
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch 
Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, 
Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je už 20. rok  jednotkou na 
trhu stavebného sporenia. Viac ako 2 milióny občanov Slovenska uzatvorili v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., takmer 4 milióny zmlúv 
o stavebnom sporení. Na financovanie bývania využili klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., už takmer 496 tisíc stavebných úverov 
a medziúverov, celkovo na financovanie bývania poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., viac ako 7 miliárd eur.  Zmluvu o stavebnom sporení 
môžete uzatvoriť na celom Slovensku  - v každej z 350 kancelárií zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úsek komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 
Miloš Blanárik, tel.: 02/58 231 134, fax: 02/58 231 108, e-mail: mblanarik@pss.sk, komunikacie@pss.sk. 
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Imrich Béreš získal ocenenie Zlatý biatec  
 
 

 
Predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., 
Ing. Imrich Béreš je laureátom ocenenia Zlatý biatec. 
Výročnú cenu združenia Neformálne ekonomické fórum 
Hospodársky klub za rok 2012 získal za „rozvoj stavebného 
sporiteľníctva v Slovenskej republike“.  
 
„Som poctený, že som mohol prevziať toto ocenenie. 
Stavebné sporenie na Slovensku funguje už vyše 20 rokov, je 
pre mňa o to väčšou cťou, že Zlatý biatec som získal 
v ťažkých ekonomických časoch. Som rád, že osobnosti, 
ktoré hlasovali, ocenili prínos stavebného sporenia pre 
slovenskú spoločnosť a jej obyvateľov. Som iba 

sprostredkovateľom a reprezentantom tejto myšlienky. Zlatý biatec za rozvoj 
stavebného sporiteľníctva však určite patrí všetkým vyše dvom miliónom klientov, 
ktorí si uzatvorili zmluvu o stavebnom sporení“, hovorí Imrich Béreš.  
 
Zlatý biatec bol prvýkrát udelený za rok 1993 na základe tajnej voľby skupiny 
podnikateľov a osobností slovenskej spoločnosti. Neskôr o udelení ocenenia 
rozhodoval tajnou voľbou výbor združenia, členovia združenia a v poslednom 
desaťročí členovia združenia a oslovené osobnosti slovenskej spoločnosti 
a hospodárstva.  
 
Zlatý biatec bol už udelený vyše 200 osobnostiam a firmám, z toho viac ako 50-tim 
zahraničným lídrom.  
 


