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Výroky právoplatných a vykonateľných rozhodnutí vydaných útvarom dohľadu nad finančným trhom Národnej 
banky Slovenska príslušným na konanie a rozhodovanie v prvom stupni za rok 2012 

 
Výroky rozhodnutí uvedené v tomto dokumente sú zverejnené so zachovaním osobných údajov vo vzťahu k rodnému číslu a dátumu narodenia a so 
zachovaním bankového a obchodného tajomstva. 
 
 
ČASŤ A – OBLASŤ BANKOVNÍCTVA, OBLAS Ť POSKYTOVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB A VYDÁVANIA ELEKTR ONICKÝCH 
PEŇAZÍ A DEVÍZOVÁ OBLAS Ť 
 
 

OBLASŤ BANKOVNÍCTVA 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní1 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 4. 1. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Geralda Haslera za člena dozornej rady. 
 

2 5. 1. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Mag. Reinera Andreasa Hagera do funkcie vedúceho zamestnanca priamo 
podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

3 26. 1. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  udeľuje Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banke, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola uskutočnená z rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, vykonávajúceho za Slovenskú republiku práva a povinnosti jediného akcionára, dňa 18. januára 2012. 
 

4 14. 2. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grö sslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 31. januára 2012. 

                                                 
1 Šesť výrokov rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 33 a 33c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v tomto 
dokumente zverejnených s ohľadom na zachovanie obchodného tajomstva. 
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

5 14. 2. 2012 Všeobecná úverová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Magalu za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

6 14. 2. 2012 Všeobecná úverová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Vladimíra Donátha za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného 
auditu. 
 

7 15. 2. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova  77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas 
- na začatie investovania na vlastný účet do štátnych dlhopisov vydávaných členskými štátmi  Európskej únie a dlhopisov vydávaných bankami v členských 
štátoch Európskej únie a 
 - na začatie obchodovania na vlastný účet s  medzibankovými depozitami podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení 
neskorších predpisov. 
 

8 6. 3. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Bernharda Henhappela za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie 
vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

9 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Igora Faktora za člena dozornej rady. 
 

10 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Slavomíra Kurjana za člena dozornej rady. 
 

11 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jaroslava Sýkoru za člena dozornej rady. 
 

12 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ivety Lieskovskej za člena dozornej rady. 
 

13 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Antona Jecka za člena dozornej rady. 
 

14 6. 3. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Ivety Bokroš Sivákovej za člena dozornej rady. 
 

15 6. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ehrharda Steffena z funkcie člena dozornej rady. 
 

16 6. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Klausa Oskara Schmidta do funkcie člena dozornej rady. 
 

17 7. 3. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Gernota Mittendorfera za  člena dozornej rady. 
 

18 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Tomáša Kučeru do funkcie člena dozornej rady. 
 

19 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Pribulu do funkcie člena dozornej rady. 
 

20 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Vlastislava Gejguša do funkcie člena dozornej rady. 
 

21 9. 3.2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Martina Maroša do funkcie člena dozornej rady. 
 

22 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Nadeždy Račanskej do funkcie člena dozornej rady. 

23 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Heleny Czajovej do funkcie člena dozornej rady. 
 

24 9. 3. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mgr. Violy Malárovej do funkcie člena dozornej rady. 
 

25 19. 3. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Bráveka za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

26 28. 3. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola zvolená Ágnes Rudas za člena dozornej rady. 
 

27 28. 3. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Dr. Sándora Patyiho za člena dozornej rady. 
 

28 28. 3. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Pétera Beseho za člena dozornej rady. 
 

29 30. 3. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG so sídlom Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, FN 58882t predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti 
na Tatra banke, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 vo výške 12,97 % priameho podielu na základnom imaní a 14,68 % na 
hlasovacích právach v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

30 4. 4. 2012 UniCredit Bank Slovakia a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje UniCredit Bank Slovakia a. s. so 
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Simona Marcucciho člena dozornej rady. 
 

31 4. 4. 2012 UniCredit Bank Slovakia a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje UniCredit Bank Slovakia a. s. so 
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Gerharda Deschkana člena dozornej rady. 
 

32 4. 4. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola zvolená Marianna Danilina za člena dozornej rady. 
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33 4. 4. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Konstantina Kolpaka za člena dozornej rady. 
 

34 5. 4. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Mgr. Vladimíra Krna do funkcie prokuristu. 
 

35 5. 4. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Jana Homana za člena dozornej rady. 
 

36 10. 4.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 23. marca 2012. 
 

37 10. 4. 2012 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 
310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov schvaľuje zásady stavebného sporenia ČSOB stavebnej sporiteľni, a. s. so sídlom Radlinského 
10, 813 23 Bratislava, IČO: 35 799 200. 
 

38 17. 4. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Petra Bernharda Tötzera za člena dozornej rady. 
 

39 18. 4. 2012 UniCredit Bank Slovakia a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje UniCredit Bank Slovakia a. s. so 
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Slávky  Jánošíkovej, PhD. za člena dozornej rady. 
 

40 24. 4. 2012 Všeobecná úverová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 3. apríla 2012. 
 

41 27. 4. 2012 PENTA INVESTMENTS LIMITED 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PENTA 
INVESTMENTS LIMITED so sídlom 17 The Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey, registračné číslo 109645 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 28 ods. 
1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti 
formou nepriameho podielu na Prima banke Slovensko, a. s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 nadobudnutím 100 %-ného podielu na 
základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd Floor, P. C. 3082 Limassol, 
Cyperská republika, registračné číslo HE 158996, ktorá vlastní 94,16 %-ný podiel na základnom imaní banky. 
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42 27. 4.  2012 PENTA INVESTMENTS LIMITED 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PENTA 
INVESTMENTS LIMITED so sídlom 17 The Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey, registračné číslo 109645 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 28 ods. 
1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti 
formou nepriameho podielu na Privatbanke, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 nadobudnutím 100 %-ného podielu na základnom 
imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd Floor, P. C. 3082 Limassol, Cyperská 
republika, registračné číslo HE 158996, ktorá vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní banky. 
 

43 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Branislava 
Rajčániho z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

44 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Valéra 
Demjana, PhD. z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

45 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie PhDr. Miroslava 
Poláčka z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

46 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Richarda 
Tänzera z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

47 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Jozefa 
Dvorského z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

48 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Juraja 
Minarovjecha z funkcie člena predstavenstva a vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. 
so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

49 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Ľubomíra 
Trnku z funkcie člena predstavenstva a vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so 
sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

50 27. 4.  2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Ivana 
Murína z funkcie člena predstavenstva a vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so 
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sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

51 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Michala 
Krajčoviča, CSc. z funkcie člena predstavenstva a vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. 
s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

52 27. 4. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Anny 
Bubeníkovej z funkcie člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

53 27. 4. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12. 
apríla 2012. 
 

54 7. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Miroslava Uličného za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

55 7. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mgr. Michala Lidaya za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

56 7. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Marcela Kačšáka za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

57 9. 5. 2012 Prima banka Slovensko, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prima banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19. 
apríla 2012. 
 

58 14. 5. 2012 UniCredit Bank Slovakia a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje UniCredit Bank Slovakia a. s. so 
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 23. apríla 2012. 
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59 14. 5. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Magdalény Meňhartovej za člena dozornej rady. 
 

60 14. 5. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Slavomíra Cypricha za člena dozornej rady. 
 

61 14. 5. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27. 
apríla 2012. 
 

62 15. 5. 2012 Privatbanka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27. 
apríla 2012. 
 

63 15. 5. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola zvolená Marlies Wiest-Jetter za člena dozornej rady. 
 

64 22. 5. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie JUDr. Vazila 
Hudáka za člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

65 22. 5. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jána Ondu 
za člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

66 22. 5. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra 
Ševčovica za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

67 23. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Dr. Herberta Stepica za člena dozornej rady. 
 

68 23. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
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747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola zvolená Mag. Renate Kattinger za člena dozornej rady. 
 

69 23. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Dr. Hannesa Mösenbachera za člena dozornej rady. 
 

70 23. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Dr. Karla Seveldu za člena dozornej rady. 
 

71 23. 5. 2012 Tatra banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Arisa Bogdanerisa za člena dozornej rady. 
 

72 31. 5. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 23. mája 2012. 
 

73 1. 6. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozširuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. 
so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 bankové povolenie podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že povoľuje poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na 
financovanie vybavenia domácnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. 
 

74 6. 6. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Igora Faktora z funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného 
štatutárnemu orgánu. 
 

75 6. 6. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odvolanie Ing. Ignáca Olexíka, PhD. z funkcie vedúceho útvaru vnútornej kontroly a 
vnútorného auditu. 
 

76 6. 6. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Igora Faktora do funkcie vedúceho útvaru vnútornej kontroly a 
vnútorného auditu. 
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77 14. 6. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 4. júna 2012. 
 

78 25. 6. 2012 
J&T FINANCE, a. s. 
J&T BANKA, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozdeľuje konanie o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovaných účastí na Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 
spoločnosťami J&T FINANCE, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14,  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502 a  J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní č. 
297/14,  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378 podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o dohľade na samostatné konania: I. konanie o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J&T FINANCE, a. s. podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na 
Poštovej banke, a. s. a II. konanie o udelenie predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J&T BANKA, a. s. podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách 
na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poštovej banke, a. s. 
 

79 25. 6. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 7. júna 2012. 
 

80 3. 7. 2012 Československá obchodná banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej 
banke, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom 
zhromaždení konanom dňa 18. júna 2012. 
 

81 6. 7. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Daniely Pápaiovej za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

82 6. 7. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie JUDr. Jána Noska do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného 
štatutárnemu orgánu. 
 

83 6. 7. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie JUDr. Samuela Vlčana za člena štatutárneho orgánu. 
 

84 6. 7. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení 
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konanom dňa 27. júna 2012. 
 

85 6. 7. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 28. júna 2012. 
 

86 31. 7. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Pavla Feitschera za člena dozornej rady. 
 

87 31. 7. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jána Neubauera, CSc. za člena dozornej rady. 
 

88 31. 7. 2012 Tatra banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Prof. Ing. Petra Baláža, PhD. za člena dozornej rady. 
 

89 31. 7. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Nedialka Radikova za člena štatutárneho orgánu. 
 

90 31.7. 2012 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje ČSOB stavebnej sporiteľni, a. s. 
so sídlom Radlinského 10,  813 23 Bratislava, IČO: 35 799 200  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 9. júla 2012. 
 

91 2. 8. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení 
konanom dňa 26. júla 2012. 
 

92 13. 8. 2012 Privatbanka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Richarda Pohranca za člena dozornej rady. 
 

93 13. 8. 2012 Privatbanka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Mgr. Milana Čerešňu za člena dozornej rady. 
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94 13. 8. 2012 Privatbanka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie RNDr. Mirona Zelinu za člena štatutárneho orgánu, ktorý bude 
zároveň zodpovedný za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu 
orgánu. 
 

95 13. 8. 2012 Privatbanka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Mgr. Ľuboša Ševčíka, CSc. za člena štatutárneho orgánu. 
 

96 16. 8.2012 Všeobecná úverová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Stanislava Hodeka za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie 
vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

97 27. 8. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Pavla 
Šoltysa za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

98 27. 8. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Mareka 
Nemečka za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

99 27. 8.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Martina 
Hrivíka za člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

100 27. 8. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jozefa 
Straška za člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

101 27. 8. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie prof. Ing. Jána 
Lisého, PhD. za člena dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

102 12. 9. 2012 Poštová banka, a. s.  
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Kapustu za člena dozornej rady. 
 

103 12. 9. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola zvolená Marina Bykova za člena dozornej rady. 
 

104 12. 9. 2012 Privatbanka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Privatbanke, a. s. so sídlom 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Mareka Hvožďaru za člena dozornej rady. 
 

105 17. 9. 2012 J&T BANKA, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti J&T BANKA, a. s. so 
sídlom Pobřežní č. 297/14,  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou priameho podielu 
na Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, ktorý predstavuje 36,36 % na jej základnom imaní a hlasovacích 
právach.  
 

106 17. 9. 2012 J&T FINANCE, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti J&T FINANCE, a. s. so sídlom 
Pobřežní č. 297/14,  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502 predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 
4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 formou priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 51,70 % a formou nepriameho podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 36,36 % z dôvodu, že žiadateľ vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na 
spoločnosti J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14,  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378 a táto nadobudne priamy podiel na základnom 
imaní a hlasovacích právach banky vo výške 36,36 %. 
 

107 17. 9. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890  súhlas na vykonávanie iných ako bankových činností, ktoré súvisia s jej prevádzkou podľa 
ustanovenia § 2 ods.10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas sa udeľuje na 
poskytovanie metodickej činnosti a služieb v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti. 
 

108 17. 9. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jana Koteka za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

109 17. 9. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 na zvolenie JUDr. 
Mareka Tardu za člena štatutárneho orgánu, ktorý bude zároveň zodpovedný za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi. Konanie sa zastavuje podľa 
ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d) zákona o dohľade z dôvodu, že v priebehu  konania sa zistilo, že nebol daný dôvod na začatie konania. 
 

110 17. 9. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s.  
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. 
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a 
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozširuje OTP Banke Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava IČO: 31 318 
916 bankové povolenie v bankovej činnosti poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nový finančný nástroj, a to: vykonávanie 
pokynu klienta na jeho účet podľa  § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet  podľa  § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 
papieroch vo vzťahu k finančnému nástroju swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným 
v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch. 
 

111 17. 9. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mag. Michaela Zieglera za člena dozornej rady. 
 

112 18. 9. 2012 TECHNO PLUS, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti TECHNO PLUS, a. s. 
so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 385 419 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou nepriameho podielu vo výške 
88,055 % na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.  
 

113 18. 9. 2012 J&T FINANCE GROUP, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti J&T FINANCE 
GROUP, a. s. so sídlom  Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou nepriameho 
podielu vo výške 88,055 % na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 
890. 
 

114 25. 9. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Thoralfa Arlta za člena dozornej rady. 
 

115 25. 9. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Dušana 
Tomašca za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420. 
 

116 1. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Martina Borodovčáka do funkcie vedúceho zamestnanca priamo podriadeného 
štatutárnemu orgánu. 
 

117 2. 10. 2012 Všeobecná úverová banka, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Eleny Kohútikovej, PhD. za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie 
vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

118 2. 10. 2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
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747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  udeľuje Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banke, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola uskutočnená z rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, vykonávajúceho za Slovenskú republiku práva a povinnosti jediného akcionára, dňa 17. septembra 2012. 
 

119 10. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123  súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 
dňa 28. septembra 2012. 
 

120 16. 10. 2012 Poštová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. 
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozširuje Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava IČO: 31 
340 890 bankové povolenie v bankovej činnosti poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tak, že: povoľuje poskytovanie 
vedľajšej služby - držiteľská správa v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch finančných nástrojov uvedených v ustanovení § 5 ods. 1 písm. a) až 
c) zákona o cenných papieroch a povoľuje poskytovanie investičných služieb a investičných činností uvedených v ustanovení  § 6 ods. 1 písm. a) až c) zákona o 
cenných papieroch k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie, futures, swapy, forwardy a iné 
deriváty týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti. 
 

121 20. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Martina Borodovčáka za prokuristu. 
 

122 20. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie RNDr. Pavla Ferianca za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu. 
 

123 23. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na to, aby bola Ing. Monika Deneva ustanovená do funkcie vedúceho zamestnanca a za prokuristu. 
 

124 23. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Valentina Mihova za člena dozornej rady. 
 

125 23. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Davida Josepha O'Mahonyho za člena dozornej rady. 
 

126 26. 10. 2012 Tatra banka, a. s. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Tatra banke, a. s. so sídlom 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Vladimíra Matouša za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca. 
 

127 26. 10. 2012 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a. 
s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jozefa Adamkova za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie 
vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu. 
 

128 26. 10. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Kataríny Gašparovskej za prokuristu. 
 

129 26. 10. 2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje Slovenskej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované najmenej vo 
výške 75 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Tieto osobitné podmienky určuje Národná banka Slovenska na obdobie dvoch 
rokov, t. j. od 1. februára 2013 do 31. januára 2015. 
 

130 26. 10. 2012 Všeobecná úverová banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje Všeobecnej úverovej banke, 
a. s. so sídlom Mlynské nivy 1,  829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované 
najmenej vo výške 70 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Tieto osobitné podmienky určuje Národná banka Slovenska na 
obdobie dvoch rokov, t. j. od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014. 
 

131 26. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Tatiany Ondruškovej do funkcie člena dozornej rady. 
 

132 28. 11. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123  predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Rastislava Murgaša za člena štatutárneho orgánu. 
 

133 29. 11. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje VOLKSBANK Slovensko, a. s. so 
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123  predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie JUDr. Ing. Michala Bartóka do funkcie vedúceho zamestnanca a za prokuristu. 
 

134 29. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Mgr. Ľuboša Krajčíra do funkcie člena dozornej rady. 
 

135 29. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Tomáša Kučeru do funkcie člena dozornej rady. 
 

136 29. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Nadeždy Račanskej do funkcie člena dozornej rady. 
 

137 29. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Heleny Czajovej do funkcie člena dozornej rady. 
 

138 29. 11. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. so 
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Pribulu do funkcie člena dozornej rady. 
 

139 7. 12. 2012 UniCredit Bank Slovakia a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov UniCredit Bank Slovakia, a. s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava IČO: 00 681 709 na odvolanie Jozefa Bartu z funkcie vedúceho zamestnanca 
a ustanovenie Miroslava Štrokendla do funkcie vedúceho zamestnanca. Konanie sa zastavuje podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d) zákona o dohľade z 
dôvodu, že v priebehu konania sa zistilo, že nebol daný dôvod na začatie konania. 
 

140 11. 12. 2012 OTP Banka Slovensko, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so 
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Dr. Sándora Patyiho za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie vedúceho 
zamestnanca. 
 

141 11. 12. 2012 Československá obchodná banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej 
banke, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Everta Vandenbusscha za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do 
funkcie vedúceho zamestnanca. 
 

142 11. 12. 2012 Československá obchodná banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej 
banke, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Branislava Straku, PhD. za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do 
funkcie vedúceho zamestnanca. 
 

143 11. 12. 2012 Československá obchodná banka, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej 
banke, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Daniela Kollára za člena štatutárneho orgánu a ustanovenie do funkcie 
vedúceho zamestnanca. 
 

144 11. 12. 2012 Československá obchodná banka, a. s. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
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747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej 
banke, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie JUDr.  Ľuboša Ondrejka za člena štatutárneho orgánu, ktorý bude zároveň 
zodpovedný za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca. 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci sankčných konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 5 .6. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade 
nad finančným trhom“) v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) vydáva  rozhodnutie, ktorým ukladá podľa ustanovenia § 50 ods. 1 písm. d) zákona o bankách spoločnosti 
VOLKSBANK Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „banka“ alebo „účastník konania“), pokutu 
vo výške 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur)  

I. na základe zistení nedostatkov v preverovanom období k 30.6.2010 v činnosti banky dohľadom na mieste, vykonaným v spoločnosti na základe písomného 
poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 9.7.2010 v znení zmeny poverenia zo dňa 3.8.2010 v dňoch od 20.9.2010 do 5.11.2010, ktorými boli porušené:    

1) ustanovenia § 42 ods. 2 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona o bankách v spojení s § 20 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch 
financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na 
vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 4/2007) tým, že  

a) banka nesprávne zaradila 9 expozícií voči cirkvám a náboženským spoločnostiam xxx do triedy „Pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči vyšším 
územným celkom alebo obciam“ s rizikovou váhou 100%, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 nižší 
objem expozícií v hrubej hodnote v triede „Pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem 
podnikateľov“ s rizikovou váhou 100% o sumu .xxx eur, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach,  

b) banka nesprávne zaradila 12 expozícií voči neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadácii, účelovému zariadeniu cirkvi a centru sociálnych 
služieb, z toho 9 expozícií xxx  do triedy „Dlhodobé pohľadávky alebo podmienené dlhodobé pohľadávky  voči právnickým osobám podnikateľom“ s rizikovou 
váhou 100%, ďalej 2 expozície xxx  do triedy „Retailové pohľadávky alebo podmienené retailové pohľadávky“ s rizikovou váhou 75% a 1 expozíciu  xxx do triedy 
„Pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči vyšším územným celkom alebo obciam“ s rizikovou váhou 100%, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní 
a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 nižší objem expozícií v hrubej hodnote v triede „Pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči iným 
orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov“ s rizikovou váhou 100% o sumu xxx  eur a nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx 
eur, ktorá bola vykázaná aj v Hlásení o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 k 30.6.2010, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz 
o hlásených skutočnostiach,  

c) banka nesprávne zaradila 92 expozícií (špecifikácia expozícií je uvedená vo vyžiadaní Národnej banky Slovenska o písomné vyjadrenie zo dňa 4.10.2010 
v spojení s odpoveďou banky zo dňa 6.10.2010) voči spoločenstvám vlastníkov bytov do triedy „Retailové pohľadávky alebo podmienené retailové pohľadávky“ 
s rizikovou váhou 75% alebo do triedy „Dlhodobé pohľadávky alebo podmienené dlhodobé pohľadávky  voči právnickým osobám podnikateľom“ s rizikovou 
váhou 100%, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 nižší objem expozícií v hrubej hodnote v triede 
„Pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov“ s rizikovou váhou 100% o sumu xxx 
eur a nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, ktorá bola vykázaná aj v Hlásení o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 k 30.6.2010, 
v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach,  

2) ustanovenia § 42 ods. 2 a § 32 ods. 1 písm. j) zákona o bankách v spojení s § 27 ods. 1 opatrenia č. 4/2007 tým, že banka nesprávne zaradila 759 expozícií 
(špecifikácia expozícií je uvedená vo vyžiadaní Národnej banky Slovenska o písomné vyjadrenie zo dňa 4.10.2010 v spojení s odpoveďou banky zo dňa 
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6.10.2010), ktoré boli viac ako 90 dní po termíne splatnosti do triedy „Dlhodobé pohľadávky alebo podmienené dlhodobé pohľadávky voči právnickým osobám 
podnikateľom“ s rizikovou váhou 100% alebo do triedy „Retailové pohľadávky alebo podmienené retailové pohľadávky“ s rizikovou váhou 75% a z toho 1 
expozíciu po termíne splatnosti nezaradila do žiadnej triedy, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 
nižší objem expozícií v hrubej hodnote v triede „Pohľadávky po termíne splatnosti“ s rizikovou váhou 150% alebo 100% o sumu xxx eur  a nižšiu hodnotu 
požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, ktorá bola vykázaná aj v Hlásení o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 k 30.6.2010, v dôsledku čoho banka 
neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, 

3) ustanovania § 42 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 115 ods. 1 písm. a), c) bod 3 opatrenia    č. 4/2007 tým, že banka nesprávne uplatnila účinky 
zmiernenia kreditného rizika  

a)  xxx z dôvodu, že záruka xxx nespĺňala k 30.6.2010 podmienku pre zmiernenie kreditného rizika podľa § 115 ods. 1 písm. c) bod 3 opatrenia č. 4/2007, čím 
vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 a v Hlásení o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 
k 30.6.2010 nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, 

b) z dôvodu, že záruka xxx  nespĺňala k 30.6.2010 podmienku pre zmiernenie kreditného rizika podľa § 115 ods. 1 písm. a), c) bod 3 opatrenia č. 4/2007, čím 
vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 a v Hlásení o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 
k 30.6.2010 nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, 

4) ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 109 ods. 1 písm. b) bod 2, písm. c) bod 1 a 2 opatrenia č. 4/2007 tým, že banka nesprávne uplatnila 
účinky zmiernenia kreditného rizika 

a) xxx z dôvodu zabezpečenia pohľadávky xxx, hoci k 30.6.2010 neboli splnené podmienky pre zmiernenie kreditného rizika podľa § 109 ods. 1 písm. b) bod 2, 
písm. c) bod 1 a 2 opatrenia č. 4/2007, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 a v Hlásení 
o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 k 30.6.2010 nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, v dôsledku čoho banka neposkytla 
pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, 

b) xxx z dôvodu zabezpečenia pohľadávky xxx, hoci k 30.6.2010 neboli splnené podmienky pre zmiernenie kreditného rizika podľa § 109 ods. 1 písm. b) bod 2, 
písm. c) bod 1 a 2 opatrenia č. 4/2007, čím vykázala v Hlásení o zmierňovaní a expozíciách kreditného rizika Bd (SA) 13-12 k 30.6.2010 a v Hlásení 
o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 k 30.6.2010 nižšiu hodnotu požiadavky na vlastné zdroje o xxx eur, v dôsledku čoho banka neposkytla 
pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach, 

5) ustanovenia § 33e ods. 1 písm. a) bod 2 podbod 2a, 2b a písm. b) bod 2 podbod 2a, 2b zákona o bankách (znenie ustanovenia platné v čase prekročenia 
majetkovej angažovanosti a zistenia nedostatku) v spojení s § 109 ods. 1 písm. b) bod 2, písm. c) bod 1 a 2 a § 115 ods. 1 písm. a), c) bod 3  opatrenia č. 
4/2007 tým, že majetková  angažovanosť banky k 30.6.2010 prekročila 25% súčtu jej základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov znížených 
o odpočítateľné položky voči  

a) osobe xxx, 
b) osobe xxx, 

c) skupine hospodársky spojených osôb xxx, 

6) ustanovenie § 42 ods. 2 zákona o bankách tým, že údaje vykázané bankou v Hlásení o majetkovej angažovanosti Bd (HMA) 8-12 k 30.6.2010 neboli 
pravdivé, správne a úplné, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach o majetkovej angažovanosti banky voči 
a) skupine hospodársky spojených osôb xxx, 
b) osobe xxx, 
c) osobe xxx, 
d) skupine hospodársky spojených osôb xxx, 
e) osobe xxx, 
f) skupine hospodársky spojených osôb xxx, 
g) osobe xxx, 
h) osobe xxx, 

7) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 13 ods. 5 písm. g) a § 13 ods. 1 písm. a) bod 2 podbod 2b opatrenia Národnej banky Slovenska č. 
12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík v znení opatrenia č. 15/2006 (ďalej len „opatrenie č. 12/2004“) a v spojení s vnútorným predpisom banky xxx tým, že 
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banka nesledovala pravidelne vývoj každého obchodu v rámci svojho portfólia tak, aby bola zabezpečená identifikácia a informovanie o potenciálnych 
problémových úveroch, v dôsledku čoho neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika; v rámci tohto nedostatku bolo zistené, že  

a) banka pri preverenej vzorke vybraných 5 klientov (fyzické osoby) nevypracovala rating klienta s ročnou periodicitou, konkrétne ide o klientov xxx , 

b) banka pri preverenej vzorke vybraných 13 klientov (právnické osoby) nevypracovala rating klienta s ročnou periodicitou, konkrétne ide o klientov xxx, 

c) banka pri preverenej vzorke vybraných 22 klientov (fyzické osoby) prehodnotila týchto klientov k 30.6.2010 behaviorálnym ratingom, a to maximálne do 
stupňa 4, hoci boli títo klienti v omeškaní viac ako 90 dní t.j. zlyhaným pohľadávkam mal byť pridelený rating 5 , konkrétne ide o klientov xxx, 
 
8) ustanovenia § 26 ods. 3 a 4 v spojení s § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v spojení 
s medzinárodným účtovným štandardom IAS 39 ods. 63 podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (ďalej len „Nariadenie č. 1126/2008) a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (ďalej len „Nariadenie č. 1606/2002“) tým, 
že banka k 30.6.2010 nesprávne ocenila pohľadávku voči spoločnosti xxx a pohľadávku voči fyzickej osobe podnikateľovi xxx, v dôsledku čoho bola zistená 
potreba dotvorby individuálnych opravných položiek v prípade týchto dvoch pohľadávok xxx. 
 
