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Prvá stavebná sporiteľňa    

tretia v ankete Banka roka 
 

Prvá stavebná sporiteľňa sa po dvoch rokoch opäť umiestnila na poprednom 

mieste v ankete Banka roka 2012. Hodnotiaci model ekonomického týždenníka 

Trend, ktorý porovnáva hospodárske výsledky bánk pôsobiacich na slovenskom 

finančnom trhu, určil, že najväčšia stavebná sporiteľňa, ktorá si 16. novembra 2012 

pripomenie 20. narodeniny, sa umiestnila na 3. mieste.  

TREND hodnotil bankové domy podľa vopred stanovených kritérií. Popri tradičných kritériách 

úspešného podnikania predstavovali súčasť hodnotiaceho modelu aj ďalšie parametre, ktoré kladú 

dôraz na kontrolu rizík, na ktoré sa špeciálne pri bankách pozerá s čoraz väčším dôrazom.  

Tretie miesto v ankete Banka roka je už druhým ocenením Prvej stavebnej sporiteľne v priebehu 

niekoľkých dní. Tým prvým bolo udelenie Zlatej mince 2012 odbornou porotou za kvalitný 

finančný produkt - stavebný úver do 40 tisíc € s úrokovou sadzbou už do 2,9 % ročne, ktorá je 

nemenná počas celej doby splácania. PSS, a. s., poskytuje tento stavebný úver bez toho, aby 

skúmala bonitu klienta, dokonca úver netreba zabezpečiť ani ručiteľom či nehnuteľnosťou.  

 

„Z ocenení máme radosť, ale zároveň nás aj zaväzujú. K tomu, aby sme pracovali ešte tvrdšie na 

zvýhodnení a priblížení stavebného sporenia občanom Slovenska. Za tých 20 rokov, čo sme lídrom 

na slovenskom finančnom trhu, sme umožnili státisícom ľudí bývať vo svojom resp. bývať lepšie. 

Ale stále tu žije mnoho ľudí, ktorí na pomoc v súvislosti s financovaním svojho bývania ešte len 

čakajú. A to je naša úloha do budúcnosti,“ hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva 

Prvej stavebnej sporiteľne.  


