
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
                  
Číslo: 2022/KOV/SKO/3/28 Bratislava, 24. mája 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0020/OK/2022 začatom dňa 16.05.2022 na základe oznámenia koncentrácie 
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podnikateľom Všeobecná úverová banka, a.s., so 
sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, prostredníctvom Allen & 
Overy Bratislava, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
 
 

rozhodol 
 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že súhlasí s koncentráciou podľa § 7 
ods. 1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, spočívajúcou v zmene kontroly nad spoločnosťou VÚB 
Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 
Bratislava, IČO: 35 903 058, zo spoločnej kontroly podnikateľov Všeobecná úverová 
banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 a Generali 
Česká pojišťovna a.s., so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 
republika, na výlučnú kontrolu podnikateľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, a to na základe Zmluvy o kúpe 
akcií uzatvorenej dňa 05.04.2022 medzi Všeobecná úverová banka, a.s. ako 
kupujúcim a Generali Česká pojišťovna a.s. ako predávajúcim, v spojení so Zmenenou 
a preformulovanou Akcionárskou dohodou uzatvorenou dňa 05.04.2022 medzi Intesa 
Sanpaolo S.p.A, Assicurazioni Generali S.p.A., Všeobecná úverová banka, a.s. 
a Generali Česká pojišťovna a.s. 
 
 
 
 
 
 



Poučenie: 
 
Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona            
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“), proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,     
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa §14 ods.1 
zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 
ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho 
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
              (elektronický podpis) 
       Ing. Boris Gregor 
          podpredseda 
     Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 
Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 
Mgr. Peter Šťastný, advokát a konateľ 
Eurovea Central 1 
Pribinova 4 
811 09 Bratislava  
 
 
 
 