II. na základe zistení nedostatkov v preverovanom období k 31.12.2010 v činnosti banky dohľadom na mieste, vykonaným v spoločnosti na základe písomného 
poverenia Národnej banky Slovenska  zo dňa 11.1.2011  v dňoch od 28.2.2011 do 25.3.2011, ktorými boli porušené: 

1) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. d), ods. 4 písm. b) bod 7, § 9 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 5 písm. g) 
bod 1 opatrenia č. 12/2004 tým, že v rámci monitorovania klientov za účelom prehodnotenia ich ratingu, ak obchodné miesto nepripravilo podklady pre 
potvrdenie a schválenie ratingu, príslušný odbor pre úverové riziko nenieslo zodpovednosť za to, že nedôjde k prehodnoteniu ratingu klienta a táto 
zodpovednosť sa preniesla na obchodné miesto, čím banka nezabezpečila v rámci organizácie riadenia rizík organizačné a personálne oddelenie činností 
a zodpovedností kompetentných útvarov za účelom identifikácie, merania a sledovania kreditného rizika a vytvorenie informačného systému zabezpečujúceho 
primerané informačné toky, v dôsledku čoho neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika, 

2) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a) a b) opatrenia č. 12/2004 tým, že banka použila v 8 prípadoch 
nevhodný ratingový nástroj na hodnotenie klientov z dôvodu nesprávneho identifikovania zmluvnej strany z toho v 6 prípadoch klient xxx, v 2 prípadoch klient 
.xxx, a to v nadväznosti na zmenu ratingového nástroja počas trvania úverového vzťahu tak, že pri poskytnutí úveru bol klient hodnotený ratingovým nástrojom  
xxx  a pre aktuálny rating bol použitý ratingový nástroj xxx, čím banka nezabezpečila meranie kreditného rizika v rozsahu a zložitosti činností banky, v dôsledku 
čoho neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika, 

3) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s  § 13 ods. 5 písm. g) bod 2 a ods. 3 písm. c) opatrenia č. 12/2004 tým, že v prípade klienta .xxx zo 
zmluvnej dokumentácie ku kontokorentnému úveru týchto klientov vyplýva, že deň dokedy môže klient čerpať úver je totožný s dňom dokedy klient musí splatiť 
úver, v dôsledku čoho nebolo zrejmé, ktorej udalosti prislúchal dátum rozhodujúci pre výpočet počtu dní omeškania,  
4) ustanovenia § 17a zákona o účtovníctve v spojení s medzinárodným účtovným štandardom IAS 39 AG 89 podľa Nariadenia č. 1126/2008 a Nariadenia č. 
1606/2002 tým, že banka do výpočtu odhadu PD (pravdepodobnosť zlyhania) použila údaje o celej histórii pohľadávok voči klientom (pohľadávky sú uvedené 
v odpovedi banky na požiadavku predloženia informácií č. 16 zo dňa 9.3.2011 v spojení s tabuľkou prekrývania pohľadávok v protokole o vykonanom dohľade 
na mieste), ktorí zmenili segment počas životnosti úveru, do všetkých portfólií príslušného produktu a segmentu, v ktorých klient migroval, pričom využila celú 
históriu jednej pohľadávky v rámci dvoch rôznych portfólií, ktoré predstavujú odlišný klientský segment, v rámci ktorého klienti vykazujú rozdielne charakteristiky 
úverového rizika,  
5) ustanovenia § 17a  zákona o účtovníctve v spojení s medzinárodným účtovným štandardom IAS 39 ods. 58 podľa Nariadenia č. 1126/2008 a Nariadenia č. 
1606/2002 v spojení s vnútorným predpisom xxx tým, že v prípade 62 pohľadávok podľa úverového portfólia k 31.12.2010 predloženého bankou Národnej 
banke Slovenska (s dátumom vypracovania aktuálneho ratingu starším ako jeden rok), sa nezisťovali znaky znehodnotenia viac ako jeden rok, a teda banka 
nemohla zhodnotiť, či existuje objektívny dôkaz o tom, či sa znížila hodnota pohľadávky. 
 

22 17.5.2011 OTP Banka Slovensko, a.s. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v konaní 

                                                 
2 Výrok rozhodnutia sa uverejňuje vzhľadom na nadobudnutie vykonateľnosti rozhodnutia v roku 2012. 
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o uložení sankcie ukladá podľa ustanovenia § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) 
spoločnosti OTP Banka Slovensko, a. s.,  so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 (ďalej len „spoločnosť“, „účastník konania“ alebo „banka“) 
pokutu vo výške 10 000, - eur (slovom desaťtisíc eur), na základe zistení nedostatkov v činnosti banky dohľadom na mieste, vykonaným v spoločnosti na 
základe písomného poverenia viceguvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 04.12.2009 v dňoch od 15.01.2010 do 16.04.2010 s dohliadaným obdobím 
druhý polrok 2009 až prvý štvrťrok 2010, ktorými boli porušené: 
1. ustanovenia § 23 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 písm. a) zákona o bankách tým,    
- že v rozpore s organizačnou štruktúrou definovanou vo vnútornom predpise xxx, vystavovala zmenky pre privátnych klientov prostredníctvom organizačného 
útvaru odbor xxx, čo preukázala vybraná vzorka obchodov s ID: xxx, čím súčasne nepostupovala v priebehu roku 2009 pri výkone svojej činnosti obozretne, 
pretože nevykonávala obchody spôsobom, ktorý zohľadňuje a zmierňuje riziká, 
- že v rozpore s organizačnou štruktúrou definovanou vo vnútornom predpise xxx, zamestnanci organizačného útvaru odbor xxx, zodpovedného za výkon 
činností privátneho bankovníctva, nemali v čase od 01.02.2010 do dátumu výkonu dohľadu na mieste oprávnenie uzatvárať obchody s privátnymi klientmi 
týkajúce sa finančných nástrojov peňažného a devízového trhu, ako ani právomoci týkajúce sa obstarania nákupu alebo predaja cenných papierov na účet tretej 
osoby na primárnom a sekundárnom trhu na základe zmluvy uzatvorenej s klientom, čo vyplynulo z vybranej vzorky obchodov s ID: xxx v dôsledku čoho banka 
v uvedenom období nepostupovala obozretne pri výkone svojej činnosti, pretože nevykonávala obchody spôsobom, ktorý by zohľadňoval a zmierňoval riziká,  
- že v rozpore s interným predpisom  xxx  zamestnanci spoločnosti xxx u vybranej vzorky obchodov s ID: .xxx, podpisovali za spoločnosť písomnosti, ktoré 
potvrdzujú uzatvorenie obchodu, a to napriek tomu, že na to nemali oprávnenie,   
2.  porušenie ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 14 ods. 1 písm. c) a d) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a 
systéme riadenia rizík tým, že pri dojednávaní vybraných obchodov s privátnymi klientmi s ID: xxx, banka neplnila požiadavku na vyhotovenie písomného 
záznamu z dojednávania a uzatvorenia obchodu od 01.02.2009 do 01.02.2010 a vyhotovenie zvukového záznamu  z dojednávania a uzatvorenia obchodu 
v období roku 2009 až prvého štvrťroka 2010 a v týchto obdobiach neplnila ani požiadavku na uloženie takýchto záznamov mimo organizačného útvaru, ktorý 
uzatváral obchody, a to tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii, v dôsledku čoho banka týmto konaním dôsledne nezahrnula do systému uzatvárania 
obchodov v banke požiadavky podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. c) a d) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík a 
preto nemala vytvorený primeraný systém uzatvárania všetkých obchodov, s ktorými je spojené trhové riziko a tým ani dostatočne účinný systém riadenia rizík 
v zmysle požiadavky podľa § 27 ods. 2 zákona o bankách, 
3. porušenie ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 7 ods. 1 písm. d) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme 
riadenia rizík tým, že v období roku 2009 až prvého štvrťroka 2010 konfirmácie z vybraných uzatvorených obchodov s ID: xxx, ako aj výpisy z účtov privátnym 
klientom nevyhotovoval nezávislý organizačný útvar, poverený vysporiadavaním obchodov, ale organizačný útvar, ktorý tieto obchody uzavieral, v dôsledku 
čoho banka týmto konaním nenaplnila jednu z požiadaviek organizácie riadenia rizík, ktorá zahŕňa organizačné a personálne oddelenie činností 
a zodpovedností kompetentných útvarov tak, aby bolo v najväčšej možnej miere zamedzené konfliktu záujmov, a to oddelenie obchodných činností od činností 
spojených s vysporiadavaním obchodov a požiadaviek na účinný systém riadenia rizík v zmysle § 27 ods. 2 zákona o bankách, 
4. porušenie ustanovenia § 23 ods. 1 a 2 písm. a) zákona o bankách tým, že v období roku 2009 až prvého štvrťroka 2010 neupravila organizačnú štruktúru 
banky tak, aby zabraňovala vzniku konfliktu záujmov v rámci banky pri uzatváraní obchodov za mimotrhovú cenu, ktoré neboli validované, nakoľko organizačný 
útvar oddelenie .xxx   (príslušný na pravidelnú kontrolu cien obchodov a ich súlad s trhovými cenami) mal o týchto obchodoch informovať .xxx  výbor (Výbor pre 
xxx ) a predstavenstvo banky, pritom členovia .xxx  výboru a xxx patrili medzi xxx  a súčasne osoby s osobitným vzťahom k banke podľa ustanovenia § 35 ods. 
4 zákona o bankách, ktorým bola poskytnutá pri uzatváraní obchodov mimotrhová cena,    
 5. porušenie ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 71a ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že v organizačnej štruktúre v čase od 01.05.2008 do času 
výkonu dohľadu na mieste nemala zahrnutého zamestnanca alebo zamestnancov zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania,      
6. porušenie ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 71f ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že do času výkonu dohľadu na mieste nevytvorila primerané 
opatrenia na zamedzenie toho, aby jej osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným 
informáciám podľa ustanovenia § 132 tohto zákona alebo k iným dôverným informáciám z dôvodu činnosti, ktorú táto osoba vykonáva v jej mene, uzavierala 
osobné obchody, 
7. porušenie ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o bankách tým, že v roku 2009 nevykázala vo výkaze Ocp (PIS) 02-04 a Ocp (PUK) 13-04 investičnú službu 
prijatie a postúpenie pokynu klienta na kúpu/predaj zahraničných cenných papierov (išlo o obchody s evidenčným číslom pokynu. xxx), a tým údaje uvedené v 
týchto výkazoch neposkytovali pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach. 
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OBLASŤ POSKYTOVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB A VYDÁVANIA ELEKTR ONICKÝCH PE ŇAZÍ 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 14. 2. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti  Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) predchádzajúci súhlas na ustanovenie pána Mgr. Michala Janečka, narodeného dňa XX.XX.XXXX, bytom 
Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika za vedúceho zamestnanca platobnej inštitúcie 
 

2 20. 3. 2012 Ing. Igor Rintel 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
Ing. Igorovi Rintelovi, nar. dňa XX.XX.XXXX, bytom Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „účastník konania“ alebo „žiadateľ o 
udelenie predchádzajúceho súhlasu“), predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo výške 100% podielu na spoločnosti Trust Pay, a.s. so 
sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800, ktorým podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach prekročí 50% v zmysle ustanovenia 
§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o platobných službách“). 
 

3 18. 4. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti  Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) predchádzajúci súhlas na ustanovenie pána Ing. Kamila Škublu, narodeného dňa XX.XX.XXXX, bytom 
Severovcov 1312/10, 851 10 Bratislava, Slovenská republika za vedúceho zamestnanca platobnej inštitúcie. 
 

4 18. 4. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti  Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) predchádzajúci súhlas na voľbu pani Kataríny Deglovičovej, narodenej dňa XX.XX.XXXX, bytom Račianska 
1526/79, 831 02 Bratislava, Slovenská republika za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie. 
 

5 18. 4. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti  Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) predchádzajúci súhlas na voľbu pána Ing. Alfréda Pauloviča, narodeného dňa XX.XX.XXXX, bytom 
Súmračná 3257/3, 821 02 Bratislava, Slovenská republika za člena dozornej rady platobnej inštitúcie. 
 

6 18. 4. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti  Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) predchádzajúci súhlas na voľbu pána Ing. Igora Rintela, narodeného dňa XX.XX.XXXX, bytom Myjavská 
1815/5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie. 
 

7 9. 5. 2012 QIWI, s.r.o. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 



23 / 152 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

zastavuje konanie v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade č. ODB – 1005/2012 o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb 
podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) spoločnosti QIWI, s.r.o. so sídlom Špitálska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 45 415 617 (ďalej len „spoločnosť“ 
alebo „účastník konania“), a to z dôvodu, že účastník konania vzal pred vydaním rozhodnutia vo veci v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ktorej základe sa 
začalo konanie. 
 

8 28. 5. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Louis-Michel Duraya, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Rue de 
Quatre vents 12, Garches 2380, Francúzsko za člena dozornej rady platobnej inštitúcie. 
 

9 28. 5. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36  Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Ing. Aleša Kosa, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Vřesinská 
15/166, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie. 
 

10 28. 5. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Ing. Martina Koubeka, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: A. 
Mráza 4, 821 03 Bratislava, Slovenská republika za člena dozornej rady platobnej inštitúcie. 
 

11 28. 5. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36  Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Ing. Tibora Raksányiho, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Nám. 
Hraničiarov 10, 851 03 Bratislava, Slovenská republika za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie. 
 

12 28. 5. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje 
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36  Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Alain Van Groenendaela, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: 14 
rue du Parc de Marly, 78430 Louveciennes, Francúzsko za člena dozornej rady platobnej inštitúcie. 
 

13 11. 9.  2012 RM – S Market, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
udeľuje spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072 (ďalej len „spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa 
ustanovenia § 66 ods. 1 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o platobných službách“) na vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu 
nad finančným trhom č. ODB-5324-3/2010 zo dňa 3. decembra 2010.Národná banka Slovenska podľa § 66 ods. 5 zákona o platobných službách určuje 
spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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14 11. 10. 2012 CETELEM SLOVENSKO a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
udeľuje spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36  Bratislava, IČO: 35 787 783 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) 
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na voľbu pána Charlesa Davida McArthura, narodeného dňa  XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Gustav-
Linden Strasse 23, D-40878 Ratingen, Nemecko za člena dozornej rady platobnej inštitúcie. 
 

15 13. 11. 2012 24-pay s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
udeľuje spoločnosti 24-pay s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 10 Žilina, IČO: 44 002 602 (ďalej len „účastník konania“)  podľa ustanovenia § 64 ods. 1 a ods. 5 
zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách“) povolenie na poskytovanie 
platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o platobných službách (ďalej len „povolenie“), a to vykonávanie platobných operácií vrátane 
prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb  
1. úhradou, 
2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.  
Členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú konatelia: Ing. Milan Šmehyl st., narodený dňa XX.XX.XXXX, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, Ing. 
Milan Šmehyl ml., narodený dňa XX.XX.XXXX, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, Ing. Peter Stražovec, narodený  dňa XX.XX.XXXX, bytom Rosina 366, 
013 22 Žilina. 
Členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú: Elena Šmehylová, narodená dňa XX.XX.XXXX, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, Ing. Elena Šmehylová, 
narodená dňa XX.XX.XXXX, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, Helena Vajdová, narodená dňa XX.XX.XXXX, bytom Železničná 887/9, 013 01 Teplička 
nad Váhom. 
 

16 20. 11. 2012 Trust Pay, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)  
udeľuje spoločnosti Trust Pay, a.s., Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania“ alebo „platobná inštitúcia“) predchádzajúci 
súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) na ustanovenie Ing. Vladimíra Kajabu, narodeného dňa XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Bjőrnsonova 13, 811 05 
Bratislava, Slovenská republika za vedúceho zamestnanca platobnej inštitúcie. 
 

 
 

DEVÍZOVÁ OBLAS Ť 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 21. 3. 2012 Blanka Čurajová 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 587, žiadateľovi  Blanka Čurajová, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Predmier 311, Turzovka 023 54, s obchodným menom Blanka Čurajová, 
IČO: 36 942 618, s miestom podnikania Turzovka 185, Turzovka 023 54 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  ustanovenia § 6 v spojení s 
ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že  devízová  licencia oprávňuje jej držiteľa 
vykonávať  obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti,  ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov   v  cudzej mene za eurá 
v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej 
prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o zániku 
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živnostenského  oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

2 29. 3. 2012 FINANCE GAME s.r.o., Malacky 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 586 spoločnosti  FINANCE GAME s.r.o., so sídlom Malé nám. 18, 901 01 Malacky, IČO: 46 370 048 na obchodovanie  s devízovými hodnotami podľa  
ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých   predmetom je nákup peňažných 
prostriedkov v  cudzej mene  za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú 
kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na  vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

3 10. 4. 2012 IMMOBILIARE JJB, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky   č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 588 spoločnosti  IMMOBILIARE JJB, s.r.o., so sídlom Kátovská 49, 908 51 Holíč, IČO: 36 264 831 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  
ustanovenia § 6 v  spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods.10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup  peňažných 
prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú  
kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

4 16. 4. 2012 ISTERTOP, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 589 spoločnosti ISTERTOP, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 50, 943 01 Štúrovo, IČO: 31 421 971 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v  spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

5 14. 5. 2012 Jaroslav Michalák 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 590 žiadateľovi Jaroslav Michalák, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Hollého 1174/45, Martin 036 01, s obchodným menom Jaroslav Michalák – 
UNIFIRM – obchodno-servisná firma, IČO: 17 850 983, s miestom podnikania M.R.Štefánika 46, Martin 036 01 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

6 24. 5. 2012 Marek Béreš 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
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spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 591 žiadateľovi Marek Béreš, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Slovenské Ďarmoty 45, Slovenské Ďarmoty 991 07 na  obchodovanie s 
devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona 
sa určuje, že devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup 
peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu 
oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne 
osvedčenú kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

7 4. 6. 2012 DREAMLINE s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 592 spoločnosti DREAMLINE s. r.o., so sídlom G. Bethlena 47/4, 940 76 Nové Zámky, IČO: 43 810 063 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v  spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

8 8. 6. 2012 Peter Haluška 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky   č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 593 žiadateľovi Peter Haluška, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Nemocničná 1951/67, 026 01 Dolný Kubín, s obchodným menom Peter 
Haluška, s miestom podnikania Nemocničná 1951/67, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 346 551, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 v 
spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová licencia oprávňuje jej 
držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za 
eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej 
prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o zániku 
živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

9 29. 6. 2012 Ing. Peter Žáčik 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 594 žiadateľovi  Ing. Peter Žáčik, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Nová 403/11, Galanta 924 01 na  obchodovanie s devízovými hodnotami 
podľa  ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

10 3. 9. 2012 POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 595 spoločnosti POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA s.r.o., so sídlom, Poštová 1, 040 01 Košice, IČO: 36 202 061, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že  devízová  
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať  obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti,  ktorých predmetom je predaj peňažných 
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prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej  licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne 
osvedčenú kópiu rozhodnutia o zániku živnostenského oprávnenia  na  vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

11 4. 9. 2012 Cain  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 596 spoločnosti Cain s. r.o., so sídlom Štefánikova trieda 2725/15, 949 01 Nitra, IČO: 46 785 175 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v  spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú  kópiu 
oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

12 11. 9. 2012 Beeston,  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 598 spoločnosti Beeston, s.r.o., so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 46 131 779 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  
ustanovenia § 6 v  spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej  licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

13 11. 9. 2012 MONAQ Group,  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky   č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“)  udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 597 spoločnosti MONAQ Group,  s. r.o., so  sídlom Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava, IČO: 35 820 276 na obchodovanie  s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že  devízová  
licencia oprávňuje   jej držiteľa vykonávať  obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup  peňažných 
prostriedkov v cudzej mene  za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej  licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne 
osvedčenú  kópiu oznámenia o  zániku živnostenského  oprávnenia  na  vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia 
spoločnosti. 
 

14 11. 9. 2012 Viaticum  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 599 spoločnosti Viaticum s. r.o., so sídlom Nákovná, 821 06 Bratislava, IČO: 45 671 630  na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  ustanovenia § 
6 v  spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová licencia oprávňuje jej 
držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti,  ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v  cudzej mene za 
eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej 
prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o  zániku 
živnostenského oprávnenia  na vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
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15 3. 10. 2012 Kindly  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 600 spoločnosti Kindly s. r.o., so sídlom Stred 185, Turzovka  023 54,  IČO: 46 730 567  na  obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  ustanovenia § 6 
v  spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová  licencia oprávňuje jej 
držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti,  ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v  cudzej mene za 
eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej 
prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú  kópiu oznámenia o  zániku 
živnostenského oprávnenia na  vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

16 24. 10. 2012 JUDr. Mag. Ján Čarnogurský 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky   č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 602 žiadateľovi  JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Panská 245/13, 811 01 Bratislava, s obchodným menom JUDr. 
Mag. Ján Čarnogurský, IČO: 35 438 410, s miestom podnikania  Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava-Staré Mesto na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa  
ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  stanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová  
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu 
oznámenia o zániku živnostenského  oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

17 26. 10. 2012 TERMY ORAVICE,  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 601 spoločnosti  TERMY ORAVICE, s. r.o., so sídlom M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 547 321 na obchodovanie s devízovými 
hodnotami podľa  ustanovenia § 6 v  spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s  ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, 
že devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať  obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom   je  nákup 
peňažných prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu 
oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne 
osvedčenú  kópiu oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

18 5. 11. 2012 Ján Čimbora 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 603 žiadateľovi Ján Čimbora, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Jána Kollára 2454/24, 022 01 Čadca na  obchodovanie s devízovými hodnotami 
podľa  ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov 
v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo 
zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú  kópiu 
oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

19 28. 11. 2012 YOPI Goldsilver  s. r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 604 spoločnosti YOPI Goldsilver  s. r.o., so sídlom  Krivá 10, 040 01 Košice, IČO: 45 439 451 na obchodovanie  s devízovými hodnotami podľa  
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ustanovenia § 6 v  spojení  s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti,  ktorých predmetom je nákup peňažných 
prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej  licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne 
osvedčenú kópiu oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti. 
 

20 3. 12. 2012 Nova CS, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) udeľuje devízovú licenciu 
č. 800 605 spoločnosti Nova CS, s.r.o., so sídlom, Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 44 523 424, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa 
ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. V súlade s ustanovením § 6 ods. 10 Devízového zákona sa určuje, že devízová 
licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať  obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných 
prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je  povinný útvaru dohľadu oznámiť 
zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne 
osvedčenú kópiu rozhodnutia o zániku živnostenského oprávnenia  na vykonávanie  zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci sankčných konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 1. 3. 2012 GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 v spojení s 
ustanoveniami § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dohľade“) v konaní o uložení poriadkovej pokuty spoločnosti č. ODB-12092/2011 ukladá na základe ustanovenia § 38 ods. 1 písm. a) v 
spojení s ustanovením § 38 ods. 2 zákona o dohľade spoločnosti GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 22, 811 01 Bratislava, IČO: 
45 669 953 poriadkovú pokutu vo výške 350 ,- EUR (slovom tristopätdesiat eur), a to z dôvodu sťažovania výkonu dohľadu na mieste nad spoločnosťou GREEN 
ENERGY CONSULTING, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 22, 811 01 Bratislava v dôsledku porušenia ustanovenia § 2 ods. 7 zákona o dohľade v spojení s § 8 
ods. 2 a 4 a § 24 ods. 2 a 4 zákona č. 202/1995 Z.z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré spočívalo v tom, že v čase kedy sa mal uskutočniť výkon dohľadu na mieste dňa 20. júla 2011 na základe 
poverenia č. ODB-8028/2011 zo dňa 8. júla 2011 a opakovane dňa 12. septembra 2011 na základe poverenia č. ODB-8028/2011-3 zo dňa 7. septembra 2011 
spoločnosť neumožnila výkon dohľadu na mieste, nakoľko sa v mieste spoločnosti GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 22, 811 01 
Bratislava  zapísaného v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti nikto nenachádzal. 
 

2 26. 6. 2012 GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom  stupni  podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o dohľade“) 
a podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Devízový zákon“ ) vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., so 
sídlom Na Bráne 1, 010 48 Žilina, IČO: 35 916 249 podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. a) Devízového zákona v spojení s 
ustanoveniami opatrenia Národnej banky Slovenska č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona (ďalej len „opatrenie“) pokutu vo výške 
200,- eur (slovom dvesto eur) za to, že v  období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 si nesplnila svoju devízovú ohlasovaciu povinnosť voči NBS podľa 
ustanovení § 8 ods. 2  a ods. 4 devízového zákona v spojení s § 1 ods. 1 písm. a)  a ods. 2 a § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 opatrenia, a to tým, že Národnej banke 
Slovenska neohlásila údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k cudzozemcom prostredníctvom hlásenia o zahraničných aktívach a 
pasívach DEV (NBS) 1-12 časť 1 až 4, hoci na svojich účtoch spoločnosť vykazovala v kontrolovanom období aktíva a pasíva vo vzťahu k cudzozemcom. 
 

