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Už 25 rokov sme jednotkou na trhu

N

a začiatku bola odvaha a trochu
aj zmysel pre dobrodružstvo.
Predovšetkým tam však bolo
presvedčenie, že to, čo sa ide
realizovať, je správne a celkom logické. Veď
ak niečo také funguje „na Západe“, nie je
dôvod, prečo by to nemalo fungovať
aj na transformujúcom sa „Východe“.
Rovnako, ako dôvody založenia Prvej stavebnej
sporiteľne, ani jej názov nebol náhodný – bola
prvá svojho druhu nielen na Slovensku, ale
aj v rámci celej strednej a východnej Európy,
čím sa stala priekopníkom stavebného
sporenia v tejto oblasti.

FILOZOFIA
Pre úspech Prvej stavebnej
sporiteľne nie je nič dôležitejšie
ako hodnoty, ku ktorým sa hlási.
Ovplyvňujú konanie a správanie banky
ku klientom, obchodným zástupcom
a zamestnancom, partnerom, spoločnosti.
Kľúčovými hodnotami, ktorými sa riadi
a z ktorých vychádza celá jej činnosť, sú
dôvera, otvorenosť, korektnosť, lojalita,
vzájomný rešpekt, profesionalita,
ústretovosť a diskrétnosť.
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PAMÄTNÁ VETA
„Prvá stavebná sporiteľňa
v tomto roku oslavuje svoje
25. výročie. Od začiatku existencie bolo
jasné, že PSS bude prvá. Napokon, má to
aj v názve. A jednotka jej zostala až doteraz.
Z koláča zvaného stavebné sporenie sme si
na Slovensku odkrojili 85 %. Táto významná
pozícia však nie je iba pozitívom, ale aj
veľkou výzvou. Výzvou neustále ponúkať
niečo nové a motivovať klienta, aby
s nami zostal.“

INFO
Typ: akciová spoločnosť
Priemysel: finančníctvo
Rok založenia: 1992
Centrála podniku: Bratislava
Počet zamestnancov v roku 2017: 420
Web: pss.sk

ŠESŤ TÝŽDŇOV A 56 000 ZMLÚV
Keď 16. novembra 1992 začala Prvá stavebná
sporiteľňa oficiálne písať svoje dejiny, bol to
istým spôsobom krok do neznáma. Lebo aj keď
skúsenosti z Nemecka a Rakúska i ekonomické
prognózy transformujúceho sa Slovenska
nahrávali optimistom, presne odhadnúť, ako
na celkom nový produkt zareagujú Slováci,
si netrúfol nik. Už prvé týždne a mesiace ale
ukázali, že lepší štart si stavebné sporenie
a PSS, a. s., ani nemohli želať. Úvodné výsledky
prekvapili dokonca aj najväčších optimistov.
Veď za prvých šesť týždňov činnosti banka
uzatvorila so svojimi klientmi 56 000 zmlúv
o stavebnom sporení s objemom cieľových
súm 7,5 miliardy Sk.
„Do roka a do dňa“ bolo aj menším
optimistom jasné, že možnosť riešiť otázku
bývania na celkom nových princípoch
a s celkom novou finančnou inštitúciou sa
Slovensku páči... A, ako sa ukazuje, vyhovuje
mu to aj po 25-tich rokoch. Lebo hoci za
toto obdobie pribudla konkurencia tak
na vlastnom fronte, ako aj v širšom
finančníckom okruhu, stavebné sporenie stále
zostáva synonymom riešenia predstáv o bývaní.
A Prvá stavebná sporiteľňa stále zostáva
synonymom stavebného sporenia. Rečou čísel
prvej štvrťstoročnice za to jasne hovoria
4 634 807 uzatvorených zmlúv o stavebnom
sporení, 2 278 484 stavebných sporiteľov,
609 215 poskytnutých stavebných úverov,

medziúverov a úverov na zariadenie
domácnosti v celkovom objeme 7,81 mld.
eur (235,42 mld. Sk) či 9,83 mld. eur (296,14
mld. Sk) investovaných do bývania. Ak by sme
tieto matematické slová dokázali premeniť na
rodinné domy, zrekonštruované byty, zariadené
domácnosti, plynofikované obce, skvalitnené
panelové domy, vzniklo by z toho krásne
a určite nie malé mesto.

