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Vážená pani prezidentka Mgr. Hana Dohálová, dipl. z.t., 
vážení členovia Slovenskej komory zubných technikov, 

ďakujeme, že využívate služby a produkty spoločnosti VÚB Leasing, a. s., ktorá je ako 
100 % dcérska spoločnosť VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších 
finančných skupín v eurozóne.  

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o plánovanom začlenení časti spoločnosti  

VÚB Leasing, a. s. priamo do štruktúr VÚB, a.s. Cieľom skupiny VÚB je  poskytovať 
kvalitné finančné služby a zvyšovať komfort našich zákazníkov. Začlenením aktivít 

spoločnosti VÚB Leasing, a. s.  priamo do banky získajú klienti nielen  možnosť 
komplexného riešenia svojich finančných potrieb „pod jednou strechou“, ale zároveň 

synergický efekt zlúčenia vytvára ešte lepšie predpoklady pre skvalitňovanie našich 
služieb.  

Aká zmena nastane? 

V najbližšom období bude spoločnosť VÚB Leasing, a. s., IČO: 31318045, so sídlom 
Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 25 (ďalej „VÚB Leasing“) integrovaná do 

materskej spoločnosti VÚB, a. s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava (ďalej ako „VÚB banka“), ktorá je aktuálne jej jediným akcionárom. Táto 

zmena by mala byť potvrdená k 1. 1. 2022 rozhodnutím Obchodného registra 
(konštitutívnym zápisom v zmysle § 69a Obchodného zákonníka). Po právnej stránke sa 
integrácia uskutoční formou rozdelenia spoločnosti zlúčením, v zmysle § 69 ods. 4 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Spoločnosť VÚB Leasing sa teda rozdelí na dve časti s dvomi právnymi nástupcami. 

Ako to ovplyvní služby, ktoré využívate? 

Prevažná časť činností a právnych vzťahov, ktoré sa týkajú najmä poskytovania úverov 

a služieb finančného lízingu, prejde na právneho nástupcu - VÚB banku. Pre 
klientov využívajúcich tieto služby nedochádza k žiadnym zmenám v súvislosti s 

poskytnutými obchodmi, teda ani pri uhrádzaní splátok. 

Aké zmeny nastanú pre služby operatívneho lízingu? 

Časť spoločnosti VÚB Leasing, poskytujúca služby operatívneho lízingu, prejde na 
novovzniknutú spoločnosť VÚB Operating Leasing, a. s., IČO: 54 108 128, so sídlom 

Mlynské nivy 1, Bratislava 820 05, ktorá je tiež 100 % dcérskou spoločnosťou VÚB 
banky. Táto spoločnosť bude zabezpečovať všetky činnosti a služby súvisiace s 
operatívnym lízingom. 

Tieto zmeny nevyžadujú z Vašej strany žiadny úkon.  

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že aktuálne platné výhody pre členov Slovenskej 
komory zubných technikov, t.j. predschválený limit až do výšky 100 tis.€, bez 

spracovateľského poplatku, so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a výhodným 
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poistením, zostávajú aj po 1.1.2022 v platnosti a pripoja sa k výhodám, 
poskytovaným VÚB bankou.  

Veríme, že naše rozhodnutie prispeje k ešte lepším a kvalitnejším službám pre Vás 

a posunie našu spoluprácu ešte na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, kontaktnými osobami zostávajú 

p. Mária Šmajdová (smajdova@vubleasing.sk, +421 915 547 871) a p. Katarína  
Czechová (kczechova@vub.sk, +421 904 750 871) 

Ďakujeme, že ste s nami. 
 

 

 

     
 

Ing. Ivona Bobkovičová       Ing. Dušan Srnec 
Predseda predstavenstva       Riaditeľ Odboru Malí podnikatelia 

VÚB Leasing, a. s.         VÚB, a. s.  
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