3 27. 6. 2012 ENCINGER, spol. s.r.o. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom  stupni  podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o dohľade“) 
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a podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“ ) vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti ENCINGER, spol. s.r.o., so sídlom 
Jadranská 13, 841 01 Bratislava, IČO: 17 329 001, podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. a) Devízového zákona v spojení s 
ustanoveniami opatrenia Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. z 23. novembra 2010 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona (ďalej len 
„opatrenie“) pokutu vo výške 400,- eur (slovom štyristo eur) za to, že v  období od 1. januára 2011 do 16. decembra 2011 si nesplnila svoju devízovú 
ohlasovaciu povinnosť voči Národnej banke Slovenska podľa ustanovení § 8 ods. 2  a ods. 4 devízového zákona v spojení s § 1 ods. 1 písm. a)  a ods. 2 a § 2 
ods. 1 písm. a) a ods. 2 opatrenia, a to tým, že Národnej banke Slovenska neohlásila údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k 
cudzozemcom prostredníctvom hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach DEV (NBS) 1-12 časť 1 až 4, hoci na svojich účtoch spoločnosť vykazovala v 
kontrolovanom období aktíva a pasíva vo vzťahu k cudzozemcom. 
 

4 30. 8. 2012 Aurubis Slovakia, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom  stupni  podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o dohľade“) 
a podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) ukladá pokutu spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o., so sídlom Mokraďská ul. 2931, 
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 737 062, podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. a) Devízového zákona v spojení s ustanoveniami 
opatrenia Národnej banky Slovenska č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona (ďalej len „opatrenie“) vo výške 250 eur (slovom 
dvestopäťdesiat eur) za to, že v  období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 si nesplnila svoju devízovú ohlasovaciu povinnosť voči NBS podľa 
ustanovení § 8 ods. 2  a ods. 4 devízového zákona v spojení s § 1 ods. 1 písm. a)  a ods. 2 a § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 opatrenia, a to tým, že NBS neohlásila 
údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k cudzozemcom prostredníctvom hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach DEV (NBS) 1-12 
časť 1 až 4, hoci na svojich účtoch spoločnosť vykazovala v kontrolovanom období pasíva vo vzťahu k cudzozemcom. 
 

5 5. 6. 2012 CD-Petrol, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade 
nad finančným trhom“) v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 4, § 24 ods. 1 a § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a 
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“)  
vydáva  rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti CD-Petrol, spol. s r.o. so sídlom Makov 340, 023 56 Makov, IČO: 36 746 053 (ďalej len „spoločnosť“) podľa 
ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. d) Devízového zákona pokutu vo výške 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovení  § 
13 ods. 5 písm. a) Devízového zákona v spojení s § 11 ods. 1 a ods. 5 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. v znení opatrenia NBS č. 
412/2006 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona (ďalej len 
„opatrenie“) tým, že spoločnosť nevyhotovovala evidenciu dokladov o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny v listinnej podobe a v dvoch 
rovnopisoch. V dôsledku skutočnosti, že spoločnosť porušila ustanovenia § 13 ods. 5 písm. a) Devízového zákona v spojení s § 11 ods. 1 a ods. 5 opatrenia, 
nebolo možné podľa § 24 ods. 2 Devízového zákona vykonať kontrolu plnenia a dodržiavania ustanovení § 13 ods. 5 písm. c) Devízového zákona v spojení s 
ustanovením § 11 ods. 3 písm. b) opatrenia, keďže spoločnosť vyhotovovala doklady o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny iba v jednom 
vyhotovení, a to pre klienta.  
 

6 27. 6. 2012 CK ODYSEUS, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade 
nad finančným trhom“) v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 4, § 24 ods. 1 a § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a 
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon“) 
vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti CK ODYSEUS, spol. s r.o. so sídlom Tr. SNP 16, 040 11 Košice, IČO: 36 211 214 (ďalej len „spoločnosť“) podľa 
ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. d) Devízového zákona pokutu vo výške 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovení § 
13 ods. 5 písm. a) Devízového zákona v spojení s § 11 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ako aj v spojení s § 3 ods. 2 písm. c) bod 3 opatrenia Národnej banky Slovenska 
č. 614/2003 Z. z. v znení opatrenia NBS č. 412/2006 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 
13 ods. 8 Devízového zákona (ďalej len „opatrenie“) tým, že doklady o odpočte o nákupe a predaji cudzej meny vystavované spoločnosťou neobsahovali meno 
a priezvisko osoby, prostredníctvom ktorej bol vykonávaný nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene a za porušenie ustanovení § 13 ods. 5 
písm. c) Devízového zákona v spojení s § 11 ods. 3 písm. b) opatrenia, tým, že spoločnosť neidentifikovala klienta pri nákupe alebo predaji cudzej meny v 
prípadoch, keď hodnota vykonávaného obchodu prevyšovala 1 000 eur.  
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ČASŤ B – OBLASŤ POISŤOVNÍCTVA, OBLAS Ť DÔCHODKOVÉHO SPORENIA A OBLAS Ť FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA  
A FINANČNÉHO PORADENSTVA 
 
 

OBLASŤ POISŤOVNÍCTVA 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 4. 1. 2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby 
- Ing. Jozef Hrdý, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Zemianska 654/25, 956 21 Jacovce za prokuristu. 
 

2 9. 1. 2012 ING Životná poisťovňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 
8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby – Juraj 
Dlhopolček, MSc., dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Trenčianska 688/23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva. 
 

3 10. 1. 2012 M.A. Michal Kujovič 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – M.A. 
Michal Kujovič, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Šándorova, 17, 821 03 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

4 24. 4. 2012 Ing. Zuzana Šuvadová 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Zuzana 
Šuvadová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Cédrová 491/8, 031 04 Liptovský Mikuláš podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

5 24. 4. 2012 Ing. Miroslava Školníková 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Miroslava 
Školníková, rodné číslo: XXXXX/XXXX, trvalý pobyt Nad Lúčkami 49, 841 04 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

6 24. 4. 2012 Ing. Daniel Suchal 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Daniel 
Suchal, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Jadranská 80, 841 01 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

7 24. 4. 2012 Mgr. Ivana Krištofová 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Mgr. Ivana 
Krištofová, rodné číslo: XXXXX/XXXX, trvalý pobyt Lánska 927/5, 017 01 Považská Bystrica podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
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poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

8 24. 4. 2012 Ing. Mária Malegová 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Mária 
Malegová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Mýtna 24, 064 01 Stará Ľubovňa podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

9 25. 4. 2012 Mgr. Martina Ďurovičová 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Mgr. Martina 
Ďurovičová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Osuského 7, 851 03 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

10 22. 5. 2012 Ing. Lenka Neštická 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Lenka 
Neštická, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Svetlá 1, 811 02 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

11 8. 6. 2012 Amslico poisťovňa - Alico, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Amslico poisťovňa - Alico, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 31 402 071 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2008 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby – Ing. Pavol 
Dorčák, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Bajkalská 16027/29D, 821 05 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika za člena predstavenstva. 
 

12 29. 6. 2012 Ing. Zdenka Pillárová 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. 
Zdenka Pillárová, rodné číslo: XXXXX/XXXX, trvalý pobyt Liptovský Ondrej 164, 032 04 Liptovský Ondrej podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

13 14. 8. 2012 
VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. 
ERGO životná poisťovňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  predchádzajúci súhlas 
na zlúčenie spoločnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 779 012 a spoločnosti ERGO životná 
poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 857 467 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na základe spoločnej žiadosti spoločností doručenej 
Národnej banke Slovenska dňa 27. júna 2012, doplnenej dňa 3. augusta 2012. Spoločnosť VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 
12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 779 012 sa zlúčením stáva právnym nástupcom spoločnosti ERGO životná poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 
Bratislava, IČO: 36 857 467.Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve určuje lehotu 6 mesiacov od právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, v ktorej sa musí vykonať úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. 
 

14 5. 9. 2012 Ing. Marek Borbély 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. 
Marek Borbély, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Studená 11, 821 04 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

15 14. 9. 2012 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
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zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17,  825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 
8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby – Mag. 
Rainer Hager, MBA, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Schiffhofweg 3, 5020 Salzburg, Rakúska republika za člena predstavenstva. 
 

16 20. 9. 2012 Ing. Petra Chmelová, PhD. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Ing. Petra 
Chmelová, PhD., rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Saratovská 19, 841 02 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

17 10. 10. 2012 RNDr. Peter Varša 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – RNDr. Peter 
Varša, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Budatínska 12, 851 06 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

18 10. 10. 2012 RNDr. Peter Varša 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – RNDr. Peter 
Varša, rodné číslo: XXXXXX/XXXX trvalý pobyt Budatínska 12, 851 06 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

19 15. 10. 2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby 
- Ing. Pavol Pitoňák, MBA, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Krížna 11, 811 07 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva. 
 

20 15. 10. 2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby 
- Ing. Pavol Pitoňák, MBA, dátum narodenia: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Krížna 11, 811 07 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva.  
 

21 5. 11. 2012 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas 
spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17,  825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408 podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 
8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na voľbu osoby – Ing. 
Jozef Adamkov, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt: Jilemnického 3999/31, 036 01 Martin za člena predstavenstva. 
 

22 20. 11. 2012 ČSOB Poisťovňa, a.s. 

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom 
stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas    spoločnosti: ČSOB Poisťovňa, a.s., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 325 416, podľa 
ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve na voľbu osoby – Cools Luc Petrus, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Hableány utca 2.hsz., 1125 
Budapešť, Maďarsko – za člena predstavenstva. 
 

23 21. 12. 2012 Mgr. Jana Maniačková Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
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747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e žiadateľa – Mgr. Jana 
Maniačková, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvale bytom Grösslingova 67, 811 09 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov. 
 

 
 

OBLASŤ DÔCHODKOVÉHO SPORENIA 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní - Dôchodkové správcovské spoločnosti – 2. pilier 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 9. 1. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na voľbu Juraja 
Dlhopolčeka, MSc., narodeného dňa XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Trenčianska 688/23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti.  
 

2 16. 1. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na ustanovenie RNDr. Jaroslavy Kottasovej, nar. dňa: 
XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Milady Horákové 386/63, 170 00 Praha 7, Česká republika za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. 
 

3 20. 2. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  vo veci  žiadosti spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „ 
dôchodková správcovská spoločnosť“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na voľbu 
osoby navrhovanej za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, Martina Vogla, narodeného dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Heinrich-Heine-
Weg 1 B, 515 03 Rösrath, Spolková republika Nemecko. 
 

4 21. 2. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s., 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na voľbu Ing. 
Miroslava Pachera, narodeného dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Mateja Bela 2437/121, 960 01 Zvolen - Môťová, Slovenská republika za člena dozornej rady  
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

5 5. 3. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
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rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov m e n í spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058  
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-004/2004/PDSS zo dňa 23. septembra 2004,  ktoré sa stalo právoplatným dňa 
24. septembra 2004 nasledovne I. v časti III.  sa dopĺňa: Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom 
„INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v súlade s § 72 ods. 4 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení. Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ sa 
povoľuje s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB 
Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ zo dňa 29. februára 2012. Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s6názvom „INDEX, indexový 
dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ zo dňa 27. februára 2012. Štatút dôchodkového fondu s  názvom „INDEX, indexový 
dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“  zo dňa 29. februára 2012 v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Informačný 
prospekt dôchodkového fondu s  názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ zo dňa 29. februára 2012 
v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ je ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754.  
 

6 8. 3. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení na voľbu RNDr. 
Vladimíra Mlyneka, narodeného dňa: XX.XX.XXXX  trvalý pobyt: Športová 724/4, 900 42  Dunajská Lužná- Jánošíková, Slovenská republika za člena 
predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

7 12. 3. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkvoom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov m e n í spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004,  ktoré sa stalo právoplatným dňa 
23. septembra 2004 nasledovne I. v časti III.  sa dopĺňa: Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom 
„Indexový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v súlade s § 72 ods. 4 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. 
Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „Indexový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ sa povoľuje s účinnosťou odo 
dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu s názvom „Indexový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s názvom „Indexový dôchodkový fond ING 
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „Indexový dôchodkový fond 
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ je VOLKSBANK Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123.  
 

8 22. 3. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
m e n í spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 (ďalej len 
„dôchodková správcovská spoločnosť“) podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 001/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004,  ktoré sa stalo právoplatným dňa 23. 
septembra 2004 nasledovne I. v časti III.  sa dopĺňa: 
Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská 
d.s.s., a.s.“ v súlade s § 72 ods. 4 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „GLOBAL indexový 
dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ sa povoľuje s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu 
s názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ zo dňa 19. marca 2012. Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s 
názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ zo dňa  19. marca 2012. Štatút dôchodkového fondu s  názvom „GLOBAL indexový 
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dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ zo dňa 19. marca 2012 v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Informačný prospekt dôchodkového fondu 
s  názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ zo dňa 19. marca 2012 v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. 
Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“ je Tatra banka, a.s.  so sídlom Hodžovo 
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930. 
 

9 22. 3. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov m e n í spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  
dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 006/2004/PDSS zo dňa 7. októbra 2004,  ktoré sa stalo 
právoplatným dňa 7. októbra 2004 nasledovne I. v časti III. sa dopĺňa: Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového 
fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d. f.“ v súlade s § 72 ods. 4 písm. a) zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení. 
Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d. f.“ sa 
povoľuje s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d. f.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s 
názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d. f.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 
Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d. f.“  je ING Bank N.V., 
pobočka zahraničnej banky so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754.  
 

10 23. 3. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov m e n í spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821  (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené 
rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2004/PDSS zo dňa 7. októbra 2004,  ktoré sa stalo právoplatným dňa 8. októbra 2004 nasledovne I. v časti III.  
sa dopĺňa: Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ v súlade s § 
72 ods. 4 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s.“  sa povoľuje 
s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ v znení, ktoré tvorí 
prílohu tohto rozhodnutia. Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s.“  v znení, ktoré tvorí prílohu tohto 
rozhodnutia. Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ je UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 
Bratislava, IČO: 00 681 709.  
 

11 30. 3. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
m e n í spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612  (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) 
podľa § 50 ods. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení povolenie na vznik a činnosť  dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu 
pre finančný trh č. GRUFT-005/2004/PDSS zo dňa 30. septembra 2004,  ktoré sa stalo právoplatným dňa 1. októbra 2004 nasledovne I. v časti III.  sa dopĺňa: 
Dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa povoľuje vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „INDEX - indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ v súlade s § 
72 ods. 4 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení.Vytvorenie a správa dôchodkového fondu s názvom „INDEX -  indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  
sa povoľuje s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2012. II. v časti IV.  sa dopĺňa: Schvaľuje štatút dôchodkového fondu s názvom „INDEX – indexový d.f., AEGON, 
d.s.s., a.s.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 
Schvaľuje informačný prospekt dôchodkového fondu s názvom „INDEX – indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 
Depozitárom dôchodkového fondu s názvom „INDEX – indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ je UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 
Bratislava, IČO: 00 681 709.  
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12 30. 4. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „SOLID – dlhopisový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „SOLID – konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“) na základe a 
v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „SOLID – dlhopisový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ v úplnom 
znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

13 30. 4. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „BALANS – zmiešaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „BALANS – vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“) na základe a v 
rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „BALANS – zmiešaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ v úplnom 
znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.                  
 

14 30. 4. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „VITAL – akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „VITAL – rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“) na základe a v rozsahu 
žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „VITAL – akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  v úplnom znení je 
prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

15 30. 4. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový d. f.“ (do 31. marca 2012 
s pôvodným názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA konzervatívny dôchodkový fond“) na základe a v rozsahu 
žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., 
STABILITA dlhopisový d. f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

16 30. 4. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný d. f.“ (do 31. marca 2012 s 
pôvodným názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT vyvážený dôchodkový fond“) na základe a v rozsahu žiadosti 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., 
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BENEFIT zmiešaný d. f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení 
určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

17 30. 4. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový d. f.“ (do 31. marca 2012 
s pôvodným názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA rastový dôchodkový fond“) na základe a v rozsahu 
žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., 
PROSPERITA akciový d.f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

18 4. 5. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s. so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom 
„Dlhopisový d.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Konzervatívny k.d.f. AXA d.s.s., a.s.“) na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dlhopisový d.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná 
banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na 
ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

19 4. 5. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s. so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom 
„Zmiešaný z.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Vyvážený v.d.f. AXA d.s.s., a.s.“) na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti.Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Zmiešaný z.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná 
banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na 
ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

20 4. 5. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s. so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom 
„Akciový a.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s.“) na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Akciový a.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná 
banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na 
ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

21 21. 5. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na voľbu Ing. Branislava Buštíka, 
narodeného dňa: xxxx,  trvalý pobyt: Studenohorská 31, 841 03 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

22 21. 5. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“)  predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na ustanovenie 
Ing. Vladislava Jetenského, narodeného dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Matějkova 2122/9, 190 00 Praha 9, Česká republika za zamestnanca zodpovedného za 
výkon vnútornej kontroly. 
 

23 24. 5. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

24 24. 5. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „STABIL, zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „STABIL, zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

25 24. 5. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „PROFIT, akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „PROFIT, akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.     
                      

26 8. 6. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
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624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na voľbu Ing. 
Mariána Kopeckého, narodeného dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Wolkrova 45, 851 01 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. 
 

27 19. 6. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlaspodľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti v navrhovanom úplnom znení 
k 20. júnu 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 

28 19. 6. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkom sporení  na voľbu Ing. Ľubora Vrláka, narodeného dňa: xxxxx,  
trvalý pobyt: Prof. Ondroucha 2334/6, 900 31 Stupava, Slovenská republika za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

29 22. 6. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľujespoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti v navrhovanom úplnom znení sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

30 26. 6. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO:35 902 981 
(ďalej len "dôchodková správcovská spoločnosť") predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu stanov 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti v 
navrhovanom úplnom znení s termínom účinnosti 1. júla 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

31 9. 8. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľujespoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení  na voľbu Martina Vogla, narodeného dňa: 
XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Heinrich-Heine-Weg 1 B, 515 03 Rösrath, Spolková republika Nemecko, navrhovaného za člena predstavenstva dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. 
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32 22. 8. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  vo veci  žiadosti spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 
Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „spoločnosť“) o  predĺženie lehoty podľa § 123v ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie majetku 
v dôchodkovom fonde s názvom „Dynamika – Akciový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom 
„Dynamika –  Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“) podľa § 88 ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom 
sporení o 12 mesiacov v súlade s  § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkovom sporení. 
 

33 24. 8. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 
62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. 
h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „GARANT dlhopisový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská 
d.s.s., a.s.“, keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

34 24. 8. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 
62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. 
h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „OPTIMAL zmiešaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská 
d.s.s., a.s.“, keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

35 24. 8. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 
62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. 
h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „PROGRES akciový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská 
d.s.s., a.s.“, keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

36 21. 9. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu stanov 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti v 
navrhovanom úplnom znení zo dňa 18. septembra 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

37 27. 9. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
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rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predlžuje podľa § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej žiadosti spoločnosti VÚB 
Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) lehotu  podľa § 123v ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s názvom  „PROFIT, 
akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ podľa § 88 ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení o 12 
mesiacov, t.j. do 31. decembra 2013. 
 

38 1. 10. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 
02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. h) 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Tradícia - Dlhopisový dôchodkový fond - ING dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, 
a.s.“), keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

39 1. 10. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 
02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. h) 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia - Zmiešaný dôchodkový fond - ING dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, 
a.s.“), keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

40 1. 10. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci  žiadosti spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 
02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej spravidla len „spoločnosť“ alebo „účastník konania“) o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. h) 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dynamika – Akciový dôchodkový fond ING dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“ (do 31. marca 2012 s pôvodným názvom „Dynamika –  Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“), 
keďže účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

41 15 .10. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predlžuje podľa § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej žiadosti spoločnosti ING 
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) 
lehotu  podľa § 123v ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s názvom  „Dynamika – Akciový 
dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ podľa § 88 ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení o 12 mesiacov, t.j. do 
31. decembra 2013. 
 

42 22. 10. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov  udeľuje  spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „SOLID – dlhopisový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového 
fondu s  názvom „SOLID – dlhopisový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

43 22. 10. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „BALANS – zmiešaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového 
fondu s  názvom „BALANS – zmiešaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.    
                       

44 22. 10. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „VITAL – akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  
názvom „VITAL – akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 
mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                

45 22. 10. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková 
správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s 
názvom „INDEX – indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh štatútu dôchodkového fondu 
s  názvom „INDEX – indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“  v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 
mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                        

46 23. 10. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predlžuje podľa § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej žiadosti spoločnosti AEGON, 
d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) lehotu  podľa § 123v ods. 2 
zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s názvom  „VITAL – akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.“ podľa § 
88 ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení o 12 mesiacov, t.j. do 31. decembra 2013. 
 

47 24. 10. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská 
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spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti v navrhovanom úplnom znení k 1. 
novembru 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.    
                       

48 26. 10. 2012 AXA d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predlžuje podľa § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej žiadosti spoločnosti AXA d.s.s., 
a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) lehotu  podľa § 123v ods. 2 zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s názvom  „Akciový a.d.f. AXA d.s.s., a.s.“ podľa § 88 ods. 1 druhej vety zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení o 12 mesiacov, t.j. do 31. decembra 2013. 
 

49 20. 11. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu stanov 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti v 
navrhovanom úplnom znení zo dňa 14. novembra 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.                     
 

50 20. 11. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľujespoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlaspodľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Stanovy dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti v navrhovanom úplnom znení zo dňa 14. novembra 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 
mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.      
                     

51 23. 11. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  predlžuje podľa § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej žiadosti spoločnosti Allianz - 
Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 (ďalej len „dôchodková správcovská 
spoločnosť“) lehotu  podľa § 123v ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s názvom  
„PROGRES akciový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“ podľa § 88 ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení o 6 mesiacov, t.j. 
do 30. júna 2013. 

52 3. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na 
konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov predlžuje podľa ustanovenia § 123v ods. 3 zákona o starobnom dôchodkom sporení  na základe a v rozsahu písomnej 
žiadosti spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“) lehotu  podľa ustanovenia § 123v ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zosúladenie zloženia 
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majetku v dôchodkovom fonde s názvom  „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový d. f.“  podľa ustanovenia § 88 
ods. 1 druhej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení o 12 mesiacov, t.j. do 31. decembra 2013. 
 

53 5. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľujespoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo 
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení  na voľbu Ing. Pavla Lipovského, dátum narodenia XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Gercenova 3640/2, 851 01 Bratislava, Slovenská 
republika, navrhovaného za člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

54 5. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľujespoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo 
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť“), predchádzajúci súhlas  podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení  na voľbu Ing. Daniely Pápaiovej, narodenej dňa XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt Záhradnícka 74, 821 02 Bratislava, Slovenská 
republika, navrhovanej za členku dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

55 13. 12. 2012 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť ING“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu 
depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ING.Depozitárom vykonávajúcim 
činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ING o výkone činnosti depozitára bude spoločnosť  Všeobecná úverová banka, 
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení 
určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti ING lehotu tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý sa 
udeľuje tento predchádzajúci súhlas.    
 

56 13. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť PaBK“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom 
sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový d. f.“ na 
základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový d. f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
                   

57 14. 12. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058  
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 
„INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „INDEX, indexový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
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správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 „INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, v 
úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                 

58 14. 12. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058  
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 
2013 „KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 „KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, 
v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                  

59 14. 12. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058  
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „STABIL, zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 
„STABIL, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „STABIL, zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 „STABIL, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  
v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

60 14. 12. 2012 
VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35 903 058 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „PROFIT, akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 
„PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „PROFIT, akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s.“, od 1. januára 2013 „PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“,  
v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                  

61 20. 12. 2012 AEGON, d.s.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 
(ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AEGON“)  predchádzajúci súhlas  podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu 
stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON. Stanovy dôchodkovej 
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správcovskej spoločnosti AEGON v navrhovanom úplnom znení zo dňa 17. decembra 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 
ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento 
predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
                         

62 27. 12. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť  Allianz“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „GARANT dlhopisový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „GARANT dlhopisový  
garantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz. Návrh štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „GARANT dlhopisový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „GARANT dlhopisový  garantovaný 
dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
                 

63 27. 12. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť  Allianz“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „OPTIMAL zmiešaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „OPTIMAL zmiešaný 
negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz. Návrh štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „OPTIMAL zmiešaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „OPTIMAL zmiešaný negarantovaný 
dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.     
               

64 27. 12. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť  Allianz“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „PROGRES akciový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „PROGRES akciový 
negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz. Návrh štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „PROGRES akciový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „PROGRES akciový negarantovaný 
dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.“, v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.     
               

65 27. 12. 2012 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 
624 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť  Allianz“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na 
zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „GLOBAL indexový  
negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“,  na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz. Návrh štatútu 
dôchodkového fondu s názvom „GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“, od 1. januára 2013 „GLOBAL indexový  negarantovaný 
dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.“, v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
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súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

66 28. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť PaBK“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom 
sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný d. f.“ na základe 
a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný d. f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri 
mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.                    
 