„JE SKVELÉ NA
VLASTNÉ OČI VIDIEŤ,
ČO VŠETKO SME ZA
25 ROKOV DOKÁZALI.“
IMRICH BÉREŠ,
PREDSEDA
PREDSTAVENSTVA
PSS, A. S.
JASNÁ CESTA
Misia, s ktorou PSS, a. s., organizuje a rozvíja
svoju činnosť, je jasná hneď od začiatku:
za svoje spoločenské poslanie považuje
dlhodobé zvyšovanie úrovne života občanov
Slovenska v oblasti ich bývania. Prvá stavebná
sporiteľňa sústavne prichádza s projektmi,
prostredníctvom ktorých sprístupňuje stavebné
sporenie čo najširšiemu okruhu obyvateľov
Slovenska. Dnes v ponuke PSS, a. s., figuruje
výhodné sporenie, s exkluzívnou ponukou
sporenia pre deti a online sporenia. Je v nej
pestrá škála úverov od stavebného úveru
cez rôzne typy medziúverov až po úvery
na zariadenie domácnosti. A figurujú v nej
aj viaceré druhy poistenia sprostredkúvané
v spolupráci so silnými a spoľahlivými
partnermi.
HNIEZDO ZÁCHRANY – A NIELEN TO
Pätnásť sekúnd – toľko stačilo, aby Prvá
stavebná sporiteľňa povedala svoje áno
Občianskemu združeniu Šanca pre

nechcených. Vďaka tomu vzniklo 8. decembra
2004 úplne prvé Hniezdo záchrany, konkrétne
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Bratislave. Vďaka tomu dostalo niekoľko
novorodencov šancu na život.
„Áno“ pre Hniezdo záchrany však nebolo
jediné, ktoré PSS, a. s., vyslovila v oblasti
firemnej filantropie. Podnikateľské úspechy,
ktoré dosahuje, jej zároveň umožňujú
systematicky pomáhať tým, ktorí sú
na pomocnú ruku neraz bytostne odkázaní.
Svojou charitatívnou a humanitárnou aktivitou
vracia časť svojho ekonomického úspechu
spoločnosti – robí jej to dobre „pri srdci“
a je na to (právom) hrdá. Za 25 rokov dosiahla
takáto pomoc viac než 6 miliónov eur
(181 miliónov Sk).
S ĽUĎMI A PRE ĽUDÍ
Profesionalita, stabilita, serióznosť, ústretový
prístup, vysoká kvalita služieb – to všetko sú
prívlastky, do ktorých Prvá stavebná sporiteľňa
oblieka svoju činnosť. Dosiahnuť niečo také by
však nemohla bez ďalšej dôležitej veličiny, a tou
je vlastná odbytová sieť a (vlastní) zamestnanci.
Vlastnú odbytovú sieť začala PSS, a. s.,
budovať už v roku 1992 a čas ukázal, že to
bolo mimoriadne prezieravé rozhodnutie.
V súčasnosti patrí do odbytového tímu tisícka
obchodných zástupkýň a obchodných
zástupcov poskytujúcich služby na celom
území Slovenska. V prvom roku svojej činnosti
mala PSS, a. s., 128 zamestnancov. V roku
25. výročia tvorí jej zamestnaneckú zostavu 420
žien a mužov. Charakterizuje ich nielen vysoká
odbornosť a vysoké pracovné nasadenie,
ale tiež vysoká spokojnosť, čo dosvedčuje
aj jedna z najnižších fluktuácií na Slovensku.
Rekapitulácia jej 25-ročného pôsobenia na
slovenskom bankovom trhu hovorí, že každé
dve a pol minúty si v klienti PSS, a. s., uzatvoria
novú zmluvu o stavebnom sporení; že takmer
polovica obyvateľov Slovenska je alebo bola jej
klientom; že denne poskytne takmer 70 úverov
a priemerne 1 milión eur na bývanie; že každý
siedmy bytový dom na Slovensku je obnovený
z jej prostriedkov...
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