasť úverov spotrebiteľského 
financovania, úverov na bývanie a poskytovanie investičných riešení. V segmente podnikateľov a malých firiem poskytovať 
klientom riešenia, ktoré im pomôžu prekonať dôsledky pandémie a aj naďalej úspešne rozvíjať svoj biznis. Naším záujmom 
je byť hlavnou bankou pre svojich primárne prémiových a mass-affluentných klientov a poskytovať im kvalitný servis, 
finančné služby a investičné poradenstvo. Sústrediť sa chceme tiež na zvyšovanie aktivity svojich existujúcich klientov a 
na získavanie nových, ktorí budú pravidelne využívať produkty a riešenia ČSOB finančnej skupiny. 
 
V ČSOB chceme aj naďalej udržiavať a posilňovať našu pozíciu v oblasti úverovania malých a stredných podnikov, 
predovšetkým zameraním sa na stimuláciu rastu tohto portfólia. Ako člen finančnej skupiny pokračujeme v ponúkaní 
širokej škály produktov a riešení – od každodennej správy financií, cez investovanie, stavebné sporenie, úverovanie až po 
produkty poistenia. V súlade s dlhodobou stratégiou finančnej skupiny budeme naďalej uplatňovať model bankopoistenia 
a krížového predaja s cieľom stať sa celoživotným bankopoisťovacím partnerom pre svojich klientov. 
 



 

 

Polročná finančná správa Československej obchodnej banky, a.s. za I. polrok 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

 

10 
 

ČSOB sa bude aj v druhej polovici roka 2021 držať v popredí v oblasti inovácií, a to nielen kontinuálnym vylepšovaním 
aplikácie ČSOB SmartBanking, ale aj investíciami do svojich bankových systémov a zvyšovaním spokojnosti svojich 
klientov. Zameriame sa na dobrý pocit a pozitívnu skúsenosť klientov, či už pri vybavovaní si bankopoisťovacích záležitostí 
cez Call centrum, alebo pri návšteve pobočky, kde sa snažíme poskytovať ten najkvalitnejší servis a poradenstvo s ponukou 
širokého portfólia produktov pod jednou strechou. 
 
Prioritou taktiež zostáva aj efektívne riadenie kapitálu a výdavkov spoločnosti. Obozretným prístupom k riadeniu rizík 
sledujeme svoj strednodobý cieľ, udržanie finančne zdravej a stabilnej banky. 
 
 

 
 
Za prvý polrok 2021 a ani za rok 2020 nedošlo k žiadnym významným obchodom so spriaznenými osobami, ktoré by mali 
neštandardnú trhovú charakteristiku a ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie a činnosť banky, ako aj celej 
finančnej skupiny. Informácie o transakciách so spriaznenými stranami sú súčasťou Priebežnej individuálnej a Priebežnej 
konsolidovanej účtovnej závierky za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavených podľa Medzinárodného 
štandardu pre finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia, ktoré sú súčasťou 
polročnej finančnej správy ako príloha č.1 a príloha č.2. 
 

 
 
ČSOB Banka je povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, ktorej súčasťou je aj informácia o transakciách so 
spriaznenými stranami. Priebežná konsolidovaná účtovná závierka je súčasťou Polročnej finančnej správy ako príloha č.2. 
 
 

 
 
Podľa § 77 ods. 5 zákona o cenných papieroch 

 
 

 
 
Neauditovaná Priebežná individuálna účtovná závierka a neauditovaná Priebežná konsolidovaná účtovná závierka sú 
súčasťou Polročnej finančnej správy ako príloha č.1 a príloha č. 2. 
  

 Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa táto správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to: 
a) obchody, ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období 
b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný 

vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho 
účtovného obdobia. 

 

Podľa §35 ods. 3 a 10 zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, 
v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami. 

V súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších 
predpisov je obchodník s cennými papiermi povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného 
obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení. 

Polročná správa musí obsahovať: 

a) účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor 
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Ods. 1. Porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z priebežných konsolidovaných účtovných 
závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie 
konsolidácie priebežných účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov 
zahrnutých do priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky. 
 
Porovnávacia tabuľka – viď príloha č. 2: Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 
2021 zostavená podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu 
účtovného obdobia. 
 
 

Informácie o subjektoch zahrnutých do priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky za šesť mesiacov končiacich 
sa 30. júna 2021 

 
 

Názov Predmet činnosti Adresa PSČ Mesto Štát Konsolidácia 

ČSOB Leasing, a.s. leasingová činnosť Žižkova 11 811 02 Bratislava SR úplná metóda 

ČSOB Leasing poisťovací 
maklér, s.r.o. 

činnosť poisťovacieho 
makléra 

Žižkova 11 811 02 Bratislava SR úplná metóda 

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. stavebné sporenie Žižkova 11 811 02 Bratislava SR úplná metóda 

Nadácia ČSOB nadačná činnosť Žižkova 11 811 02 Bratislava SR nekonsoliduje sa 

ČSOB Real, s. r. o. 
správa a údržba bytového a 
nebytového fondu v rozsahu 

voľnej živnosti 
Žižkova 11 811 02 Bratislava SR úplná metóda 

ČSOB Advisory, s. r. o.  
činnosť podnikateľských, 

organizačných a 
ekonomických poradcov 

Žižkova 11 811 02 Bratislava SR nekonsoliduje sa 

 
Ods. 2. Prehľad o prijatých bankových úveroch, iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a 
dlhodobé úvery k 30. júnu 2021. 
 

v tis. EUR KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BANKY - 1 181 187 

NEBANKY - 26 667 

 
Ods. 3. Druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi 
spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia 
výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane 
identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali. 
 
Informácie o vydaných a nesplatených cenných papierov sú súčasťou Priebežnej individuálnej a Priebežnej konsolidovanej 
účtovnej závierky za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2021 zostavených podľa Medzinárodného štandardu pre 
finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia, ktoré sú súčasťou Polročnej finančnej 
správy ako príloha č.1 a príloha č.2. 
 

b) správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok 
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Ods. 4. Počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom 
vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie. 
 
ČSOB nemá žiadne dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať vydanie akcií. 
 

 
 
Údaje sú uvedené v Polročnej finančnej správe v časti k § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze cenných papierov (Udalosti, 
ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia). 
 

 
 
Údaje sú uvedené v Polročnej finančnej správe v časti k § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze cenných papierov (Informácia 
o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky). 
 

c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, 
na ktoré sa polročná správa vzťahuje 

d) informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku 