67 28. 12. 2012 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
banky, d.s.s., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť PaBK“), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom 
sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový d. f.“ na 
základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK. Návrh štatútu dôchodkového fondu s  názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,  PROSPERITA akciový d. f.“ v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci 
súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – Doplnkové dôchodkové spoločnosti– 3. pilier 
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1 19. 1. 2012 AXA d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu fyzickej osoby: RNDr. Jaroslava Kottasová, 
narodená dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Milady Horákové 386/63, Holešovice, Praha 7, Česká republika navrhovanej za vedúceho zamestnanca riadiaceho 
útvar vnútornej kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

2 23. 5. 2012 ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s, so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len 
„doplnková dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Ing. Vladislava 
Jetenského, narodeného dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Matějkova 2122/9, 190 00 Praha 9, Česká republika za vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar 
vnútornej kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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3 23. 5. 2012 AEGON, d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 779 270 (ďalej len „doplnková 
dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Ing. Branislava Buštíka, 
narodeného dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Studenohorská 31, 841 03 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na vykonanie 
úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

4 19. 6 .2012 AXA d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Ing. Ľubora Vrláka, narodeného dňa: 
XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava 900 31, Slovenská republika, navrhovaného za člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na vykonanie 
úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

5 20. 7. 2012 STABILITA, d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 718  556 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení  na voľbu Ing. Stanislavy Fejfarovej, CSc., narodenej 
dňa: XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Holíčska 6, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, so štátnou príslušnosťou slovenskou za členku dozornej rady doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

6 20. 7. 2012 STABILITA, d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 718  556 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení  na voľbu  Ing. Róberta Riga, narodeného dňa: 
XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Gaštanová 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, so štátnou príslušnosťou slovenskou za člena dozornej rady doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

7 7. 8. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 
111 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Mgr. 
Mareka Prokopca, nar. dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Pivničná 40, 903 01 Senec, Slovenská republika, navrhovaného za člena predstavenstva doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

8 7. 8. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 
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111 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Mgr. 
Michala Lidaya, nar. dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Matejkova 47, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, navrhovaného za člena dozornej rady  doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

9 7. 8. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 
111 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Ing. 
Miloslava Mlynára, nar. dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Tichá 5146/28, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,  navrhovaného za člena predstavenstva 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
 

10 9. 8. 2012 AXA d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d. d. s., a. s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení na voľbu Martina Vogla, narodeného dňa: 
XX.XX.XXXX,  trvalý pobyt: Heinrich-Heine-Weg 1 B, 515 03 Rösrath, Spolková republika Nemecko navrhovaného za člena predstavenstva doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

11 24. 10. 2012 AXA d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AXA d. d. s., a. s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „doplnková dôchodková 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení na zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v navrhovanom úplnom znení k 1. 
novembru 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 

12 21. 11. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 291 
111 (ďalej len „spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na zmenu štatútu doplnkového 
dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d. d. f.“ na základe a v rozsahu žiadosti  
spoločnosti. Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d. d. f.“ v 
úplnom znení zo dňa 12. septembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení 
určuje spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

13 21. 11. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 291 
111 (ďalej len „spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na zmenu štatútu doplnkového 
dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d. d. f.“ na základe a v rozsahu žiadosti  spoločnosti. 
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Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d. d. f.“ v úplnom znení 
zo dňa 12. septembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje 
spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

14 21. 11. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 291 
111 (ďalej len „spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na zmenu štatútu doplnkového 
dôchodkového fondu s návom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d. d. f. 2017“ na základe a v rozsahu žiadosti  
spoločnosti. Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d. d. f. 2017“ 
v úplnom znení zo dňa 12. septembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom 
sporení určuje spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 

15 21. 11. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 291 
111 (ďalej len „spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na zmenu štatútu doplnkového 
dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d. d. f.“ na základe a v rozsahu žiadosti  
spoločnosti. Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d. d. 
f.“ v úplnom znení zo dňa 12. septembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom 
sporení určuje spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 

16 21. 11. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 291 
111 (ďalej len „spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na zmenu štatútu doplnkového 
dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d. d. f.“ na základe a v rozsahu žiadosti  spoločnosti. 
Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d. d. f.“ v úplnom znení 
zo dňa 12. septembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje 
spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

17 10. 12. 2012 AEGON, d.d.s., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 779 270, predchádzajúci súhlas podľa § 
26 ods. 1 písm. d) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na vrátenie povolenia na vznik a činnosť spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. udeleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. OPK-1973/2007 zo dňa 7. mája 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. mája 2007 a stalo sa vykonateľným dňa 10. mája 
2007. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento 
predchádzajúci súhlas, lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

18 19. 12. 2012 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 
banky, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 
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111 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkom sporení na voľbu Ing. 
Marcela Kaščáka, nar. dňa: XX.XX.XXXX, trvalý pobyt: Drotárska cesta 65, 811 02 Bratislava, Slovenská republika na voľbu člena dozornej rady doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
na vykonanie úkonu lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

 
 

OBLASŤ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA A FINAN ČNÉHO PORADENSTVA 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 10. 1. 2012 VÚB Leasing, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Leasing, a. s., 
so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31  318 045 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia. 
 

2 11. 1. 2012 Brokers Group, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o 
udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže účastník konania - spoločnosť Brokers 
Group, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 303 847 pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na 
základe ktorej sa začalo konanie. 
 

3 16. 1. 2012 ARWIS a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zmenu 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) vo veci žiadosti účastníka konania spoločnosti ARWIS a.s., so sídlom Miletičova 23, 821 08 Bratislava, IČO 45 481 415 z dôvodu, že účastník 
konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky a nedoplnil žiadosť.   
 

4 19. 1. 2012 V FIN, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti V FIN, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 
170 386, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-9721/2008-PLP zo dňa 7. júna 2008. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti V FIN, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 170 386 o  sektor : poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.  

- II.Spoločnosť V FIN, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 170 386, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia,  

2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
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5 19. 1. 2012 CENTROPE CAPITAL, spol. s r. o. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. h) 
zákona o dohľade vo veci žiadosti spoločnosti CENTROPE CAPITAL, spol. s r. o. , so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO 45 300 691 o udelenie 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o finančnom 
sprostredkovaní z dôvodu, že nebol zaplatený poplatok za konanie Národnej banky Slovenska v súlade so zákonom o dohľade.  
 

6 26. 1. 2012 PS Finance, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PS Finance, s.r.o., so 
sídlom Vajanského 23/B, 917 01 Trnava, IČO: 46 461 418 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

7 30. 1. 2012 eCall Slovakia s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti eCall Slovakia s. r. o., 
so sídlom Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, IČO: 45 483 370 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 

1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 

 

8 30. 1. 2012 AISANCE, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti AISANCE, 
s.r.o., so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 099 347 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-5612/2008-PLP zo dňa 29. apríla 2008 a 
menené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-15854/2010 zo dňa 21. januára 2011 takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti AISANCE, s.r.o., so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 099 347 o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
II. Spoločnosť AISANCE, s.r.o., so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 099 347 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia 
 

9 31. 1. 2012 TotalMoney s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti TotalMoney 
s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10934/2010 zo dňa 22. 
septembra 2010. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti TotalMoney s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122, o  sektor : 
- kapitálového trhu, 
- doplnkového dôchodkového sporenia. 
II.Spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. prijímania vkladov,  
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
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10 1. 2. 2012 T-Universe s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti T-Universe 
s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO 44 529 511, udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. OPK-9514/2009 zo dňa 14. júla 
2009 a č.ODT-16070-1/2010 zo dňa 13. januára 2011. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti T-Universe s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO 44 529 511, o  sektor : 
- doplnkového dôchodkového sporenia. 
II.Spoločnosť T-Universe s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO 44 529 511, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 
zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 
3. prijímania vkladov, 
4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

11 6. 2. 2012 PG Consulting, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PG Consulting, s. r. 
o., so sídlom Gercenova 6B, 851 01 Bratislava, IČO: 46 450 122 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

12 17. 2. 2012 C & K GROUP s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti C & K GROUP s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 1351/27, 053 42 Krompachy, IČO: 
44 607 920, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-2107-1/2009 zo dňa 11. februára 2009. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti C & K GROUP s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 1351/27, 053 42 Krompachy, IČO: 44 607 920 o  sektor : 

- poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
- II.Spoločnosť C & K GROUP s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 1351/27, 053 42 Krompachy, IČO: 44 607 920, je oprávnená vykonávať v súlade s 

ustanovením § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 

- 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

13 20. 2. 2012 DALIAN, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti DALIAN, s. r. o., so 
sídlom Slovenská 39, 080 01 Prešov, IČO: 36 863 424 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. prijímanie vkladov, 
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

14 22. 2. 2012 SAURON Group s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelenie 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o 
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finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej skrátene „zákon o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) vo veci žiadosti spoločnosti SAURON Group s. r. o., so sídlom Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO 
46 489 886 z dôvodu, že spoločnosť pred vydaním rozhodnutia vo veci vzala v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ktorej základe sa začalo konanie.  
 

15 24. 2. 2012 EDIA Partners s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti EDIA Partners s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 45 959 
684, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-60/2011 zo dňa 13. januára 2011. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti EDIA Partners s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 45 959 684 o  sektor:  
- poistenia alebo zaistenia, 
- poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
II.Spoločnosť EDIA Partners s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 45 959 684, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona 
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosť 
samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

16 24. 2. 2012 EKONOMIKA a REALITY, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) 
zákona o dohľade vo veci žiadosti spoločnosti EKONOMIKA a REALITY, s.r.o., so sídlom J. Curie 3754/1, 058 01 Poprad, IČO 36 516 945 o udelenie povolenia 
na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o 
finančnom sprostredkovaní z dôvodu, že účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky a nedoplnil žiadosť. 
 

17 7. 3. 2012 RNDr. Marianna Jurová 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. b) 
zákona o dohľade vo veci žiadosti RNDr. Marianny Jurovej, trvalý pobyt 072 31 Vinné 695, rodné číslo: XXXXX/XXXX o udelenie povolenia na vykonávanie 
činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní z dôvodu, že účastník 
konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie.  
 

18 8. 3. 2012 FENIX MK, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti FENIX MK, 
s.r.o., so sídlom Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 44 931 204, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-13035-1/2010 zo dňa 29. 
novembra 2010.  
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti FENIX MK, s.r.o., so sídlom Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 44 931 204, o  sektor : 
- poistenia alebo zaistenia, 
- kapitálového trhu, 
- doplnkového dôchodkového sporenia, 
- prijímania vkladov. 
II.Spoločnosť FENIX MK, s.r.o., so sídlom Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 44 931 204, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
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1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

19 13. 3. 2012 AK Argentum s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelenie 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov alebo spotrebiteľských úverov podľa ustanovenia § 18 ods. 1 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
skrátene „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) vo veci žiadosti účastníka konania spoločnosti AK Argentum s. r. o., so sídlom 
Trenčianska 869/70, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 45 479 976 z dôvodu, že účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky 
a nedoplnil žiadosť.  
 

20 15. 3. 2012 MCEall a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e  podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie vo veci 
žiadosti spoločnosti MCEall a. s. (pôvodné obchodné meno eCall a. s.), so sídlom Heydukova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 44 862 628 zo dňa 10. júna 2011 o 
zmenu povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“), keďže účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky žiadosti a nedoplnil žiadosť, na základe 
ktorej sa začalo konanie. 
 

21 15. 3. 2012 NR BROKER´S, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti NR BROKER´S, 
s.r.o., so sídlom 951 04 Malý Lapáš 246, IČO: 46 564 306 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

22 16. 3. 2012 LEVATO, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti LEVATO, s. r. o., so 
sídlom M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 519 327 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 
3. prijímania vkladov, 
4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

23 20. 3. 2012 Risk Management Consulting, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti Risk 
Management Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava, IČO: 35 776 544 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-
173/2006/PAGP zo dňa 06. decembra 2006 takto:  
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti Risk Management Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava, IČO: 35 776 544 o sektor doplnkového dôchodkového sporenia. 
II. Spoločnosť Risk Management Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava, IČO: 35 776 544 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením 
§ 7 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. doplnkového dôchodkového sporenia. 
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24 20. 3. 2012 protected Financial Services s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti protected Financial 
Services s.r.o., so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 960 612 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

25 26. 3. 2012 Slovenská kreditná a finančná, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o 
udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže účastník konania - spoločnosť 
Slovenská kreditná a finančná, s.r.o., so sídlom Potravinárska 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 812 544 pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť 
svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

26 29. 3. 2012 JV Finance, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti JV Finance, s. r. o., 
so sídlom Šancová 37, 831 04 Bratislava, IČO: 46 363 441 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore kapitálového trhu.  
 

27 2. 4. 2012 TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti TRIPLE A 
INSURANCE BROKER, s.r.o., so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36 282 553 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

28 2. 4. 2012 Finančná Hitparáda, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Finančná Hitparáda, 
s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 44 502 745 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. prijímania vkladov, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

29 2. 4. 2012 JV Finance, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti JV Finance, s. r. o., 
so sídlom Šancová 37, 831 04 Bratislava, IČO: 46 363 441 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore kapitálového trhu. 
 

30 5. 4. 2012 Ecom World, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Ecom World, spol. s 
r.o., so sídlom 1. mája 117, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 414 361 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
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31 11. 4. 2012 AVAM financial group s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AVAM financial group 
s.r.o., so sídlom Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 732 796 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

32 16. 4. 2012 AUTOCLUB – poistenie, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti AUTOCLUB – 
poistenie, s.r.o., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 46 511 521 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

33 16. 4. 2012 KTAG, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti KTAG, s.r.o., so 
sídlom Tatranská Lomnica 564, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 686 575 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. prijímania vkladov, 
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

34 17. 4. 2012 OMNI FINANCE, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti OMNI 
FINANCE, s.r.o., so sídlom Nádražná 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 761 826 udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. OPK-926/2007-PLP zo 
dňa 27. apríla 2007, č. OPK-6342/2008 zo dňa 23. mája 2008 takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti OMNI FINANCE, s.r.o., so sídlom Nádražná 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 761 826 o sektor kapitálového trhu. 
II. Spoločnosť OMNI FINANCE, s.r.o., so sídlom Nádražná 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 761 826 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 
zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

35 18. 4. 2012 Ing. Juraj Malý  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje účastníkovi konania – Ing. Malý 
Juraj, trvalý pobyt Rényska 4191/5, 929 01 Dunajská Streda, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  povolenie na vykonávanie činnosti 
samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

36 3. 5. 2012 Invest&Credit, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Invest&Credit, s.r.o., 
so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 46 228 551 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 
3. doplnkového dôchodkového sporenia, 
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4. prijímania vkladov, 
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

37 4. 5. 2012 trinity plus s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti trinity plus s. r. o., so 
sídlom Rozmarínova 3, 945 01 Komárno, IČO: 44 556 951 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

38 7. 5. 2012 Promi Finance, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Promi Finance, s. r. 
o., so sídlom Vachovského 8446/28, 841 06 Bratislava, IČO: 46 618 783 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore: 
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

39 7. 5. 2012 FRAM consulting s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti FRAM consulting s. r. 
o., so sídlom Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, IČO: 46 609 849 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. prijímania vkladov, 
3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

40 16. 5. 2012 AllRisk, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti AllRisk, 
s.r.o., so sídlom Farská 22, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 401 udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. UDK-004/2006/PAGP zo dňa 13. januára 2006, 
č. UDK-008/2007/DSPO zo dňa 24. januára 2007 takto: I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie 
činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti AllRisk, s.r.o., so sídlom Farská 22, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 401 o sektor doplnkového 
dôchodkového sporenia. II. Spoločnosť AllRisk, s.r.o., so sídlom Farská 22, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 401 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 
zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

41 24. 5. 2012 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

42 28. 5. 2012 INDICATOR s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti INDICATOR s.r.o., so 
sídlom Moldavská 1165/29, 040 11 Košice, IČO: 46 567 232 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore kapitálového trhu. 
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43 28. 5. 2012 Ing. Marian Chamula 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje účastníkovi konania – Ing. 
Marianovi Chamulovi, trvalý pobyt Švermova 23, 974 04 Banská Bystrica, rodné číslo: XXXXXX/XXXX podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti 
samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

44 29. 5. 2012 IMONES s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti IMONES s.r.o., so 
sídlom Werferova 1/2582, 040 11 Košice, IČO: 46 077 146 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

45 2. 6. 2012 
VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska 
s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VOLKSWAGEN 
Finančné služby Maklérska s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 35 835 583 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

46 7. 6. 2012 BROKER HOUSE s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o 
zmenu povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže účastník konania - spoločnosť 
BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341 pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju 
žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

47 12. 6. 2012 Prima banka Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Prima banka 
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

48 13. 6. 2012 NEXFINANC, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zmenu 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej skrátene „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) vo veci žiadosti spoločnosti NEXFINANC, s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorínskej 10, 917 01 Trnava, IČO 36 239 607 z dôvodu, že spoločnosť pred 
vydaním rozhodnutia vo veci vzala v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ktorej základe sa začalo konanie.  
 

49 18. 6. 2012 DATART INTERNATIONAL, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti DATART 
INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Pernerova 149/35, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 601 92 615 konajúcej na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom DATART INTERNATIONAL, a.s. – organizačná zložka, adresa miesta činnosti: Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 112 766 podľa 
ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného 
agenta v sektore: 
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1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

50 25. 6. 2012 Consulting – BS s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Consulting – BS 
s.r.o., so sídlom Bernolákova 37, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 713 557 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

51 26. 6. 2012 GE Money, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o 
zmenu povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže účastník konania - spoločnosť GE 
Money, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 17 324 220 pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe 
ktorej sa začalo konanie. 
 

52 27. 6. 2012 IRM SLOVAKIA s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti IRM 
SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, IČO: 36 697 702 udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. UDK-084/2006/PAGP zo 
dňa 02. októbra 2006, č. OPK-3269/2007-PLP zo dňa 29. novembra 2007 a menené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10556/2010 zo dňa 20. 
augusta 2010 takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti IRM SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, IČO: 36 697 702 o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a prijímania 
vkladov. 
II. Spoločnosť IRM SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, IČO: 36 697 702 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

53 28. 6. 2012 NFA Finance Group, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti NFA Finance Group, 
s.r.o., so sídlom Fraňa Krála 848/28, 966 81 Žarnovica, IČO: 46 701 842 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 
3. doplnkového dôchodkového sporenia, 
4. prijímania vkladov, 
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

54 2. 7. 2012 PZP Siladice, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PZP Siladice, s.r.o., 
so sídlom Siladice 133, 920 52 Siladice, IČO: 46 738 681 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
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55 2. 7. 2012 PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PSA FINANCE 
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 846 968 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

56 9. 7. 2012 Poistenie s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Poistenie s. r. o., so 
sídlom Široká 29, 831 07 Bratislava, IČO: 46 652 736 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

57 18. 7. 2012 C+K Consulting, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti C+K Consulting, spol. 
s r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 07 Bratislava, IČO: 36 795 216 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

58 20. 7. 2012 Ing. Lukáš Šupák  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje účastníkovi konania – Ing. 
Lukášovi Šupákovi, trvalý pobyt Zámocká 236, 019 01 Ilava, rodné číslo: XXXXXX/XXXX podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.  
 

59 30. 7. 2012 Perspective Group s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti Perspective 
Group s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 45 268 762 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-17124-1/2009/PAGP zo dňa 
10. 12. 2009 a rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8713/2010 zo dňa 30.07.2010 takto:  
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti Perspective Group s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 45 268 762 o sektor kapitálového trhu. 
II. Spoločnosť Perspective Group s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 45 268 762 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. 
doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 

60 30. 7. 2012 SAVE FINANCE, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SAVE FINANCE, 
s.r.o., so sídlom Rešetkova 9, 831 03 Bratislava, IČO: 36 653 551 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

61 1. 8. 2012 POFIS s.r.o. 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti POFIS s.r.o., so 
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sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 35 823 321 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov,  5. poskytovania úverov a spotrebiteľských 
úverov. 
 

62 8. 8. 2012 Finmax, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Finmax, s. r. o., so 
sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693 416 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov 
a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

63 10. 8. 2012 PROVA s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PROVA s.r.o., so 
sídlom Stará Stupavská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 803 665 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

64 10. 8. 2012 NEXFINANC, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti NEXFINANC, s.r.o., 
so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 917 01 Trnava, IČO: 36 239 607 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

65 14. 8. 2012 Jozef Kázmér 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje účastníkovi konania – Jozef 
Kázmér, trvalý pobyt Boheľov č. 96, 929 01 Boheľov, rodné číslo: XXXXXX/XXXX podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.  
 

66 15. 8. 2012 BANKBROKER, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti BANKBROKER, a.s., 
so sídlom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 634 720 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 

67 20. 8. 2012 DIRECT HOUSE, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelenie 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej skrátene „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) vo veci žiadosti spoločnosti DIRECT HOUSE, s. r. o., so sídlom Štefánikova 22, 811 04 Bratislava, IČO: 44 992 262 z dôvodu, že spoločnosť v 
lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránila nedostatky žiadosti, na ktorej základe sa začalo konanie.  
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68 23. 8. 2012 Red Lease, s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Red Lease, s. r. o., so 
sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 46 355 839 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

69 24. 8. 2012 LIBERTA, a. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti LIBERTA, a. 
s., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO 36 394 874, udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. GRUFT-035/2004/SPO zo dňa 1. októbra 2004 
a č. UDK-168/2006/PAGP zo dňa 28. novembra 2006. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti 
LIBERTA, a. s., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO 36 394 874, zužuje o  sektor kapitálového trhu a rozširuje o sektor poskytovania úverov a 
spotrebiteľských úverov. 
II. Spoločnosť LIBERTA, a. s., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO 36 394 874, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

70 24. 8. 2012 LD GROUP, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti LD GROUP, s.r.o., so 
sídlom Šafárikova 21, 048 01 Rožňava, IČO: 44 226 888 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

71 31. 8. 2012 NEW  GENERATION, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti NEW 
GENERATION,  s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 87, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 671 487 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
12509/2011 zo dňa 07.12.2011 takto:  
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené NEW 
GENERATION,  s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 87, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 671 487 o sektor kapitálového trhu, o sektor doplnkového dôchodkového 
sporenia, o sektor prijímania vkladov a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.  
II. Spoločnosť NEW GENERATION,  s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 87, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 671 487 je oprávnená vykonávať v súlade s 
ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 
2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 

72 3. 9. 2012 K+V Consulting s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti K+V Consulting s.r.o., 
so sídlom Štefánikova 23, 811 05 Bratislava podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na 
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. doplnkového dôchodkového sporenia, 
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3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

73 5. 9. 2012 NOXE Ins s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti NOXE Ins s. r. o., so 
sídlom Fraňa Kráľa 20, 811 05 Bratislava, IČO: 46 561 897 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 

74 10. 9. 2012 FXMB s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti FXMB s.r.o., so 
sídlom Trenčianska 39, 821 09 Bratislava, IČO: 46 802 941 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore kapitálového trhu. 
 

75 11. 9. 2012 AB Asset Management k. s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelenie 
povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej skrátene „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) vo veci žiadosti spoločnosti AB Asset Management k. s., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 46 405 496 z dôvodu, že účastník 
konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ktorej základe sa začalo konanie.  
 

76 14. 9. 2012 Best Consult Group s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti Best 
Consult Group s.r.o., so sídlom Remeselnícka 42, 949 01 Nitra, IČO: 44 726 104, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-5188/2009 zo dňa 14. 
apríla 2009, zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-14907/2010 zo dňa 29. decembra 2010. 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti Best Consult Group s.r.o., so sídlom Remeselnícka 42, 949 01 Nitra, IČO: 44 726 104 o  sektor : 
- kapitálového trhu, 
- prijímania vkladov. 
II.Spoločnosť Best Consult Group s.r.o., so sídlom Remeselnícka 42, 949 01 Nitra, IČO: 44 726 104 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

77 17. 9. 2012 K & K poist., s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti K & K poist., 
s.r.o., so sídlom Štefánikova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 359 912 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-030/2006/PAGP zo dňa 29. mája 2006 
takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené 
spoločnosti K & K poist., s.r.o., so sídlom Štefánikova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 359 912 o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
II. Spoločnosť K & K poist., s.r.o., so sídlom Štefánikova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 359 912 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:  
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
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78 8. 10. 2012 EUROOFFICE, spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti EUROOFFICE, spol. 
s r.o., so sídlom Exnárova 11, 040 22 Košice, IČO: 31 697 127 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

79 10. 10. 2012 ECOPACK CONSULTING s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o 
udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“), keďže účastník konania - spoločnosť ECOPACK CONSULTING s.r.o., so sídlom Guothova 7, 831 01 Bratislava, IČO: 45 686 351 
pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na základe ktorej sa začalo konanie. 
 

80 11. 10. 2012 
CAPITA  WEALTH  MANAGEMENT  LIMITED 
s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti CAPITA  WEALTH  
MANAGEMENT  LIMITED s.r.o. so sídlom Šulekova 2, 811 06  Bratislava 1 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

81 24. 10. 2012 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SCHEIBNER 
INSURANCE BROKER s.r.o., so sídlom Ľaliová 23/2787, 821 05 Bratislava, IČO: 46 825 291 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. doplnkového dôchodkového sporenia, 
3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

82 26. 10. 2012 Virtuse Wealth Management, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Virtuse Wealth 
Management, a.s., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 709 042 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. kapitálového trhu. 
 

83 26. 10. 2012 HATU Capital, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti HATU Capital, s.r.o., 
so sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 46 043 055 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore kapitálového trhu. 
 

84 31. 10. 2012 Urban & Partner spol. s r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Urban & Partner spol. 
s r.o., so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 35 762 217 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
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1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

85 31. 10. 2012 Modo, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Modo, s.r.o. so 
sídlom Kaštielska 4, 821 05 Bratislava  podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) povolenie na 
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

86 20. 11. 2012 PERTINENT s. r. o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PERTINENT s. r. o. 
so sídlom Budovateľská 1062/23, 821 08 Bratislava, IČO: 44 924 429 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

87 21. 11. 2012 K+K Broker Slovakia, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti K+K Broker Slovakia, 
s.r.o. so sídlom Ondrejovova 11, 821 03 Bratislava, IČO: 36 368 601 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

88 22. 11. 2012 JVT Partners s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti JVT Partners s.r.o., 
so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 36 839 612 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v 
sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

89 26. 11. 2012 BANKBROKER, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti: BANKBROKER, a.s., so 
sídlom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 634 720, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-7880-1/2012 zo dňa 15. augusta 2012 
takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta: BANKBROKER, 
a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 634 720, o sektor prijímania vkladov. 
II. Samostatný finančný agent: BANKBROKER, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 634 720, je v súlade s ustanovením § 7 
zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:  
1. poistenia alebo zaistenia, 
2. prijímania vkladov, 
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

90 26. 11. 2012 NRF, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) spoločnosti: NRF, s.r.o., so sídlom K. Sidora 727/29, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 812 571, povolenie na vykonávanie 
činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch: 
1. poistenia alebo zaistenia, 
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2. kapitálového trhu, 
3. prijímania vkladov, 
4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 

91 27. 11. 2012 Allan financial group, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Allan financial group, 
s.r.o. so sídlom Košická 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 36 680 494 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve“) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

92 29. 11. 2012 EPIGE s.r.o. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti EPIGE s.r.o. so 
sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 46 704 744 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

93 30. 11. 2012 HP fin s. r. o.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti HP fin s. r. o. so 
sídlom Račice 47, 972 22 Nitrica, IČO: 46 808 299 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) 
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poistenia alebo zaistenia. 
 

94 3. 12. 2012 PhDr. Fatima Strenátková 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
žiadateľovi: PhDr. Fatima Strenátková, r. č.: XXXXXX/XXXX, trvale bytom: Ferienčíkova 16, 811 08 Bratislava, adresa miesta podnikania: Bodrocká 44, 821 06 
Bratislava, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci sankčných konaní - Rozhodnutia o uložení sankcie 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia Subjekt Výrok rozhodnutia 

1–2 
12. 12. 2011 –  
14. 12. 2011 Janka Vravková, Zuzana Šefčíková 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. 
........... zo dňa .............. podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 41 ods. 14 zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému 
finančnému agentovi: ..........., za porušenie ustanovenia § 41 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. decembra 2010 nezosúladil svoju 
činnosť s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní okrem ustanovení vzťahujúcich sa na stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň 
odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, pre zosúladenie s ktorými boli zákonom o finančnom sprostredkovaní ustanovené osobitné 
lehoty. 
 

3 23. 11. 2011 Martin Pitoňák Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
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poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o d o b e r á   p o v o l e n i e na vykonávanie činnosti samostatného finančného 
agenta č. ............ z 31.8.2007 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 42 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní 
samostatnému finančnému agentovi: Martin Pitoňák, r.č. xxxxxx/xxxx, Liptovská Teplička 382, 059 40 Liptovská Teplička (ďalej „samostatný finančný agent“) 
a súbežne v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) v spojení s ustanovením § 
42 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi pokutu vo výške 3000 eur (slovom tritisíc eur) za porušenie ustanovenia § 
54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“)  v spojení s ustanovením § 61 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v znení platnom a 
účinnom v čase porušenia (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia“) tým, že ako samostatný finančný agent  v 
čase od januára 2008 do apríla 2009 postupoval spoločnosti CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČO: 63907020 (ďalej len „spoločnosť CYRRUS, a.s.“) 
pokyny na nákup a predaj cenných papierov bez toho, aby predtým takéto pokyny prijal od klientov spoločnosti CYRRUS, a.s., t.j. bez ich vedomia a tým, že 
ako samostatný finančný agent dával na základe požiadavky spoločnosti CYRRUS, a.s. súhlas na prevod finančných prostriedkov medzi jednotlivými účtami 
klientov spoločnosti CYRRUS, a.s, teda dával súhlas na nakladanie s finančnými prostriedkami klientov bez toho, aby bol na poskytovanie takejto investičnej 
služby oprávnený v súlade so zákonom o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia. Samostatný finančný agent udelil celkom 38 krát 
súhlas na prevod finančných prostriedkov medzi klientskymi účtami. Uvedená činnosť samostatného finančného agenta napĺňa znaky poskytovania 
investičných služieb podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch – riadenie portfólia, pričom na poskytovanie takejto investičnej služby 
nebol samostatný finančný agent podľa zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia oprávnený. Nedostatky zistené v činnosti 
samostatného finančného agenta podľa zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia sa rovnako posudzujú ako nedostatky 
podľa zákona o finančnom sprostredkovaní. Jedná sa o porušenie ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní. 
 

4–93 
5. 3. 2012 –  
11. 4.. 2012 

KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s., VIG, GE 
Money, a.s., SLOVAKIA GROUP, s.r.o., 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., VIG,  
ASPECT, s.r.o., CHEMOSVIT, a.s., ProFin, 
a.s., FINANCIAL CONSULTING PROJEKT 
MANAGEMENT, spol. s r.o., I.M.M. Brokers, 
spol. s r.o., Brainfin, spol. s r.o., VIPER, 
s.r.o., AutoKorzo maklér, s.r.o., GE Money 
Brokers, a.s., Safe Invest Slovakia, s.r.o., 
EUROCALL Slovakia, s.r.o., ČSOB 
stavebná sporiteľna, a.s., PROVA, s.r.o., 
ARKO s.r.o., RENOMIA, s.r.o., POFIS, 
s.r.o., IT ASSENT, s.r.o., PSA FINANCE 
SLOVAKIA, s.r.o., LEAS.SK, s.r.o., DDM-
CAR, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, 
s.r.o., EUROPENZIA, s.r.o., A&J 
CONSULTING, s.r.o., QBE SK s.r.o., YES 
PROJECTS, a.s., A-MAKLÉR, a.s., 
ADIEMUS a.s., CORPPIN s.r.o., FIBECO 
Group s.r.o., UMOSS, spol.  s r.o., F.B. - 
EKON, s.r.o., LIMACO GROUP, s.r.o., 
EKON AUDIT consulting, s.r.o., Jäger-
Poisťovacia kancelária Slovensko, s.r.o., 
MART Lehotkai s.r.o., VIKTÓRIA LBL, s.r.o., 
M BROKER, spol. s r.o., SAVE FINANCE, 
s.r.o., V D H.SK, spol. s r.o., Emerging 
European Capital, s.r.o., CASSOVIA 
REALITAS Košice s.r.o., C+K Consulting, 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38  ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods.1  písm. b)  zákona o finančnom sprostredkovaní 
samostatnému finančnému agentovi ......... pokutu 100 eur  (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom 
sprostredkovaní tým, že do 31.03.2011 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2010. 
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spol. s r.o., K Finance SK, s.r.o., PRIME 
Consulting, s.r.o., JVT Partners s.r.o., 
HEEGER Capital Advisors s.r.o., TECHCAR 
s.r.o., VV KAPITAL Slovakia s.r.o., Willis 
Group s.r.o., Public & Business Services, 
s.r.o., Broker Investments, s.r.o., AIF CS 
spol. s r.o., RealitySpecial s.r.o., Insure 
Lease, s.r.o., Assetcreative S.K., s.r.o., AP 
FINANCE, s.r.o., LK real, s.r.o. , OKA, s.r.o., 
Forseil, s.r.o., FG Finanz Service s.r.o., 
Lacnejšiepoistenie, s.r.o., General Advisory 
s.r.o., R D F alfa, s.r.o., ILANGI s.r.o., MPM 
Capital s.r.o., FIDENCIA SK s.r.o., HRB 
Finance Group, s.r.o., AFD Group, s.r.o., SP 
& C -FIN, s.r.o., RV-FX, s.r.o., EUP 
Slovakia, s.r.o., TOKAJ Life s.r.o., F.I.L. 
Consult, s.r.o., M&G consulting, s.r.o., 
P.A.E. s.r.o., TYRIAN ADVISORY s.r.o., 
STARINSURANCE, spol. s r.o., PROFITUM, 
s.r.o., MERKURY BROKER,  s.r.o., Lion 
Teleservices SK, spol. s r.o., LIC Slovakia, 
s.r.o., Aon Benfield Bratislava s.r.o., BBVD 
Fin, s.r.o., AMS - Asset Management a.s., 
Armafin s.r.o., Petrus Advisers k.s. 
 

94-127 
5. 3. 2012 –  
16. 5. 2012 

Ján Gamec, Miroslav Vávro, Melánia 
Jaroščáková, Anna Hricová, Božena 
Prokopová, Marta Krausová, Janeta 
Červená, Štefan Klimek, Jana Dúdorová, 
Zoltán Vida, Ľuboslava Pokorná, Henrich 
Čambalík, Daniel Fajgel, Jozef Homola, 
Roman Pafko, Marcel Letko, Dana 
Macejková, Peter Martiš, Jana Ronďošová, 
Dana Horečná, Marek Haulík, Marek Kelbel, 
Peter Figura, Erik Chrenko, Pavol Struhár, 
Marián Kováč, Karol Vido, Tibor Procházka, 
Stanislava Struhárová, Zuzana 
Minarovičová, Ingrid Cokinová, Michael 
Huttl, Soňa Císarová, Martin Macko 
 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods.1  písm. b)  zákona o finančnom sprostredkovaní 
samostatnému finančnému agentovi: ........, pokutu 50 eur  (slovom: päťdesiat eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom 
sprostredkovaní tým, že do 31.03.2011 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2010. 

128–223 
27. 9. 2012 – 
13. 11. 2012 

AAA International Focus, s.r.o., ABART, 
s.r.o., ABIS, s.r.o., ACX Finance, s.r.o., Alico 
Services Central Europe, s.r.o., Allcover 
s.r.o., ALLIANT, s.r.o., Altruid Systems a.s., 
AUTO ADAM s.r.o., Best Consult Group 
s.r.o., BFC SLOVAKIA s.r.o., BONUS 
EXTRA spol. s r.o., BZP-SK s.r.o., 
CAFETERIA.sk, s.r.o., ARKO s.r.o., Safe 
Invest Slovakia s.r.o., 4 finance s.r.o., 
APEIRON Financie, s.r.o., BEST 44, s.r.o., 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní 
samostatnému finančnému agentov/finančnému poradcovi ............., pokutu 50/100/200 eur za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o 
finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.03.2012 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 
31.12.2011. 
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia Subjekt Výrok rozhodnutia 

CreditHill HOLDING SE, GLOBAL 
BROKERS Enterprises s.r.o., EUROCALL 
Slovakia, s.r.o., VIPER s.r.o., Capital & 
Finacial Protection, s.r.o., Confident SK, 
s.r.o., Credit Trading s.r.o., Crystal Call, a. 
s., E.R.K. Group, s.r.o., ENARGIT EU s. r. 
o., Euler Hermes Services Slovensko, s.r.o., 
FEROINVEST, s.r.o., Finance Group SK, 
s.r.o., FINSUN, s.r.o., Roswell Marketing, 
s.r.o., Gold Mean s.r.o., Infinitus 
Finanzmanagement SK, s. r. o., Investtec, 
s.r.o., JCMK Capital Solutions, a.s., M 
BROKER, spol. s r.o., MART Lehotkai s.r.o., 
V D H.SK, spol. s r.o., YES PROJECTS, 
a.s., GRÁTIS - D spol. s r.o. Veľké 
Kapušany, HypoExpert, s. r. o., ICS - 
Insurance car services s.r.o., Jäger - 
Poisťovacia kancelária Slovensko, s.r.o., 
PaulWillow s.r.o., Life Asset Management, 
s.r.o., M-Insurance, s. r. o., Makler Service 
Bohemia s. r. o., MAKLER SERVICE 
SLOVENSKO s.r.o., MALI invest, s. r. o., 
Master Consulting, s.r.o., MAXIMA Slovakia 
s.r.o., MOTORCARS PLUS, s. r. o., NEW 
GENERATION, s.r.o., NP Company, s.r.o. , 
AIF CS spol. s r.o., Assetcreative S.K., 
General Advisory s.r.o., HEEGER Capital 
Advisors s.r.o. , Progresium s. r. o., Willis 
Group s. r. o., MAPOS, s.r.o., Marfis s. r. o., 
MIBA CAR Insurance Group, s.r.o., QS 
Network, a. s., Finanzpartner nonlife s. r. o., 
ILANGI s. r. o., Professional Financial 
Services s.r.o., PS Insurance s.r.o., RB 
Brokers, s.r.o., RE-FINANCE SK, s. r. o., 
Reliance Group, s. r. o., Roberts & Boyd, 
s.r.o., SIMA Finance s. r. o., T.O.D. Co. s. r. 
o., VICTORAUTO spol. s r.o., Win GP, s. r. 
o., WinFin, a. s., AMS - Asset Management 
a.s., F.I.L. consult, s. r. o., HRB Finance 
Group, s.r.o., PROFITUM s.r.o., REVERY 
s.r.o., ROWEX ZH, spol. s r.o., Si Partners, 
s. r. o.,  Slovexperta, s.r.o., T T Broker, 
s.r.o., UWER s.r.o., VIVAREALITY, s.r.o. , 
EUP Slovakia, s. r. o., SP & C - FIN, s.r.o., 
Business Point, s. r. o. 
 

224–265 
2. 10. 2012 – 
29. 10. 2012 

Miroslav Antoška, Vojtech Arpáš, Danica 
Bittarová, Pavol Demovič, Róbert Dick, Jozef 
Ďuraško, Anna Frašková, Peter Herberger, 
Renáta Jaščurová, Marián Géci, Imrich 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní 
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia Subjekt Výrok rozhodnutia 

Gleza, Ján Hargaš, Marek Hejnus, Tomáš 
Hyrja, Štefan Krošlák, Zuzana Ondrejková, 
Daniel Fajgel, Adrian Kaššay, Radoslav Kiš, 
Beáta Kováčová, Pavol Krajči, Ivan Kráľ, 
Viera Laťáková, Tomáš Lipták, Jana 
Kečkéšová, Peter Figura, Marián Kováč, 
Dana Macejková, Pavol Struhár, Jiří 
Michalica, Peter Miškov, Miloš Mižák, 
Kateřina Nemčíková, Michal Neubauer, Juraj 
Paulus, Pavol Rusinko, David Schneider, 
Petr Štefka, Andrea Strapáková, Tibor 
Procházka, Stanislava Struhárová 
 

samostatnému finančnému agentovi................ pokutu 30/50/100 eur za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní 
tým, že do 31.03.2012 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2011. 

266-267 6. 12. 2012 CAFETERIA.sk, s.r.o., FIDENCIA SK s.r.o.,  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa 
ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 41 ods. 14 zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: ............, za 
porušenie ustanovenia § 41 ods. 9 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.12.2011 nezosúladil svoju činnosť samostatného finančného 
agenta s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní vzťahujúcimi sa na vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci sankčných konaní - Rozhodnutia o zastavení konania 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 – 4 
12. 12. 2011 – 

19.1.2012 
Matej Nemec, Janka Skákalová, Anna 
Angerová, Judita Királyová 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) r o z h o d o l podľa ustanovenia § 
30 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade zo dňa ..............., ktorý v zákonom ustanovenej lehote podal samostatný finančný agent: 
.................., proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. ODT ............. zo dňa ................... o odobratí povolenia 
................... zo dňa ............... na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 41 
ods. 14 zákona o finančnom sprostredkovaní za porušenie ustanovenia § 41 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní tak, že rozhodnutie č. ODT ............ zo 
dňa ............ ruší a konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d) zákona o dohľade nad finančným trhom zastavuje. 
 

5 – 7 
25. 11. 2011 -  
28. 12. 2011 David Schneider, Marián Kováč, MCEall, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 
ods. 1 písm. d) zákona o dohľade nad finančným trhom konanie o uložení sankcie začaté z vlastného podnetu voči samostatnému finančnému agentovi: 
...................., podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 41 ods. 14 zákona o finančnom sprostredkovaní za porušenie ustanovenia § 41 
ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní. 
 

8 – 14 
30. 12. 2011 –  

7. 8. 2012 

Balyshin, s.r.o., Progresium, s.r.o., FINMARK, 
s.r.o., JNP Finance, a.s., Jozef Kázmér, Home 
Credit Slovakia, a.s.,  Mercedes-Benz Financial 
Services Slovakia s. r. o., 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie  a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d)  
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 zákona o dohľade začaté z vlastného podnetu voči samostatnému finančnému agentovi .................... vo veci uloženia sankcie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 
písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní začaté oznámením o začatí konania zo dňa.......... 
 

15 – 18 
27. 12. 2011 –  

9. 10. 2012 

DIVITIA, a.s., AVP Slovakia, s.r.o., Risk 
Experts, s.r.o., LD GROUP, s.r.o., 
 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. i) zákona o dohľade nad finančným trhom konanie o uložení sankcie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom 
sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi / finančnému poradocovi:..................., za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o 
finančnom sprostredkovaní, začaté oznámením ........zo dňa ............. 
 

19 – 22 
13. 11. 2012 – 
15. 11. 2012 

Bývaj, s.r.o., Reality Gold – Bratislava, s.r.o., K 
+ K Broker Slovakia, s.r.o., Reality Invest Trust, 
s.r.o. 
 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)  z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d) a 
písm. i) zákona o dohľade konanie o uložení sankcie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní začaté z podnetu Národnej 
banky Slovenska doručením oznámenia o začatí konania č. ODT .......... zo dňa ........... samostatnému finančnému agentovi/finančnému poradcovi .............. za 
porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní. 
 

23 – 27 
26. 10. 2012 –  

6. 12. 2012 

ABART, s.r.o., ARMAFIN s.r.o., Commenda 
Private Equity k.s., FJOREX GROUP, s.r.o., 
Pre-M, s.r.o., 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38  ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie  a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d)  
zákona o dohľade začaté z podnetu Národnej banky Slovenska voči samostatnému finančnému agentovi ....... vo veci uloženia sankcie podľa ustanovenia § 39 
ods. 1 písm. d) v spojení s  ustanovením § 41 ods. 14 zákona o finančnom sprostredkovaní za porušenie ustanovenia § 41 ods. 9 písm. b) zákona o finančnom 
sprostredkovaní. 
 

28 – 30 
26. 10. 2012 –  

6. 12. 2012 
Hypo Consulting, s.r.o., Ján Hargaš, Miloš 
Šubák 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie  a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d)  zákona 
o dohľade konanie o uložení sankcie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní voči samostatnému finančnému agentovi..........., 
ktoré bolo začaté z podnetu Národnej banky Slovenska oznámením č. ODT-........ zo dňa .......... 
 

31 13. 11. 2012 REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) z a s t a v u j e podľa ustanovenia § 
22 ods. 1 písm. d) a i) zákona o dohľade nad finančným trhom konanie o uložení sankcie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom 
sprostredkovaní, samostatnému finančnému agentovi REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o., Pribišova 3173/6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 816 821 za porušenie 
ustanovenia § 41 ods. 10 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní, ktoré bolo začaté oznámením č. ............... z 26.7.2012. 
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ČASŤ C – OBLASŤ TRHU CENNÝCH PAPIEROV, OBLAS Ť KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA A OBLAS Ť RATINGOVÝCH  
AGENTÚR 
 
 

OBLASŤ TRHU CENNÝCH PAPIEROV 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní - o schválení prospektu cenného papiera, resp. opisu cenných papierov a súhrnného (Investičné 
certifikáty) 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 23. 5. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt investičného certifikátu, ktorý sa skladá z týchto 
samostatných dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 16.5.2012, 
2. Opis cenných papierov zo dňa 16.5.2012 vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a.s. 2015“ s prideleným 
identifikačným kódom ISIN SK5110000018 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 350.000,- eur,  s menovitou hodnotou jedného 
investičného certifikátu 500,- eur, s dátumom vydania   dňa 1.6.2012 a so splatnosťou dňa 1.6.2015,  
3. Súhrnný dokument zo dňa 16.5.2012.      
Registračný dokument zo dňa 16.5.2012, Opis cenných papierov zo dňa 16.5.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 16.5.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

2 25. 6. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch:   
1. Opis cenných papierov zo dňa 20.6.2012  vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a.s. „Zlatý certifikát 
2013““ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000026 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 2.970.000,- eur,  s 
menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 4500,- eur, s dátumom vydania   dňa 9.8.2012 a so splatnosťou dňa 9.8.2013,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 20.6.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 16.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5317-1/2012 zo dňa 23.5.2012  budú po 
zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 20.6.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 20.6.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

3 30. 7. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7 zákona o cenných papieroch v spojení s § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch a s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch                                    
Dodatok č. 1 k prospektu investičného certifikátu  zo dňa 24.7.2012 vzťahujúci sa k prospektu investičného certifikátu vypracovanému ako dokument skladajúci 
sa zo samostatných dokumentov (registračný dokument zo dňa 16.5.2012 schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5317-1/2012 zo dňa 
23.5.2012,  opis cenných papierov zo dňa 20.6.2012 a súhrnný dokument zo dňa 20.6.2012 schválené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6408-
1/2012 zo dňa 25.6.2012) pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a.s. „Zlatý certifikát 2013““  s prideleným identifikačným 
kódom ISIN SK5110000026 séria 01. 
Dodatok č. 1 k prospektu investičného certifikátu zo dňa 24.7.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

4 10. 8. 2012   

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch:   
1. Opis cenných papierov zo dňa 7.8.2012  vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Konvertibilné Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. PLN 
2013“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000034 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 20.000.000,- PLN,  s 
menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 10.000,- PLN, s dátumom vydania  dňa  24.8.2012 a so splatnosťou dňa 25.2.2013,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 7.8.2012, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 16.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5317-1/2012 zo dňa 23.5.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. Opis cenných 
papierov zo dňa 7.8.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 7.8.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

5 3. 9. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch:   
1. Opis cenných papierov zo dňa 24.8.2012  vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. „Zlatý certifikát 
2013 II““ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000042 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 4.500.000,- eur,  s 
menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 4500,- eur, s dátumom vydania   dňa 27.9.2012 a so splatnosťou dňa 27.9.2013,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 24.8.2012.        
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 16.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5317-1/2012 zo dňa 23.5.2012  v znení 
Opisu cenných papierov zo dňa 7.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8476-1/2012 zo dňa 10.8.2012 budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 24.8.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 24.8.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

6 12. 10. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  chvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 
4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch:   
1. Opis cenných papierov zo dňa 8.10.2012  vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. „Zlatý certifikát 
2013 III““ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000067 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 4.500.000,- eur,  s 
menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 5000,- eur, s dátumom vydania   dňa 5.11.2012 a so splatnosťou dňa 5.11.2013,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 8.10.2012, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 16.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 
ODT-5317-1/2012 zo dňa 23.5.2012  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 7.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8476-
1/2012 zo dňa 10.8.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.Opis cenných 
papierov zo dňa 8.10.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 8.10.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
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Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní - Obchodníci s cennými papiermi 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 2. 2. 2012 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so 
sídlom Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi. V 
súlade s § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch určuje Národná banka Slovenska lehotu šesť mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu na 
vykonanie úkonu na ktorý sa udeľuje predchádzajúci súhlas týmto rozhodnutím.  
 

2 16. 2. 2012 Fio o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Fio o.c.p., a.s., so 
sídlom Kollárovo nám. 15, 811 06  Bratislava, IČO: 35 960 990 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Fio 
o.c.p., a.s., a to zo sídla: Kollárovo nám. 15, 811 06  Bratislava, na sídlo: Nám. SNP 21, 811 06  Bratislava. 
 

3 20. 2. 2012 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o 
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na 
základe žiadosti zakladateľov spoločnosti Pavla Kožíka, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Krížna ul. č. 4092/34, 811 07  Bratislava,  Ing. Martina Škodáčka, r.č. 
XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Vrbovce 212, 906 06 Vrbovce a Mgr. Renáty Domčekovej, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Podhájska 147, 900 86  Budmerice, 
povolenie na poskytovanie investičných služieb, ktorým sa podľa § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi s 
obchodným menom PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01  Bratislava, IČO v súčasnosti ešte nepridelené, a výkon činnosti tohto 
obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením. 
Podľa § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „Národná 
banka Slovenska“), povoľuje spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., poskytovanie investičných služieb a výkon investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. 
a), b), e) a g) zákona o cenných papieroch a poskytovanie vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným 
nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c), zákona o cenných papieroch, t.j.: 
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
5. úschova a správa finančných nástrojov na účet na účet klienta, vrátane držiteľskej správy , a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a 
finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb. 
Predsedom predstavenstva spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. je Ing. Rastislav Sádecký, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Lotyšská 5185/46, 821 06  
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

Bratislava. 
Členmi dozornej rady spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. sú: 
1. Pavol Kožík, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Krížna ul. č. 4092/34, 811 07  Bratislava, predseda dozornej rady, 
2. Karol Irrgang, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Lesná 16/74, 076 61  Bačkov, 
3. Mgr. Soňa Žákovičová, r.č. XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt Spádova 1154/3, 926 01  Sereď 

4 23. 4. 2012 Fio o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Fio o.c.p., a.s., so 
sídlom Kollárovo nám. 15, 811 06  Bratislava, IČO: 35 960 990 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Fio 
o.c.p., a.s., a to zo sídla: Kollárovo nám. 15, 811 06  Bratislava, na sídlo: Nám. SNP 21, 811 01  Bratislava 
 

5 22. 6. 2012 Sympatia Financie, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s., so 
sídlom Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava, IČO: 35 842 369 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Ivana Svíteka, r.č. 
XXXXXX/XXXX, trvale bytom Holíčska 4, 851 01  Bratislava, za člena predstavenstva. 
 

6 4 .7. 2012 DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., so sídlom 
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35 695 820 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Tomáša Novanského, 
r.č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Rudlovská cesta 116, 974 11  Banská Bystrica, za člena predstavenstva. 
 

7 16. 7. 2012 SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SALVE 
INVESTMENTS, o.c.p., a.s. , so sídlom Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava 26, IČO: 35 871 211 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla obchodníka 
s cennými papiermi, SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., a to z doterajšieho sídla: Plynárenská 7/A, 824 60  Bratislava 26, na nové sídlo: Plynárenská 7/A, 824 
63  Bratislava. 
 

8 23. 7. 2012 CAPITAL MARKETS, o.c.p. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o 
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cenných papieroch“) povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím č. OPK-2297/2007-PLP zo dňa 30.10.2007, zmenené 
rozhodnutím č. OPK-1830/2008-PLP zo dňa 21.04.2008 a rozhodnutím č. OPK-11601-1/2008 zo dňa 28.01.2009, spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s, 
so sídlom Ul. 29. augusta 36, 811 09  Bratislava, IČO: 36 853 054 (ďalej len „spoločnosť“):  
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, povoľuje spoločnosti poskytovanie investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 
písm. a), b), a e) zákona o cenných papieroch, vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa 
§ 5 ods. 1 písm. d), e), f), i) a j) zákona o cenných papieroch a investičnej služby a investičnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch aj 
vo vzťahu vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. d), e), f), a i).  
Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby v rozsahu:  
1. podľa § 6 ods. 1 písm. a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
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zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) finančné rozdielové zmluvy, 
h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
2. podľa § 6 ods. 1 písm. b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) finančné rozdielové zmluvy, 
h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív. 
3. podľa § 6 ods. 1 písm. d) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b)  nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) finančné rozdielové zmluvy, 
4. podľa § 6 ods. 1 písm. e) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho  investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 



79 / 152 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

obchodnom systéme,  
g) finančné rozdielové zmluvy, 
h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
5. podľa § 6 ods. 1 písm. g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
6. podľa § 6 ods. 2 písm. a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných 
prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b)  nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) finančné rozdielové zmluvy, 
h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
7. podľa § 6 ods. 2 písm. b) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je 
poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
8. podľa § 6 ods. 2 písm. d) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,  
9. podľa § 6 ods. 2 písm. e) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s 
finančnými nástrojmi. 
 

9 27. 9. 2012 DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., so sídlom 
Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava, IČO: 35 695 820 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných 
papieroch“) na vykonávanie činnosti člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, ul. 29. augusta 1/A, 814 80  Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len 
„centrálny depozitár“). 
V súlade s § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch určuje Národná banka Slovenska lehotu tri mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu na 
vykonanie úkonu na ktorý sa udeľuje predchádzajúci súhlas týmto rozhodnutím. 
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10 28. 9. 2012 BROKERSKÝ DOM o.c.p. a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti BROKERSKÝ DOM 
o.c.p. a.s., so sídlom Kuklovská 74, 841 05  Bratislava, IČO: 35 714 603 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
cenných papieroch“) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného rozhodnutím č. GRUFT-041/2003/OCP zo dňa 11.09.2003 a 
zmenené rozhodnutím č. OPK-4555/2008-PLP zo dňa 03.07.2008. 
Na uskutočnenie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, určuje Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, v súlade s § 70 
ods. 13 zákona o cenných papieroch lehotu tri mesiace od udelenia predchádzajúceho súhlasu. 
 

11 9. 10. 2012 SLÁVIA CAPITAL, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s 
cennými papiermi, so sídlom Heydukova 6 P.O. BOX 29, 814 99 Bratislava, IČO: 31 395 554 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 
predpisov na voľbu Ing. Petra Gabalca, r.č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Drotárska cesta 54, 811 02  Bratislava, za člena predstavenstva. 
 

12 9. 10. 2012 SLÁVIA CAPITAL, a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SLÁVIA CAPITAL, 
a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Haydukova 6 P.O. BOX 29, 814 99 Bratislava, IČO: 31 395 554 predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla 
obchodníka s cennými papiermi, SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, a to z doterajšieho sídla: Heydukova 6 P.O. BOX 29, 814 99  Bratislava, 
na nové sídlo: Mostová 2, 811 02  Bratislava. 
 

13 19. 10. 2012 OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje podľa § 22 ods. 1 
písm. d) a písm. i) zákona o dohľade konanie vo veci žiadosti spoločnosti OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02  Bratislava, IČO: 36 
862 371 o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi podľa § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 
predpisov. 
 

14 6. 12. 2012 RM - S Market, o.c.p., a.s. 

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) mení podľa § 59 ods. 4 
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím č. GRUFT-050/2003/OCP zo 
dňa 30. septembra 2003, zmenené rozhodnutím č. UBD-723/2006-3 zo dňa 30. júna 2006 a rozhodnutím č. OPK-3814/2008-PLP zo dňa 03. júla 2008, 
spoločnosti RM - S Market, o.c.p., a.s, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06  Bratislava, IČO: 35 799 072 (ďalej len „spoločnosť RM-S Market“) takto:  
I.Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, povoľuje spoločnosti  
RM-S Market poskytovanie investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. a), a e) zákona o cenných papieroch a vedľajšej služby podľa § 6 
ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), f), g), h), i) a j) zákona o cenných papieroch. 
II.Spoločnosť RM-S Market je v súlade s článkom I. tohto rozhodnutia oprávnená poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a vykonávať investičné činnosti v 
rozsahu:  
1. podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo 
vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
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f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
2. podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
3. podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
4. podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho  investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
5. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, 
najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
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b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív, 
6. podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív, 
7. podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva 
a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,  
8. podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných 
služieb,  
9. podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 
týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,  
10. podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch služby spojené s upisovaním finančných nástrojov. 
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15 6. 12. 2012 Across Wealth Management, o.c.p., a.s.  

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) mení podľa § 59 ods. 4 
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím č. GRUFT-006/2002/OCP zo 
dňa 29. novembra 2002, zmenené rozhodnutím č. GRUFT-078/2005/OCP zo dňa 10. novembra 2005, rozhodnutím č. UBD-2243/2006-PLP zo dňa 21. júla 2006, 
rozhodnutím č. UBD-2659/2006-PLP zo dňa 14. decembra 2006 a rozhodnutím č. OPK-3599-3/2007-PLP zo dňa 21. apríla 2008, spoločnosti Across Wealth 
Management, o.c.p., a.s. so sídlom Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava, IČO: 35 763 388 (ďalej len „spoločnosť Across Wealth Management“) takto: 
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, povoľuje spoločnosti Across Wealth Management poskytovanie investičných služieb a 
investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona o cenných papieroch a vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných 
papieroch aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), f), g), h), i) a j) zákona o cenných papieroch. 
II.Spoločnosť Across Wealth Management je v súlade s článkom I. tohto rozhodnutia oprávnená poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a vykonávať 
investičné činnosti v rozsahu:  
1. podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo 
vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
2. podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa 
cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané 
doručením alebo v hotovosti, 
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 



84 / 152 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
3. podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
4. podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
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výzvam na doplnenie aktív, 
5. podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho  investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív,  
6. podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným 
nástrojom  
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho  investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
7. podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho  investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
8. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, 
najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy,f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
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h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív, 
9. podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom 
a)  prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby 
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá ma za následok ukončenie 
zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom 
obchodnom systéme,  
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f) týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na 
doplnenie aktív,  
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 
neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív, 
10. podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 
poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,  
11. podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných 
služieb,  
12. podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 
týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,  
13. podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.  
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1 26. 7. 2012 OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa  ustanovenia  § 144 
ods. 1 písm. l)  zákona o cenných papieroch udelené spoločnosti OXYS   CAPITAL, a. s., o. c. p., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 862 
371 (ďalej len „spoločnosť OXYS“) rozhodnutím č. .................  zo dňa 12.02.2009  z dôvodu uvedeného v ustanovení § 156 ods. 1 písm. f) zákona o cenných 
papieroch, keďže spoločnosť OXYS v lehote podľa ustanovenia § 85 ods. 7 zákona o cenných papieroch neuhradila príspevok do Garančného fondu investícií 
za prvý štvrťrok 2012, t.j. do 23.04.2012. 
Spoločnosť OXYS ďalej  porušila: 
1. ustanovenie § 85 ods. 7 zákona o cenných papieroch tým, že splátku ročného príspevku do Garančného fondu investícií (ďalej len „GFI“) za 3. štvrťrok 2010 
neuhradila v lehote ustanovenej v ustanovení § 85 ods. 2 zákona o cenných papieroch t.j. do 20.07.2010, ale až dňa 26.07.2010, pričom dňa 23.07.2010 
spoločnosť OXYS uzatvorila so spoločnosťou PREMA TRADE, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1, 917 00 Trnava, IČO: 36 241 121 Komisionársku  zmluvu  č. 
1006/99/230710 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov, 
2. ustanovenie § 71h ods. 1 druhá veta  zákona o cenných papieroch tým, že splátky ročného príspevku do GFI za obdobie 1. a 2. štvrťroku 2011 spoločnosť 
OXYS uhradila z klientskeho účtu ............ vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.,  
3. ustanovenie § 54 ods. 7 zákona o cenných papieroch účinného v čase porušenia v spojení s ustanovením § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že 
spoločnosť OXYS  vykonávala pre iné osoby činnosti v rozpore s povolením na poskytovanie investičných služieb č................. zo dňa 12.02.2009 (ďalej  aj 
„povolenie“), keď:  
a) uzatvorila dňa 25.03.2011 so spoločnosťou The Millennium Islamic Investment Fund Company B.S.C., s hlavným sídlom OHAD Trusts Corporate and 
Financial Services WLL, kancelária č. 508, 5. poschodie, vchod 3, Manama Centre, Government Avenue, P.O.BOX 18206, Manama, Bahrajnské kráľovstvo 
(ďalej len „spoločnosť MILLENNIUM“) Dohodu o podpore (Promoter Agreement), v ktorej sa  spoločnosť OXYS zaviazala vykonávať činnosti, ktoré nemajú  
charakter investičnej služby, investičnej činnosti alebo vedľajšej služby, ktorú bola oprávnená  vykonávať  na  základe  povolenia, 
b) uzatvorila dňa 25.03.2011 so spoločnosťou MILLENNIUM Dohodu o riadení fondu (Wakala), pričom činnosti spoločnosti OXYS v nej definované boli v 
rozpore s povolením, 
c) v období od 07.12.2010 do 31.01.2011 realizovala obchody (nákup/predaj) s finančnými nástrojmi  Contracts for Difference, t.j. finančné rozdielové zmluvy, 
na základe pokynov spoločnosti Ronald, Clive & Partners, spol. s r.o., so sídlom Medená 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 881 372, s ktorou mala spoločnopsť 
OXYS uzatvorenú Komisionársku zmluvu č. 1004/99/170510 zo dňa 17.05.2010; takisto spoločnosť OXYS v období od 19.04.2010 do 31.01.2011 v rámci 
riadenia portfólia pre svojich klientov vykonávala obchody (nákup/predaj) týchto finančných nástrojov, pričom spoločnosť OXYS nebola oprávnená na základe 
povolenia poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti vo vzťahu k týmto finančným nástrojom,  
d) uzatvorila dňa 15.12.2010 Komisionársku zmluvu č. 1009/99/270810 s predsedom predstavenstva spoločnosti OXYS Ing. Romanom Farkašom, Záhradnícka 
1153/3, Senec ako komitentom, na obstaranie predaja časti obchodného podielu v spoločnosti ARKO s.r.o., so sídlom Kapitulská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 
804 637, pričom vklady spoločníkov, ktoré tvoria základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným, nie sú finančné nástroje v zmysle zákona o cenných 
papieroch, teda spoločnosť OXYS nebola oprávnená na základe povolenia poskytovať takéto investičné služby a vykonávať investičné činnosti, 
4. ustanovenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť OXYS pri poskytovaní investičných služieb nekonala v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keď: 
a)  prijala od Ing. Miroslava Muroňa odplatu 3 500 eur za uskutočnenie obchodov – kúpy listinných cenných papierov emitenta COMEX – S.N.C., a.s. napriek 
tomu, že s ním nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu na obstaranie kúpy cenných papierov, 
b) uzatvorila Komisionársku zmluvu č. 1007/99/270810 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov s Ing. Vladimírom Klepancom za odplatu 200 000 eur, 
Komisionársku zmluvu č. 1009/99/040910 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov  so spoločnosťou VOVAL, s.r.o., Hatalova 1, Trnava, IČO: 36 750 
816 za odplatu 100 000 eur,  Komisionársku zmluvu č. 1006/99/230710 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov so spoločnosťou PREMA TRADE, 
s.r.o. za odplatu 25 000 eur, Komisionársku zmluvu č. 1009/99/270810 o obstaraní predaja obchodného podielu vo výške 45 % v spoločnosti ARKO s.r.o. s Ing. 
Romanom Farkašom za odplatu 350 000 eur, na základe ktorých fakturovala klientom odplatu, neposkytla im však žiadnu investičnú službu a ani neuskutočnila 
žiadne úkony na ich realizáciu,  
5. ustanovenia § 71h ods. 1 druhá veta zákona o cenných papieroch,  § 71h ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, § 71h ods. 3 zákona o cenných 
papieroch a § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť OXYS neplnila povinnosti ustanovené v citovaných ustanoveniach zákona o cenných 
papieroch a neprijala dostatočné a následne ani dodatočné opatrenia na účely ochrany aktív klientov, keď finančné prostriedky na klientskych účtoch 
spoločnosti OXYS  vedených v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tatra banke, a.s. a v ING Banke N.V. pobočka zahraničnej banky sú blokované z dôvodu 
exekučných konaní voči spoločnosti OXYS a z klientskeho účtu ............ vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. bol dňa 06.09.2011 vykonaný exekučný príkaz 
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na sumu 4 059,99 eur a dňa 07.05.2012 na sumu 4 494,98 eur, 
6. ustanovenia § 74a ods. 1 zákona o cenných papieroch, § 74a ods. 3 prvá veta zákona o cenných papieroch a ustanovenie § 77 ods. 7 zákona o cenných 
papieroch tým, že spoločnosť OXYS prekročila zákonom o cenných papieroch stanovenú výšku majetkovej angažovanosti, túto skutočnosť neoznámila 
Národnej banke Slovenska a ani nevykázala v Hlásení o majetkovej angažovanosti Bd (HMA) 8-12 k 30.09.2011, keď  
a) výška majetkovej angažovanosti spoločnosti OXYS k 30.09.2011 voči spoločnosti PREMA TRADE, s.r.o. predstavovala 33,79 %, pričom výška vlastných 
zdrojov k 30.09.2011 bola 1 577 tis. eur evidovaním pohľadávky voči spoločnosti PREMA TRADE, s.r.o. vo výške 532 813,69 eur na základe Zmluvy o pôžičke 
uzatvorenej dňa 01.06.2010 medzi spoločnosťou OXYS a spoločnosťou PREMA TRADE, s.r.o. a Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2011 k tejto zmluve. Ku dňu vzniku 
pôžičky bola výška majetkovej angažovanosti 71,91 % , pričom výška vlastných zdrojov bola 776 tis. eur; 
b) výška majetkovej angažovanosti spoločnosti OXYS k 30.09.2011 voči spoločnosti MILLENNIUM bola 58,91 % evidovaním pohľadávky voči spoločnosti 
MILLENNIUM v celkovej výške 929 032,26 eur na základe faktúr vystavených spoločnosťou OXYS v období od 31.03.2011 do 30.09.2011 v zmysle Dohody o 
podpore,  
7. ustanovenie § 77 ods. 7 tretia veta zákona o cenných papieroch tým, že v Hláseniach o vlastných zdrojoch Bd (HVZ) 19-12 za obdobie od januára do 
septembra 2011 nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 Opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje 
financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a o požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s 
cennými papiermi v znení neskorších predpisov a  do základných vlastných zdrojov započítavala aj objem zisku bežného účtovného obdobia, dôsledkom čoho 
údaje  uvedené v hlásení nie sú preukazné a neposkytujú pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach. 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – Verejná ponuka majetkových hodnôt 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 10. 1. 2012 
SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & 
Co. KG, SRN 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a 
rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) z a k a z u j e spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, 
Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, IČ: HRA15670, Spolková republika Nemecko (ďalej len „spoločnosť“), zastúpenej na základe plnej moci zo dňa 
12.8.2011 spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, IČO: 36 680 662 (ďalej len „advokát“) podľa § 129 
ods. 2 zákona o CP  zverejnenie oznámení o verejnej ponuke majetkových hodnôt týkajúcich sa údajov a informácií v materiáloch, ktoré bude spoločnosť ako 
vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt hromadne používať, resp. zverejňovať ako osoba uskutočňujúca verejnú ponuku majetkových hodnôt v 
súvislosti so schváleným prospektom investície rozhodnutím NBS č. ODT-11414/2011 zo dňa 4.11.2011, a ktoré boli podľa § 129 ods. 2 zákona o CP doručené 
útvaru dohľadu dňa 30.12.2011 na posúdenie a doplnené dňa 3.1.2012.  
 

2 24 .5. 2012 EU-Capital Management a.s., Bratislava 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa ustanovenia § 127 ods. 2 
zákona o CP spoločnosti EU-Capital Management a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 04 Bratislava, IČO: 45 327 084 zastúpenou jej predsedníčkou 
predstavenstva Dr. Ursula Miller, bytom Rue Erckmann Chatrian 3, Achenheim F-67204, Francúzsko (ďalej len „EU-Capital Management, a.s.“)  prospekt 
investície zo dňa  18.4.2012 s lehotou platnosti  verejnej ponuky majetkových hodnôt  pre obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2015. Prospekt investície zo dňa 
18.4.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

3 8. 11. 2012 
SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & 
Co. KG, SRN 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) schvaľuje podľa ustanovenia § 127 ods. 4 zákona 
o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 127 ods. 2 zákona o cenných papieroch vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt spoločnosti 
SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, IČ: HRA15670, Spolková republika 
Nemecko, zastúpenej na základe plnej moci zo dňa 16.7.2012 spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 
Bratislava, IČO: 36 860 662  Dodatok k prospektu investície č. 1 zo dňa 6.8.2012 vzťahujúci sa k Prospektu investície zo dňa 6.10.2011 schválenému 
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

rozhodnutím útvaru dohľadu č. ODT-11414/2011 zo dňa 4.11.2011 vypracovanému za účelom dosiahnutia celého plánovaného objemu peňažných prostriedkov 
na území Slovenskej republiky vo výške 5 000 000 eur, ktoré sa majú zhromaždiť na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt. Dodatok k prospektu 
investície č. 1 zo dňa 6.8.2012  je prílohou tohto rozhodnutia.   
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 7. 2. 2012 CDCP SR, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 
papieroch spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny 
depozitár“) predchádzajúci súhlas na voľbu Mgr. Petra Stančeka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Ľ. Fullu 5, 841 05 Bratislava  (ďalej len „navrhovaná osoba“) za 
člena dozornej rady centrálneho depozitára. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dohľade lehota na vykonanie úkonu podľa tohto predchádzajúceho súhlasu je 6 
mesiacov (slovom šesť mesiacov).  
 

2 7. 2. 2012 CDCP SR, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 
papieroch spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny 
depozitár“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Ivana Gránskeho, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Adámiho 23, 841 05 Bratislava  (ďalej len „navrhovaná osoba“) 
za člena dozornej rady centrálneho depozitára. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dohľade lehota na vykonanie úkonu podľa tohto predchádzajúceho súhlasu je 6 
mesiacov (slovom šesť mesiacov).  
 

3 7. 2. 2012 CDCP SR, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 
papieroch spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny 
depozitár“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Igora Barčíka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Tulská 2972/1, 010 08 Žilina (ďalej len „navrhovaná osoba“) za 
člena dozornej rady centrálneho depozitára. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dohľade lehota na vykonanie úkonu podľa tohto predchádzajúceho súhlasu je 6 
mesiacov (slovom šesť mesiacov). 
 

4 24. 2. 2012 CDCP SR, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vo veci  žiadosti spoločnosti Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976  (ďalej len „centrálny depozitár“) zo dňa 21.2.2012 
o schválenie činnosti podľa § 99 ods. 6 zákona o cenných papieroch.  
 

5 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. M.Phil. Jozefa Baču, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Strakova 
228/5, 811 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 
814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

6 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Daniela Jóna, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Tichá 5149/34, 
811 02 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 
Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

7 17 .8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu JUDr. Vladimíra Gürtlera, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Havličkova 1752/13, 040 01 Košice (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. 
augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

8 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Martina Wiedermanna, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Starhradská 3226/18, 851 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 
29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

9 17 .8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Mgr. Csabu Balka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Pri kríži 213, 
951 78 Kolíňany (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 
Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

10 17 .8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Ľubora Podrackého, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Povstalecká cesta 6454/18, 974 08 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, 
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a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

11 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Igora Lichnovského, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Františkánske nám. 408/3,   811 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., 
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

12 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 a doplnenej 
dňa 13.8.2012 o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Tomáša Kapustu, CSc., nar. 
XX.XX.XXXX, trvale bytom Hrnčiarska 14, 900 01 Modra (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných 
papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

13 17. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 č. zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch “), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar 
dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o dohľade vo 
veci  žiadosti spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (ďalej len BCPB a.s.) zo dňa 8.8.2012 o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, nar XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Obvodová cesta 1275/28, 034 01 Ružomberok (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., 
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“).  
 

14 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054  (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. M.Phil. Jozefa 
Baču, PhD. nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Strakova 228/5, 811 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

15 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054  (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Daniela Jónu, 
nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Tichá 5149/34, 811 02 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár 
cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

16 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
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papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu JUDr. Vladimíra 
Gürtlera, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Havličkova 1752/13, 040 01 Košice (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

17 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Martina 
Wiedermanna, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Starhradská 3226/18,    851 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva spoločnosti 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

18 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len BCPB a.s.)  predchádzajúci súhlas na voľbu Mgr. Csabu Balka, 
nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Pri kríži 213, 951 78 Kolíňany (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných 
papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

19 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054  (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Ľubora 
Podrackého, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Povstalecká cesta 6454/18, 974 08 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady 
spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

20 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom  príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len BCPB a.s.) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Igora 
Lichnovského, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Františkánske nám. 408/3,   811 01 Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 
 

21 22. 8. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len „BCPB a.s.“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Tomáša 
Kapustu, CSc., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Hrnčiarska 14, 900 01 Modra (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady spoločnosti Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „centrálny depozitár“). 

22 20. 9. 2012 CDCP, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný 
na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 103 ods. 4 zákona o cenných papieroch 
zmenu prevádzkového poriadku zo dňa 24.8.2012 spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, 
IČO: 31 338 976 (ďalej len „Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.“). „Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 24.8.2012“ je neoddeliteľnou prílohou tohto 
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rozhodnutia (ďalej len „zmena prevádzkového poriadku“). 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – Ponuky na prevzatie a uplatnenie práva výkupu 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 2. 1. 2012 EVPÚ a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP návrh povinnej ponuky 
na prevzatie vlastných akcií spoločnosti EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507 (ďalej len „EVPÚ a.s.“) emisie ISIN CS0009015557, 
ktorý bol útvaru dohľadu doručený dňa 23.12.2011 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., 
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 35 746 220 (ďalej len „Sevisbrokers Finance o.c.p., a.s.“) na základe plnej moci zo dňa 9.12.2011 na schválenie v znení, ktoré 
je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti EVPÚ a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia § 170 ods. 3 
v spojení s § 119 zákona o CP na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2011, ktoré prijalo rozhodnutie o skončení obchodovania s vlastnými 
akciami na regulovanom trhu burzy cenných papierov.  
 

2 27. 2. 2012 KINEX a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP návrh povinnej ponuky 
na prevzatie vlastných akcií spoločnosti KINEX a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896 (ďalej len „KINEX a.s.“) emisie ISIN CS0005055656, ktorý bol 
útvaru dohľadu doručený dňa 20.2.2012 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., Kuzmányho 8, 010 01 
Žilina, IČO: 35 746 220 (ďalej len „Sevisbrokers Finance o.c.p., a.s.“) na základe plnej moci zo dňa 8.2.2012 na schválenie v znení, ktoré je prílohou tohto 
rozhodnutia. Spoločnosti KINEX a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s § 119 
zákona o CP na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2012, ktoré prijalo rozhodnutie o skončení obchodovania s vlastnými akciami na 
regulovanom trhu burzy cenných papierov. 
 

3 24. 5. 2012 Agrokombinát a. s., 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o CP návrh povinnej ponuky na prevzatie 
vlastných akcií spoločnosti Agrokombinát a. s., 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 36 416 179 (ďalej len „Agrokombinát a. s.“) emisie ISIN SK1120002219, ktorý bol 
útvaru dohľadu doručený dňa 17.5.2012 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., Kuzmányho 8, 010 01 
Žilina, IČO: 35 746 220 (ďalej len „Sevisbrokers Finance o.c.p., a.s.“) na základe plnej moci zo dňa 28.9.2011 na schválenie v znení, ktoré je prílohou tohto 
rozhodnutia. Spoločnosti Agrokombinát a. s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia § 119 v spojení § 170 
ods. 3 s zákona o CP na základe rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. (ďalej len „burza.“) o ukončení obchodovania s emisiou akcií ISIN 
SK1120002219  na regulovanom voľnom trhu burzy. 
 

4 28. 8. 2012 Púchovský mäsový priemysel, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP návrh povinnej ponuky 
na prevzatie vlastných akcií spoločnosti Púchovský mäsový priemysel, a.s., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO: 31 561 853, (ďalej len „Púchovský mäsový 
priemysel, a.s.“) emisie CS0009013156, ktorý bol útvaru dohľadu doručený dňa 23.8.2012 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou 
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 35 746 220 na základe plnej moci zo dňa 11.7.2012 na schválenie v znení, ktoré je 
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prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti Púchovský mäsový priemysel, a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa 
ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2012, ktoré prijalo rozhodnutie o skončení 
obchodovania s vlastnými akciami na regulovanom trhu burzy cenných papierov. 
 

5 17. 9. 2012 PROTETIKA, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP návrh povinnej ponuky 
na prevzatie vlastných akcií spoločnosti PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859 (ďalej len „PROTETIKA a.s.“) emisie CS0009004650, 
ktorý bol útvaru dohľadu doručený dňa 7.9.2012 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., Kuzmányho 
8, 010 01 Žilina, IČO: 35 746 220 na základe plnej moci zo dňa 27.8.2012 na schválenie v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti PROTETIKA 
a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.8.2012, ktoré prijalo rozhodnutie o skončení obchodovania s vlastnými akciami na regulovanom trhu burzy 
cenných papierov. 
 

6 17. 9. 2012 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP návrh povinnej ponuky 
na prevzatie vlastných akcií spoločnosti POĽNONÁKUP LIPTOV a.s., 1. mája č. 1849, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 562 761 (ďalej len „POĽNONÁKUP 
LIPTOV a.s.“) emisie CS0009017355, ktorý bol útvaru dohľadu doručený dňa 7.9.2012 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosťou 
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.,   Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 35 746 220 na základe plnej moci zo dňa 20.6.2012 na schválenie v znení, ktoré je 
prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovenia 
§ 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o CP na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2012, ktoré prijalo rozhodnutie o skončení obchodovania 
s vlastnými akciami na regulovanom trhu burzy cenných papierov. 
 

7 26. 1. 2012 Achmea B.V.,  Holandsko 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u j e   s ú h l a s podľa § 118i ods. 4 v spojení s  § 117 ods. 3 zákona o CP na uplatnenie práva 
výkupu kmeňových akcií emitenta Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len „Union poisťovňa, a.s.“) emisií ISIN 
SK1110000801 a SK1110000876, spoločnosti Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej 
a priemyselnej komory pre Midden Nederland č. sp. 33235189 (ďalej len „Achmea B.V.“) zastúpenej spoločnosťou RM-S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 
06 Bratislava, IČO: 35 799 072 (ďalej len „RM-S Market, o.c.p., a.s.“) na základe plnej moci zo dňa 5.12.2011, ktorá splnila podmienky na uplatnenie tohto práva 
podľa § 118i zákona o CP a požiadala o udelenie súhlasu na jeho uplatnenie žiadosťou doručenou NBS dňa 23.1.2012. Spoločnosti Achmea B.V. vzniklo právo 
výkupu akcií emitenta Union poisťovňa, a.s. dňa 3.12.2011 a je oprávnená toto právo uplatniť podľa § 118i ods. 5 zákona o CP najneskôr do 3.3.2012, kedy toto 
právo výkupu zanikne.  
 

8 31. 1. 2012 COLAS SA, Francúzsko 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie 
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) u d e ľ u j e   s ú h l a s podľa § 118i ods. 4 v spojení s  § 117 ods. 3 zákona o CP na uplatnenie práva 
výkupu kmeňových akcií emitenta Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice,  IČO: 31 651 402 (ďalej len „Inžinierske stavby, a.s.“) emisií ISIN 
CS0005060359 spoločnosti COLAS SA, 7 Place René Clair 92100 Boulogne-Billancourt, identifikačné číslo registrácie: 552 025 314 R.C.S. (1990 B 05293) 
NANTERRE, Francúzsko (ďalej len „COLAS SA“) zastúpenej spoločnosťou PRK Partners s.r.o., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 978 643 
(ďalej len „PRK Partners s.r.o.“) na základe plnej moci zo dňa 9.5.2011, ktorá splnila podmienky na uplatnenie tohto práva podľa § 118i zákona o CP a požiadala 
o udelenie súhlasu na jeho uplatnenie žiadosťou doručenou útvaru dohľadu dňa 20.1.2012. Spoločnosti COLAS SA vzniklo právo výkupu akcií emitenta 
Inžinierske stavby, a.s. dňa 30.12.2011 a je oprávnená toto právo uplatniť podľa § 118i ods. 5 zákona o CP najneskôr do 30.3.2012, kedy toto právo výkupu 
zanikne.  
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Rozhodnutia vydané v rámci sankčných konaní – Rozhodnutia o uložení sankcie - Ponuky na prevzatie a uplatnenie práva výkupu 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 17. 7. 2012 PREFATEMPO, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom 
príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) ukladá spoločnosti PREFATEMPO, a.s., so sídlom Ulica Komenského 3, 990 01 Veľký 
Krtíš, IČO: 31 561 721 (ďalej len „spoločnosť PREFATEMPO“) a) podľa § 144 ods. 5 písm. a) v spojení s § 144 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch 
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov: do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť Národnej banke 
Slovenska žiadosť podľa § 16 zákona o dohľade spolu s písomným návrhom povinnej ponuky na prevzatie podľa § 116 ods. 2  zákona o cenných papieroch, b) 
podľa § 144 ods. 5 písm. a) v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch  pokutu 33 500 eur (slovom: tridsaťtritisíc päťsto tisíc eur) za 
porušenie § 116 ods. 1 v spojení s § 170 ods. 3 a § 119 zákona o cenných papieroch, ktorého sa spoločnosť PREFATEMPO dopustila tým, že po ukončení 
obchodovania s cennými papiermi emisie ISIN CS0009012356 na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. nepredložila do 10 
pracovných dní od vypracovania znaleckého posudku, t.j. do 14.02.2011, písomný návrh povinnej ponuky na prevzatie Národnej banke Slovenska. 
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 23. 2. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 
054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Petra Kováča, dátum nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K Rovinám 544/15, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 
Česká republika (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dohľade lehota na vykonanie úkonu podľa tohto 
predchádzajúceho súhlasu je 6 mesiacov (slovom šesť mesiacov). 
 

2 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Martina Wiedermanna, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Starhradská 3226/18, 851 01 
Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 

3 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Ivana Gránskeho, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Adamiho 546/23, 841 05 Bratislava  (ďalej 
len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

4 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Miloslava Michalíka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Hlaváčiková 3105/23, 841 05 Bratislava 
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P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

(ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

5 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Daniela Jónu, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Tichá 5149/34, 811 02 Bratislava (ďalej len 
„navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

6 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Jaroslava Kašiaka, PhD., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Námestie Hraničiarov 20, 851 03  
Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

7 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Prof. Ing. Jozefa Medveďa, PhD., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Na Motyčinách 5800/11, 974 05 
Banská Bystrica – Radvaň (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

8 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Obvodová cesta 1275/28, 034 
01 Ružomberok (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady burzy. 
 

9 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Jozefa Gašparíka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Nový Svet 1182/40, 974 01 Banská 
Bystrica (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady burzy. 
 

10 3. 9. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Igora Lichnovského, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Františkánske nám. 408/3,   811 01 
Bratislava (ďalej len „navrhovaná osoba“) za člena dozornej rady burzy. 
 

11 15. 10. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 
1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) 
u d e ľ u  j e podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 
00 604 054 (ďalej len „ burza“) predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Jána Sventeka, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Muškátová 794/54, 821 01  Bratislava (ďalej 
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len „navrhovaná osoba“) za člena predstavenstva burzy. 
 

12 22. 11. 2012 BCPB, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade 
nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e podľa § 18 ods. 3 zákona o burze spoločnosti Burza 
cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 zmeny Burzových pravidiel v týchto častiach: Časť IV. – 4.1, 4.1.1. 
Pravidlá pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, Časť IV. – 4.2 Pravidlá regulovaného voľného trhu, Časť V. – Pravidlá obchodovania, Časť VI. 
– Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania, Časť VIII. – Pravidlá mnohostranného obchodného systému, Časť IX. – Osobitné 
a záverečné ustanovenia. Burzové pravidlá v znení schválených zmien sú neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.  
 

 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní – o schválení prospektu cenného papiera, resp. opisu cenných papierov a súhrnného dokumentu 
(Verejná ponuka cenných papierov) 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Predmet schválenia Druh cenného papiera  

1 5. 1. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  
IČO: 31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 28.12.2011 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 68“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008293 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 35.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- eur, 
s dátumom vydania dňa 16.1.2012 a so splatnosťou dňa 16.7.2015,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 28.12.2011,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 20.6.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
7459-1/2011 zo dňa 30.6.2011  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej 
banky Slovenska č. ODT-9748-1/2011 zo dňa 6.9.2011 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.11.2011 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12294-1/2011 zo dňa 14.11.2011 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt 
cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 28.12.2011 a Súhrnný dokument zo dňa 28.12.2011 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

2 23. 1. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 19.1.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. KOMB 2015“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008251 séria 01, v najvyššej  sume 
menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 5.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho 
záložného listu 10.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 20.2.2012 a so splatnosťou dňa 20.2.2015, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 19.1.2012,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6105-1/2011 zo dňa 20.5.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 

Hypotekárne záložné listy 
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Slovenska č. ODT-9607-1/2011 zo dňa 22.8.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 13.9.2011 schváleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. ODT-10338-1/2011 zo dňa 20.9.2011 a Opisu cenných papierov zo dňa 28.10.2011 
schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12028-1/2011 zo dňa 8.11.2011  budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  19.1.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 19.1.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

3 25. 1. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 20.1.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX6 2016“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008319 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 24.2.2012 a so splatnosťou dňa 24.2.2016, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 20.1.2012,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6105-1/2011 zo dňa 20.5.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-9607-1/2011 zo dňa 22.8.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 13.9.2011 schváleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. ODT-10338-1/2011 zo dňa 20.9.2011 a Opisu cenných papierov zo dňa 28.10.2011 
schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12028-1/2011 zo dňa 8.11.2011  budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  20.1.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 20.1.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

4 27. 1. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 24.1.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX8 2014“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008343 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 20.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 7.2.2012 a so splatnosťou dňa 7.2.2014, 
2.  Súhrnný dokument zo dňa 24.1.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6105-1/2011 zo dňa 20.5.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-9607-1/2011 zo dňa 22.8.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 13.9.2011 schváleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. ODT-10338-1/2011 zo dňa 20.9.2011 a Opisu cenných papierov zo dňa 28.10.2011 
schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12028-1/2011 zo dňa 8.11.2011  budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  24.1.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 24.1.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

5 30. 1. 2012 J&T Global Finance II., B.V. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti  J&T Global Finance II., B.V., so sídlom  Weteringschans 26, 1017 SG 
Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri pri Obchodnej komore v Amsterdame pod registračným 

Dlhopisy 
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číslom  53 835 697  zastúpenej spoločnosťou BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 713 
066 na základe plnomocenstva zo dňa 18.1.2012  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného 
papiera zo dňa 23.1.2012 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti J&T Global Finance II., B.V., so sídlom  
Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri pri Obchodnej komore v 
Amsterdame pod registračným číslom  53 835 697 s názvom „Dlhopis JTFG II 6,40/15“,   s prideleným identifikačným kódom  
ISIN SK4120008335 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt  dlhopisov 100.000.000,- eur, s menovitou hodnotou 
jedného dlhopisu 100.000,- eur, s dátumom vydania  dňa  6.2.2012  a so splatnosťou  dňa 6.2.2015.   
Prospekt cenného papiera zo dňa 23.1.2012  je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

6 29. 2. 2012 1. garantovaná a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti 1. garantovaná a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 
434   podľa § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 20.2.2012 vypracovaný ako jeden 
dokument pre akcie spoločnosti 1. garantovaná a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434  s prideleným 
identifikačným kódom ISIN SK1120009461 séria 01-07, v celkovej sume menovitých hodnôt vydaných akcií  6.350.000,- eur 
, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-eur  a s dátumom vydania dňa  18.5.2007.   
Prospekt cenného papiera zo dňa 20.2.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Akcie 

7 9. 3. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 
31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 5.3.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 66“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008236 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 35.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50.000,- 
eur, s dátumom vydania dňa 28.11.2011 a so splatnosťou dňa 28.11.2014,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 5.3.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 20.6.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
7459-1/2011 zo dňa 30.6.2011  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej 
banky Slovenska č. ODT-9748-1/2011 zo dňa 6.9.2011 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.11.2011 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12294-1/2011 zo dňa 14.11.2011 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt 
cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 5.3.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 5.3.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

8 15. 3. 2012 Privatbanka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 31 634 419    
podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 6.3.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Dlhopis Privatbanka 12“ s prideleným 
identifikačným kódom ISIN SK4120008384 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 3.000.000,- eur, s 
menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa  20.3.2012 a so splatnosťou dňa 20.3.2014, 
2.  Súhrnný dokument zo dňa 6.3.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 25.8.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
9801-1/2011 zo dňa 8.9.2011  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 

Dlhopisy 
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samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  6.3.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 6.3.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

9 22. 3. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 14.3.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Podriadené Dlhopisy Slovenská sporiteľňa, 
a. s. 2022“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008442 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt 
dlhopisov 11.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania dlhopisov dňa 1.6.2012 
a so splatnosťou dňa 1.6.2022, 
2.  Súhrnný dokument zo dňa 14.3.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6105-1/2011 zo dňa 20.5.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-9607-1/2011 zo dňa 22.8.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 13.9.2011 schváleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. ODT-10338-1/2011 zo dňa 20.9.2011 a Opisu cenných papierov zo dňa 28.10.2011 
schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12028-1/2011 zo dňa 8.11.2011  budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  14.3.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 14.3.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Dlhopisy 

10 22. 3. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 
31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 15.3.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 70“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008418 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 40.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100.000,- 
eur, s dátumom vydania dňa 7.3.2012 a so splatnosťou dňa 7.3.2017,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 15.3.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 20.6.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
7459-1/2011 zo dňa 30.6.2011  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej 
banky Slovenska č. ODT-9748-1/2011 zo dňa 6.9.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 2.11.2011 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12294-1/2011 zo dňa 14.11.2011 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 
5.3.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-2452-1/2012 zo dňa 9.3.2012 budú po zverejnení  
tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 15.3.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 15.3.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

11 26. 3. 2012 Privatbanka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 
podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 19.3.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Dlhopis Privatbanka 13“ s prideleným 
identifikačným kódom ISIN SK4120008376 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 3.000.000,- eur, s 
menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa  30.3.2012 a so splatnosťou dňa 30.3.2016, 

Dlhopisy 
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2.  Súhrnný dokument zo dňa 19.3.2012,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 25.8.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
9801-1/2011 zo dňa 8.9.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 6.3.2012  schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-2723-1/2012 zo dňa 15.3.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa 
z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  19.3.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 19.3.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

12 23. 4. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 17.4.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX2 2017“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008533 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 35.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 2.5.2012 a so splatnosťou dňa 2.5.2017, 
2.  Súhrnný dokument zo dňa 17.4.2012, 
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2011 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6105-1/2011 zo dňa 20.5.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.8.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-9607-1/2011 zo dňa 22.8.2011, Opisu cenných papierov zo dňa 13.9.2011 schváleného rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska č. ODT-10338-1/2011 zo dňa 20.9.2011 a Opisu cenných papierov zo dňa 28.10.2011 
schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12028-1/2011 zo dňa 8.11.2011  budú po zverejnení  tvoriť 
platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  17.4.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 17.4.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

13 4. 5. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 
123  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 23.4.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VOLKSBANK Slovensko XIV.“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008459 séria 01, v celkovej sume 
menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 15.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho 
záložného listu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 28.3.2012 a so splatnosťou dňa 28.3.2018,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 23.4.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 24.5.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
6816-1/2011 zo dňa 15.6.2011  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 23.4.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 23.4.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

14 25. 5. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto samostatných 
dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 17.5.2012, 

Hypotekárne záložné listy 
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1. Opis cenných papierov zo dňa 17.5.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX7 2016“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008327 séria 01, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 5.000.000,- eur,  s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000,- eur, s dátumom vydania   dňa 14.6.2012 a so splatnosťou dňa 14.12.2016,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 17.5.2012.    
Registračný dokument zo dňa 17.5.2012, Opis cenných papierov zo dňa 17.5.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 17.5.2012 
sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

15 4. 6. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 
31 320 155  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto 
samostatných dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 21.5.2012, 
2. Opis cenných papierov zo dňa 21.5.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 69“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008350 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
vydaných hypotekárnych záložných listov 20.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
20.000,- eur, s dátumom vydania   dňa 6.2.2012 a so splatnosťou dňa 6.2.2016,  
3. Súhrnný dokument zo dňa 21.5.2012.    
Registračný dokument zo dňa 21.5.2012, Opis cenných papierov zo dňa 21.5.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 21.5.2012 
sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

16 6. 6. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 31.5.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX3 2017“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008590 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 20.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 12.6.2012 a so splatnosťou dňa 12.6.2017, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 31.5.2012,  ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt 
cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  31.5.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 31.5.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

17 22. 6. 2012 I.D.C. Holding, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 
zastúpenej spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe 
plnomocenstva zo dňa 7.6.2012  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 
18.6.2012  vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, 
IČO: 35 706 686  s názvom „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2018“,   s prideleným identifikačným kódom  ISIN SK4120008616 
séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt  dlhopisov 10.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 50.000,- 
eur, s dátumom vydania  dňa 29.6.2012  a so splatnosťou  dňa 29.6.2018. 

Dlhopisy 
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Prospekt cenného papiera zo dňa 18.6.2012  je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

18 22. 6. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 18.6.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX4 2017“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008582 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 18.7.2012 a so splatnosťou dňa 18.1.2017, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 18.6.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  18.6.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 18.6.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

19 26. 6. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov   
schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155  podľa § 124 
ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 22.6.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 72“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008608 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 25.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu  
100.000,- eur, s dátumom vydania dňa 21.6.2012 a so splatnosťou dňa 21.6.2027,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 22.6.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 21.5.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5647-1/2012 zo dňa 4.6.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 22.6.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 22.6.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

20 30. 7. 2012 Tatra banka, akciová spoločnosť 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti „Tatra banka, akciová spoločnosť“, Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných 
papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 19.7.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
TB 65 Float 17/8/2014“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008046 séria 01, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 70.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 17.8.2011 a so splatnosťou dňa 17.8.2014,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 19.7.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 29.7.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
9001-1/2011 zo dňa 5.8.2011 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 31.10.2011 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-12197-1/2011 zo dňa 14.11.2011 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci 

Hypotekárne záložné listy 
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sa z troch samostatných dokumentov. Opis cenných papierov zo dňa 19.7.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 19.7.2012 sú 
prílohou tohto rozhodnutia. 
 

21 7. 8. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 2.8.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská sporiteľňa, 
a.s. FIX9 2014“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008707 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 40.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50.000,- 
eur, s dátumom vydania  dňa 15.8.2012 a so splatnosťou dňa 15.8.2014, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 2.8.2012, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt 
cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. Opis cenných  papierov  zo dňa  2.8.2012 a Súhrnný 
dokument  zo  dňa 2.8.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

22 8. 8. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 
31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 30.7.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 71“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008541 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 15.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 20.000,- 
eur, s dátumom vydania dňa 2.5.2012 a so splatnosťou dňa 2.5.2017,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 30.7.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 21.5.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5647-1/2012 zo dňa 4.6.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. Opis cenných papierov zo dňa 30.7.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 30.7.2012 sú prílohou 
tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

23 8. 8. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov   
schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155  podľa § 124 
ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 28.7.2011 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 62“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008004 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 100.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000.000,- eur, s dátumom vydania dňa 28.7.2011 a so splatnosťou dňa 28.7.2018,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 28.7.2011,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 20.6.2011, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
7459-1/2011 zo dňa 30.6.2011  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 28.7.2011 a Súhrnný dokument zo dňa 28.7.2011 sú prílohou tohto rozhodnutia. 

Hypotekárne záložné listy 
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24 20. 8. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 
151 653 podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 9.8.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Podriadené Dlhopisy Slovenská sporiteľňa, 
a.s. 2022 II“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008749 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt 
9.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou 1.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 2.11.2012 a so splatnosťou dňa 
2.11.2022,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 9.8.2012    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT-8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z 
troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 9.8.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 9.8.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Dlhopisy 

25 21 .8. 2012 Tatra banka, akciová spoločnosť 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 podľa § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá z 
týchto samostatných dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 9.8.2012, 
2. Opis cenných papierov zo dňa 9.8.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
TB 66 Fix 19/2/2015“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008038 séria 01, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 30.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 19.8.2011 a so splatnosťou dňa 19.2.2015,  
3. Súhrnný dokument zo dňa 9.8.2012 
Registračný dokument zo dňa 9.8.2012, Opis cenných papierov zo dňa 9.8.2012  a Súhrnný dokument zo dňa 9.8.2012 sú 
prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

26 27. 8. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 23.8.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a.s. FIX1 2018“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008772 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 28.9.2012 a so splatnosťou dňa 28.9.2018, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 23.8.2012,  ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 
2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012 budú po zverejnení  
tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. Opis cenných  papierov  zo dňa  
23.8.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 23.8.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 
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27 30. 8. 2012 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 
31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 22.8.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list 
VÚB, a.s., 73“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008624 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt 
hypotekárnych záložných listov 50.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100.000,- 
eur, s dátumom vydania dňa 11.7.2012 a so splatnosťou dňa 11.7.2022,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 22.8.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 21.5.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5647-1/2012 zo dňa 4.6.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 30.7.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT- 8304-1/2012 zo dňa 8.8.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa 
z troch samostatných dokumentov. Opis cenných papierov zo dňa 22.8.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 22.8.2012 sú 
prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

28 7. 9. 2012 OTP Banka Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318 
916  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto samostatných 
dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 27.8.2012, 
2. Opis cenných papierov zo dňa 27.8.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
OTP Banky Slovensko, a.s. XXV“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008715 séria 01, v najvyššej sume 
menovitých hodnôt  hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho 
záložného listu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 28.9.2012 a so splatnosťou dňa 28.9.2016,  
3. Súhrnný dokument zo dňa 27.8.2012.      
Registračný dokument zo dňa 27.8.2012, Opis cenných papierov zo dňa 27.8.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 27.8.2012 
sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

29 14. 9. 2012 ESIN group, a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti  ESIN group, a. s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 
787 302 zastúpenej spoločnosťou BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 713 066 na 
základe plnomocenstva zo dňa 21.8.2012  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo 
dňa 6.9.2012  vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti ESIN group, a. s., Tatranská 300/8, 017 01 
Považská Bystrica, IČO: 36 787 302  s názvom „Dlhopis ESIN Group 7,50% /2019“ s prideleným identifikačným kódom  ISIN 
SK4120008798 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt  dlhopisov 55.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného 
dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 30.9.2012 a so splatnosťou  dňa 30.9.2019.   
Prospekt cenného papiera zo dňa 6.9.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Dlhopisy 

30 21. 9. 2012 Tatra banka, akciová spoločnosť 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Hypotekárne záložné listy 
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v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti „Tatra banka, akciová spoločnosť“, Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných 
papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 12.9.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
TB 67 Fix 14/10/2018“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008145 séria 01, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 14.10.2011 a so splatnosťou dňa 14.10.2018,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 12.9.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 9.8.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
8558-1/2012 zo dňa 21.8.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch 
samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 12.9.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 12.9.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

31 3. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 
123  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto samostatných 
dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 13.9.2012, 
2. Opis cenných papierov zo dňa 13.9.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
VOLKSBANK Slovensko XV“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008681 séria 01, v celkovej sume menovitých 
hodnôt  hypotekárnych záložných listov 20.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 8.8.2012 a so splatnosťou dňa 8.8.2015,  
3. Súhrnný dokument zo dňa 13.9.2012.   
Registračný dokument zo dňa 13.9.2012, Opis cenných papierov zo dňa 13.9.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 13.9.2012 
sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

32 12. 10. 2012 SITNO, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti SITNO, a.s., Tomášikova 64, 831 03 Bratislava, IČO: 31 412 696   podľa 
§ 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 5.10.2012 vypracovaný ako jeden dokument 
pre kmeňové akcie spoločnosti SITNO, a.s., Tomášikova 64, 831 03 Bratislava, IČO: 31 412 696  s prideleným 
identifikačným kódom ISIN SK1120010717 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt   akcií  34.751.000,- eur, s 
menovitou hodnotou jednej akcie 100,-eur a s dátumom vydania dňa 2.10.2012. Prospekt cenného papiera zo dňa 
5.10.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Kmeňové akcie 

33 16. 10. 2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  I. schvaľuje spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 
321 123   podľa § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá z týchto 
samostatných dokumentov: 
1. Registračný dokument zo dňa 28.9.2012,           
2. Opis cenných papierov zo dňa 28.9.2012 vypracovaný pre kmeňové akcie spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., 
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123 s prideleným identifikačným kódom ISIN SK1110016799 séria 01, v celkovej 

Kmeňové akcie 
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sume menovitých hodnôt akcií  19.592.682,- eur, s menovitou hodnotou jednej akcie 186,-eur  a s  očakávaným dátumom 
vydania  29.10.2012,  
3. Súhrnný dokument zo dňa  28.9.2012,   
II.  povoľuje podľa § 122 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch nezverejnenie určitých údajov z prospektu  cenného 
papiera, a to údajov o odmeňovaní členov riadiacich a dozorných orgánov  spoločnosti uvedených v bode  15.1. 
Registračného dokumentu zo dňa 28.9.2012. 
Registračný dokument zo dňa 28.9.2012, Opis cenných papierov zo dňa 28.9.2012 a  Súhrnný dokument zo dňa 28.9.2012  
sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

34 17. 10. 2012 Tatra banka, akciová spoločnosť 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 podľa § 124 ods. 2  zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných 
papieroch : 
1. Opis cenných papierov zo dňa 4.10.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list 
TB 68 Fix 14/10/2031“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008137 séria 01, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 14.10.2011 a so splatnosťou dňa 14.10.2031,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 4.10.2012, 
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 9.8.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
8558-1/2011 zo dňa 21.8.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 12.9.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska ODT-9713-1/2012 zo dňa 21.9.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z 
troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných papierov zo dňa 4.10.2012  a Súhrnný dokument zo dňa 4.10.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

35 23. 10. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 18.10.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a. s. FIX5 2017“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008830 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 15.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 30.10.2012 a so splatnosťou dňa 30.10.2017, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 18.10.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa 
z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  18.10.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 18.10.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

36 7. 11. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 

Dlhopisy 



109 / 152 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Predmet schválenia Druh cenného papiera  

 1. Opis cenných papierov zo dňa 5.11.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Dlhopisy Slovenská sporiteľňa, a. s. 2018“ 
s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008848 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt dlhopisov 
3.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 5.12.2012 a so splatnosťou 
dňa 5.12.2018, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 5.11.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.10.2012 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11073-1/2012 zo dňa 23.10.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt 
cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  5.11.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 5.11.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

37 8. 11. 2012 Arca Capital Slovakia, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti  Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
868 856 zastúpenej spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na 
základe plnomocenstva zo dňa 19.10.2012 podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo 
dňa 6.11.2012 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti  Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 
09 Bratislava, IČO: 35 868 856 s názvom „Dlhopisy Arca Capital Slovakia 2017“ s prideleným identifikačným kódom  ISIN 
SK4120008855 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt  dlhopisov 10.500.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného 
dlhopisu 3.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 13.11.2012 a so splatnosťou  dňa 13.11.2017.   
Prospekt cenného papiera zo dňa 6.11.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Dlhopisy 

38 5. 12. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 
151 653   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch: 
 1. Opis cenných papierov zo dňa 28.11.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „HZL Slovenská 
sporiteľňa, a. s. FIX1 2019“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008897 séria 01, v najvyššej  sume menovitých 
hodnôt hypotekárnych záložných listov 3.300.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 
50.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 12.12.2012 a so splatnosťou dňa 12.12.2019, 
 2.  Súhrnný dokument zo dňa 28.11.2012,   
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky 
Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012, v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.10.2012 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11073-1/2012 zo dňa 23.10.2012 a v  znení Opisu cenných papierov zo dňa 
5.11.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11599-1/2012 zo dňa 7.11.2012  budú po 
zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 
Opis cenných  papierov  zo dňa  28.11.2012 a Súhrnný dokument  zo  dňa 28.11.2012  sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

Hypotekárne záložné listy 

39 12. 12. 2012 Tatra banka, akciová spoločnosť 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom 
stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti „Tatra banka, akciová spoločnosť“, Hodžovo námestie 3, 811 06 

Dlhopisy 
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Bratislava 1, IČO: 00 686 930 podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných 
papieroch: 
1. Opis cenných papierov zo dňa 7.12.2012 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Dlhopis TB 05 Zero 21/1/2015“ s 
prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008509 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt dlhopisov 82.000.000,- 
eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100.000,- eur, s dátumom vydania emisie dňa 2.4.2012 a so splatnosťou dňa 
21.1.2015,  
2. Súhrnný dokument zo dňa 7.12.2012,    
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 9.8.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-
8558-1/2012 zo dňa 21.8.2012, v znení Opisu cenných papierov zo dňa 12.9.2012 schváleného rozhodnutím Národnej 
banky Slovenska č.  ODT-9713-1/2012 zo dňa 21.9.2012 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 4.10.2012 schváleného 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.  ODT-10522-1/2012 zo dňa 17.10.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný 
prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.  
Opis cenných papierov zo dňa 7.12.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 7.12.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. 
 

 
 
 

OBLASŤ KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA 
 
Rozhodnutia vydané v rámci povoľovacích konaní 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

1 12 .1. 2012 IAD Investments, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 I. udeľuje podľa § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 
17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu s názvom: 
CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Podielový fond je verejným špeciálnym podielovým fondom alternatívnych investícií podľa  § 119 ods. 5 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní. 
Podielový fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 
II. schvaľuje v zmysle § 121 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu v znení zo dňa 20. decembra 2011. Štatút podielového 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podielový fond sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie 
upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

2 12. 1. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona  č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so 
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 ods. 1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci 
súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou spravované podielové fondy s názvom:  
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Euro Plus Fond, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f., 
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Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Globálny akciový fond, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Svetové akcie, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.,  
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.,  
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.,  
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f., 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f.,  
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1 fond, š.p.f.  
(ďalej len „podielové fondy“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 10.1.2012. 
Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 10.1.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

3 18 .1. 2012 IAD Investments, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 I. udeľuje podľa § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 
17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu s názvom: 
ZFP realitní fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Podielový fond je verejným špeciálnym podielovým fondom nehnuteľností podľa  § 119 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní. 
Podielový fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 
II. schvaľuje v zmysle § 121 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu v znení zo dňa 20. decembra 2011. Štatút podielového 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podielový fond sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie 
upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

4 18. 1. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705  (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Februárový fond zaisťovaných výnosov, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond zaisťovaných výnosov, o.p.f. (ďalej len 
„zanikajúce fondy“) s podielovým fondom s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. (ďalej len 
„nástupnícky fond“) spravovaný správcovskou spoločnosťou. 
Depozitárom zanikajúcich fondov a nástupníckeho fondu je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. 
II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 5.1.2012. Štatút nástupníckeho 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúcich fondov s nástupníckym 
fondom lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

5 24. 1. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
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podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku IV, VIII a 
XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 11.1.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

6 24. 1. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO 
o.p.f.Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje v Článku III. ods. 1 zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (ďalej len „podielový fond“). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení 
zo dňa 11. januára 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

7 24. 1. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje v Článku III. ods. 1 zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. (ďalej len „podielový fond“). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 
11. januára 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje 
správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

8 6. 2. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Podľa § 
174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EURO Cash o.p.f. Alico 
Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v názve podielového fondu a v bode 2.1, 5.1 a 16.1.  Nový názov podielového fondu znie 
EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.  
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.1.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

9 6. 2. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Český konzervatívní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Český 
konzervatívní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v bode 5.1 a 16.1.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.1.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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10 7. 2. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Peter Žilinek, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Komárnická 11, 821 03 Bratislava, 
Slovenská republika, so štátnou príslušnosťou slovenskou za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

11 2. 3. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom NÁŠ PRVÝ 
REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom NÁŠ PRVÝ 
REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A odsek 6 a 7, 
v článku C odsek 10 a v článku H odsek 1.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 22.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

12 5. 3. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Adrián Ševčík, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Lúka 232, 916 34 Lúka, Slovenská republika za 
člena dozornej rady správcovskej spoločnosti.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov 
od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

13 7. 3. 2012 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 148 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., so sídlom Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47 672 684 povolenie distribuovať na 
území Slovenskej republiky cenné papiere ňou spravovaného zahraničného podielového fondu s názvom J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (ďalej len „zahraničný podielový fond“) bez zriadenia pobočky.  
Depozitárom zahraničného podielového fondu je Komerční banka, a.s., so sídlom Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45 317 054. 
 

14 8. 3. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa  § 193 ods. 4 zákona          č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje podľa § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., komoditný o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Podielový fond je verejným špeciálnym podielovým fondom alternatívnych investícií podľa  § 119 ods. 5 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní. 
Podielový fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. 
II. schvaľuje v zmysle § 121 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu v znení zo dňa 7.3.2012. Štatút podielového fondu tvorí 
prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu je súčasťou predajného prospektu podielového fondu. 
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Podielový fond sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie 
upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

15 8. 3. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo 
námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 ods. 1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na 
vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou spravovaný podielový fond s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s., komoditný o.p.f. (ďalej len „podielový fond“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 28.2.2012. 
Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 28.2.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

16 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

17 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a 
XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

18 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a 
XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
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Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

19 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

20 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu 
štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) 
v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

21 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Globálny akciový fond, o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

22 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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23 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

24 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.  
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.  
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

25 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

26 9. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

27 10. 3. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o 
kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset 
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI a XIV.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27.2.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

28 15. 3. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 I. udeľuje podľa § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 
Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu s názvom:  
VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“), na základe žiadosti 
správcovskej spoločnosti. 
Podielový fond je verejným špeciálnym podielovým fondom cenných papierov podľa  § 119 ods. 5 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní. 
Podielový fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. 
II. schvaľuje 
v zmysle § 121 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu v znení zo dňa 27. januára 2012. Štatút podielového fondu tvorí 
prílohu tohto rozhodnutia.  
Podielový fond sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie 
upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

29 15. 3. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., 
a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EURO Cash 
dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 16.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

30 15. 3. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Podľa § 
174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EURO Bond o.p.f. Alico 
Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 15.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

31 15. 3. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Český 
konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 16.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

32 15. 3. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Podľa § 
174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Global Index o.p.f. Alico 
Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 15.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

33 15. 3. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s 
názvom Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 
Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Optimal 
Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 15.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

34 15. 3 .2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so 
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Podľa § 
174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom CE Bond o.p.f. Alico 
Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v odseku 3, 4, 7, 11, 12 a 15.   
Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 5.3.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

35 16. 3. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317  (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom P 3 R o.p.f. roku 
1997 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „zanikajúci fond“) s podielovým fondom s názvom 
Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „nástupnícky fond“) 
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spravovaný správcovskou spoločnosťou. 
Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava. 
II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 14.2.2012. Štatút nástupníckeho 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúcich fondov s nástupníckym 
fondom lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

36 16. 3. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317  (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom P 3 R o.p.f. roku 
1998 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „zanikajúci fond“) s podielovým fondom s názvom 
Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „nástupnícky fond“) spravovaný 
správcovskou spoločnosťou. 
Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava. 
II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 14.2.2012. Štatút nástupníckeho 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúcich fondov s nástupníckym 
fondom lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

37 20. 3. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 I. udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1,  820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) a spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 ods. 
1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou 
spravovaný podielový fond s názvom VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len 
„podielový fond“).  
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok predložený Národnej banke Slovenska dňa 9. 
februára 2012.  
Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

38 28. 5. 2012 Eurizon Capital S.A. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Eurizon Capital S.A., so sídlom 8, avenue de la Liberté, L – 1930, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v luxemburskom obchodnom 
registri RCS pod číslom B28536 (ďalej len „žiadateľ“) predchádzajúci súhlas na to, aby sa správcovská spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) stala dcérskou spoločnosťou žiadateľa  v niekoľkých 
operáciách priamo. Nadobúdaná a aj celková kvalifikovaná účasť žiadateľa na správcovskej spoločnosti je vo výške 50,12 % na základnom imaní a hlasovacích 
právach správcovskej spoločnosti.Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní určuje Národná banka Slovenska žiadateľovi lehotu jeden rok od 
udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu na to, aby sa správcovská spoločnosť stala jeho dcérskou spoločnosťou. 
 

39 28. 5. 2012 Privredna banka Zagreb d.d. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Privredna banka Zagreb d.d., so sídlom Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb, Chorvátska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu Zagreb pod 
číslom 080002817 (ďalej len „žiadateľ“) predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. 
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spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) v jednej operácii priamo. Nadobúdaná a aj 
celková kvalifikovaná účasť žiadateľa na správcovskej spoločnosti je vo výške 30, 98 % na základnom imaní a hlasovacích právach správcovskej 
spoločnosti.Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľovi na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na 
správcovskej spoločnosti lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

40 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro peňažný o.p.f. (ďalej 
len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

41 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund o.p.f. (ďalej 
len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

42 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond I. o.p.f. (ďalej 
len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu, s novým názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., zaistený o.p.f., v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

43 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond II. o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

44 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu, s novým názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond o.p.f., v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia 
 

45 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond III. o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

46 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond IV. o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

47 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., MarketNeutral Fund o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

48 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

49 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., stredoeurópsky akciový o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

50 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

51 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
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spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový plus o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

52 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., DynamicAlpha Fund o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

53 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., európsky akciový o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

54 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

55 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V1 o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

56 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V2 o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

57 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
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zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V3 o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

58 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

59 30. 5. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 24.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

60 30. 5. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Robert Kubín, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Paříkova 910/11, 190 00 Praha 1, Česká republika 
za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

61 31. 5. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Karin Uličná, narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom Kovácsova 86, 851 10 Bratislava, 
Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

62 31. 5. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Zlatica Rajčoková, narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom Horná 447/23, 010 03 Žilina - 
Budatín, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

63 31. 5. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – RNDr. Roman Vlček, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Pečnianska 1203/33, 851 01 
Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

64 6. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. 
b) zákona o dohľade vo veci žiadosti spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „žiadateľ“) o schválenie zmeny a doplnenia štatútu ňou spravovaného podielového fondu s 
názvom P 3 R o.p.f. roku 1998 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na účel jeho zosúladenia s 
ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní z dôvodu, že žiadateľ vzal v celom rozsahu späť svoju 
žiadosť, na ktorej základe sa začalo konanie. 
 

65 6. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) zastavuje konanie podľa § 22 ods. 1 písm. 
b) zákona o dohľade vo veci žiadosti spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „žiadateľ“) o schválenie zmeny a doplnenia štatútu ňou spravovaného podielového fondu s 
názvom P 3 R o.p.f. roku 1997 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na účel jeho zosúladenia s 
ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní z dôvodu, že žiadateľ vzal v celom rozsahu späť svoju 
žiadosť, na ktorej základe sa začalo konanie. 
 

66 26. 6. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Marek Prokopec, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Pivničná 40, 903 01 Senec, 
Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

67 26. 6. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Michal Kustra, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Hradná 529/9, 033 01 Liptovský 
Hrádok, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

68 26. 6. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Michal Liday, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Matejkova 47, 841 05 Bratislava, 
Slovenská republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti.  
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Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov 
od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

69 27. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 
KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s 
ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 23.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

70 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

71 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom CE Bond o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na 
účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

72 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EURO Bond o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) 
na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

73 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Český konzervativní o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

74 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Optimal Balanced o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
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fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

75 27. 6. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Global Index o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) 
na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 26.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

76 27. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EUROFOND o.p.f. - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona 
o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 23.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

77 27 .6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona 
o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 23.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

78 27. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona 
o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 23.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

79 27. 6. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s.  

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona 
o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 23.5.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

80 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom 1. PF Snko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho 
zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

81 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

82 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na 
účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

83 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na 
účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

84 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho 
zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

85 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho 
zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

86 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
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spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

87 29 .6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel 
jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu, s novým názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

88 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel 
jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

89 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho 
zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

90 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel 
jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

91 29. 6. 2012 IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a 
doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na 
účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

92 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
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spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus 
Fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

93 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny 
dynamický fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

94 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny 
fond pravidelných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

95 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový 
fond pravidelných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

96 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový 
dlhopisový fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

97 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny 
fond peňažného trhu, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

98 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
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spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu, s novým názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Aktívne portfólio, o.p.f., v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

99 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny 
akciový fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

100 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond 
maximalizovaných výnosov, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

101 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný 
fond, š.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu, s novým názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f., v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

102 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Inštitucionálny I1 fond, š.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu, s novým názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, o.p.f., v úplnom znení zo dňa 
25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

103 29. 6. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava,  IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny 
konzervatívny fond, o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 25.6.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

104 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
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finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.   
 

105 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

106 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

107 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

108 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

109 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. (ďalej len „podielový 
fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

110 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 
Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
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spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

111 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

112 29. 6. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu 
a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. (ďalej len 
„podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní. 
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

113 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. 
spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

114 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

115 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

116 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
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zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

117 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

118 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNY EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

119 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

120 3. 7. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, 
správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.  
Štatút podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

121 2. 8. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., depozitný 
o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., depozitný o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v úvode štatútu a v pôvodnom bode 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19 a 
20. Pôvodné body 6, 8, 11 a 16 sa odstraňujú v úplnom znení. Zároveň sa pôvodný bod 7 prečíslováva na bod 6, pôvodný bod 9 na bod 7, pôvodný bod 10 na 
bod 8, pôvodný bod 12 na bod 9, pôvodný bod 13 na bod 10, pôvodný bod 14 na bod 11, pôvodný bod 15 na bod 12, pôvodný bod 17 na bod 14, pôvodný bod 18 
na bod 15, pôvodný bod 19 na bod 16 a pôvodný bod 20 na bod 17. Dopĺňa sa nový bod 13. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 31.7.2012 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti 
na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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122 16. 8. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v úvode štatútu a v článku A), článku C), článku D), článku E), článku F), článku H1), článku H2), článku H3), článku I), článku J), článku K). Pôvodný 
článok H4) sa vypúšťa a označenie pôvodného článku H5) sa mení na označenie H4). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 6. augusta 2012 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti 
na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

123 20. 8. 2012  IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý 
trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci 
súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej 
len „podielový fond“) v úvode štatútu a v článku A., článku B., článku C., článku D., článku E., článku F., článku G., článku H., článku I., článku J. Zároveň sa mení 
názov článku F. a prílohy č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 14. augusta 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

124 21. 8. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 11 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a 
spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „depozitár“) zmeny Spoločného 
prevádzkového poriadku depozitára a správcovskej spoločnosti schváleného pre podielové fondy s názvom: 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. 
V Spoločnom prevádzkovom poriadku nastávajú zmeny v článku 1, článku 2.1.4, článku 2.1.12, článku 4.1.1, článku 4.1.7, článku 5.3, článku 5.4, článku 5.6, 
článku 6.1.2, článku 6.1.6, článku 6.1.7, článku 7.2.6, článku 9.1 a článku 11.1. Zmeny Spoločného prevádzkového poriadku schválené týmto rozhodnutím 
nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je prílohou tohto 
rozhodnutia. 
 

125 23. 8. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Milan Balcárek, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Jána Vojtaššáka 3147/1, 010 08 Žilina, Slovenská 
republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti.Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej 
spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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126 7. 9. 2012  IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý 
trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci 
súhlas na voľbu navrhovanej osoby – JUDr. Róbert Pružinský, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika za 
člena dozornej rady správcovskej spoločnosti. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti 
na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

127 7. 9. 2012 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) 
predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Alexej Potičný, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Hadriánova 10, 851 10 Bratislava, Slovenská 
republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje 
správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

128 10. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f. - 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami 
zákona o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu, s novým názvom NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., v úplnom znení zo dňa 6.9.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

129 10. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 213 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava, IČO: 
31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zmenu a doplnenie štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) na účel jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona 
o kolektívnom investovaní. Štatút podielového fondu, s novým názvom NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., v úplnom znení zo dňa 6.9.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

130 12. 9. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) a spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 
ods. 1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou 
spravovaný podielový fond s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (ďalej len „podielový fond“)  
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej spoločnosti.Spoločný 
prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 30. augusta 2012 je prílohou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná 
banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

131 12. 9. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
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predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO 
o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v článku 3, článku 4, článku 8, článku 8.2 a článku 12. Návrh 
štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 27. júna 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom 
investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto 
predchádzajúceho súhlasu. 
 

132 18. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EUROFOND o.p.f. - 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. ods. 5, v článku E. ods. 1 písm. d) a e), v článku G. ods. 1, 2, 4 a v článku I. ods. 9.  
Zároveň sa do štatútu dopĺňa v článku A. nový odsek 6 a v článku E. nový odsek 7. V článku A. sa pôvodný odsek 6 prečíslováva na odsek 7. Návrh štatútu 
podielového fondu v úplnom znení zo dňa 28.08.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

133 18. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Krátkodobý 
dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. ods. 8, v článku E. ods. 1 písm. d), v 
článku G. ods. 1, 2, 4 a v článku I. ods. 9.  Zároveň sa do štatútu dopĺňa v článku A. nový odsek 9 a v článku E. nový odsek 8. V článku A. sa pôvodný odsek 9 
prečislováva na 10. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 28.08.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

134 18. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Konzervatívne 
portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. ods. 9, v článku E. ods. 1 písm. g) a h), v článku G. ods. 1, 2, 4 a v 
článku I. ods. 9.  Zároveň sa do štatútu dopĺňa v článku A. nový odsek 10 a v článku E. nový odsek 6. V článku A. sa pôvodný odsek 10 prečislováva na odsek 
11. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 28.08.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

135 18. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 



137 / 152 

P. č. Dátum vydania 
rozhodnutia 

Subjekt Výrok rozhodnutia 

ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio 
o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. ods. 9, v článku E. ods. 1 písm. g) a h), v článku G. ods. 1, 2, 4 a v článku I. ods. 9.  
Zároveň sa do štatútu dopĺňa v článku A. nový odsek 10 a v článku E. nový odsek 6. V článku A. sa pôvodný odsek 10 prečislováva na odsek 11.Návrh štatútu 
podielového fondu v úplnom znení zo dňa 28.08.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

136 18. 9. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Dynamické portfólio 
o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. ods. 9, v článku E. ods. 1 písm. g) a h), v článku G. ods. 1, 2, 4 a v článku I. ods. 9.  
Zároveň sa do štatútu dopĺňa v článku A. nový odsek 10 a v článku E. nový odsek 6. V článku A. sa pôvodný odsek 10 prečislováva na odsek 11. Návrh štatútu 
podielového fondu v úplnom znení zo dňa 28.08.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

137 20. 9. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len 
„správcovská spoločnosť“) a spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „depozitár“) podľa § 
163 ods. 1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre 
ňou spravované podielové fondy s názvom:  
- Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f., 
- Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny P11, o.p.f. 
 (ďalej len „podielové fondy“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 19.9.2012. Spoločný prevádzkový 
poriadok v úplnom znení zo dňa 19.9.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

138 17. 10. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 
Bratislava, IČO: 31 621 317  (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,  IČO: 31 
340 890 (ďalej len „depozitár“) podľa      § 163 ods. 1 písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie 
depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou spravované podielové fondy s názvom:  
- Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
- EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
- Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
- Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
- Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
- NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
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- NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
 (ďalej len „podielové fondy“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 16.10.2012. Spoločný prevádzkový 
poriadok v úplnom znení zo dňa 16.10.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

139 17. 10. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 
48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov 
s názvom: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“), na základe 
žiadosti správcovskej spoločnosti. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu 
neurčitú.Depozitárom špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava 25, IČO: 00 151 653. 
II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 
8.10.2012. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu 
profesionálnych investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov. 
Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne 
záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

140 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro 
dlhopisový plus o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 2.4.5., 
3.3.1., 5.7., 5.8., 6.7., 18.4. a 18.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 
11.10.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej 
spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

141 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond 
o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 2.4.5., 3.3.1., 5.7., 7.9., 19.4. a 
19.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 11.10.2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

142 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
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investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund 
o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 2.4.5., 3.3.1., 5.9., 5.10., 6.7., 18.4. a 
18.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 11.10.2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

143 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., 
MarketNeutralFund o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutralFund o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 2.4.5., 
3.3.1., 5.8., 5.9., 6.7., 18.4. a 18.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 
11.10.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej 
spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

144 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., spoločensky 
zodpovedný o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., spoločensky zodpovedný o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 
2.4.5., 3.3.1., 5.9., 5.10., 6.7., 18.4. a 18.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo 
dňa 11.10.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje 
správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

145 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., 
DynamicAlphaFund o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s 
názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., DynamicAlphaFund o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.4., 2.4.5., 
3.3.1., 5.9., 5.10., 6.7., 18.4. a 18.5. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.6.Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 
11.10.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej 
spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

146 25. 10. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., komoditný 
o.p.f. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., komoditný o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) v pôvodnom bode 1., 2.3., 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.2., 3.3.1., 3.5., 5.1., 5.5., 5.6., 
6.7., 7.1., 7.5., 10.2., 13., 13.1. a 17.4. Zároveň sa  do štatútu podielového fondu dopĺňa nový bod 2.5., 5.7. a 17.5. Pôvodný bod 17.5. sa prečíslováva na bod 
17.6. a odstraňuje sa pôvodný bod 7.6. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 11.10.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
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Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

147 8. 11. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968  (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Tatra Asset 
Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond II. o.p.f. (ďalej len „zanikajúci fond“) s podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., 
zaistený o.p.f. (ďalej len „nástupnícky fond“) spravovaný správcovskou spoločnosťou. Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť 
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. 
II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 8.10.2012. Štatút nástupníckeho 
fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúcich fondov s nástupníckym 
fondom lehotu 4 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

148 9. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 
48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov 
s názvom: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny P11, o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“), na základe 
žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
25, IČO: 00 151 653. 
II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 
18.10.2012. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu 
profesionálnych investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov. 
Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne 
záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

149 13. 11. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD., narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Radvanská 11, 811 01 Bratislava, 
Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje 
správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

150 15. 11. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, IČO: 35 742 968   (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov s 
názvom: 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal I. o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“), na základe žiadosti 
správcovskej spoločnosti. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava 1, 
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IČO: 00 686 930. 
II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 
15.10.2012. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu 
profesionálnych investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov. 
Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne 
záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. 
 

151 15. 11. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) a spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 ods. 1 
písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou 
spravovaný podielový fond s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal I. o.p.f. (ďalej len „podielový fond“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 29.10.2012. 
Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 29.10.2012 je prílohou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná 
banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

152 19. 11. 2012  IAD Investments, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254  (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa 
§ 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o.p.f., IAD 
Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „zanikajúci fond“) s podielovým fondom s názvom Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., 
a.s. (ďalej len „nástupnícky fond“) spravovaný správcovskou spoločnosťou. Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť 
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 
II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 28. septembra 2012. Štatút 
nástupníckeho fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúcich fondov s nástupníckym 
fondom lehotu 4 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

153 19. 11. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Jaroslav Pilát, LL.M., narodený XX.XX.XXXX, trvale 
bytom Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

154 19. 11. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Vladimír Ravinger, PhD., narodený XX.XX.XXXX, 
trvale bytom Znievska 1, 851 06 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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155 19. 11. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Stanislav Žofčák, narodený XX.XX.XXXX, trvale 
bytom Hornádska 5120/30, 821 07 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

156 20. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. l) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Privátny konzervatívny fond, o.p.f.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na vrátenie povolenia na vytvorenie 
podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

157 20. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. l) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Privátny dynamický fond, o.p.f. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na vrátenie 
povolenia na vytvorenie podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

158 22. 11. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa  § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje podľa § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom: 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sporenie o.p.f. (ďalej len „podielový fond“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Podielový fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. 
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. 
II. schvaľuje v zmysle § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu v znení zo dňa 8.10.2012. Štatút podielového fondu tvorí 
prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu je súčasťou predajného prospektu podielového fondu.Podielový fond vytvorený v zmysle zákona o 
kolektívnom investovaní spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 v znení smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010. 
 

159 23. 11. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Dr. Mathias Bauer, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Allhangstrasse 32, 3001 Mauerbach, 
Rakúska republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov 
od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

160 26. 11. 2012 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
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SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povolenie na spravovanie špeciálneho 
podielového fondu profesionálnych investorov s názvom: 
FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „špeciálny 
podielový fond profesionálnych investorov“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. 
Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho 
podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890. 
II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 
21.11.2012. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Špeciálny podielový fond profesionálnych 
investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim 
kolektívne investovanie. 
 

161 28. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Christian Schön, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Wolfsbergen 52, 2102 Hagenbrunn, 
Rakúska republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti.Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje 
správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

162 28. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Mgr. Dušan Svitek, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom SNP 37/2192, 900 28 Ivánka pri 
Dunaji, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

163 28. 11. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Adrianus Josephus Antonius Janmaat, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom Sonnbergstrasse 
101/2, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

164 28. 11. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Pavol Lipovský, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Gercenova 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
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165 5. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – JUDr. Ján Nosko, narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom 
Horská 13029/9, 831 52 Bratislava, Slovenská republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

166 5. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby – Ing. Daniela Pápaiová, narodená XX.XX.XXXX, trvale 
bytom Záhradnícka 74, 821 02 Bratislava, Slovenská republika za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

167 10. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond 
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v nadpise štatútu podielového fondu, v článku A), článku B), článku D), článku E), článku H2), článku H3), článku K) a v Prílohe č. 1. Zároveň sa mení 
názov podielového fondu na VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Štatút podielového fondu s 
novým názvom VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v úplnom znení zo dňa 15. októbra 2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

168 11. 12. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) a spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 (ďalej len „depozitár“) podľa § 163 ods. 1 
písm. m) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre ňou 
spravovaný podielový fond s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sporenie o.p.f. (ďalej len „podielový fond“). 
II. schvaľuje podľa § 176 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 27.11.2012. Spoločný prevádzkový 
poriadok v úplnom znení zo dňa 27.11.2012 je prílohou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti a depozitárovi na vykonanie úkonu lehotu 6 
mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

169 13. 12. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na menovanie navrhovanej osoby – Ing. Karin Uličná, narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom Kovácsova 86, 851 10 Bratislava, 
Slovenská republika za prokuristu správcovskej spoločnosti. 
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Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na menovanie prokuristu lehotu 6 mesiacov od 
udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

170 13. 12. 2012 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na menovanie navrhovanej osoby – Ing. Zlatica Rajčoková, narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom Horná 447/23, 010 03 
Žilina, Slovenská republika za prokuristu správcovskej spoločnosti. 
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na menovanie prokuristu lehotu 6 mesiacov od 
udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

171 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v článku B) , článku C), článku D), článku E), článku H3), článku K) a v Prílohe č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. 
novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

172 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového 
fondu s názvom VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku B) , článku 
C), článku D), článku E), článku H3) a článku K). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

173 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového 
fondu s názvom VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku B), 
článku D), článku E), článku H3) a článku K). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.  
 

174 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
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investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový 
fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu 
štatútu podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
(ďalej len „podielový fond“) v článku B), článku C), článku D), článku E), článku H3), článku K) a v Prílohe č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom 
znení zo dňa 12. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

175 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v článku B), článku C), článku D), článku E), článku H3), článku K) a v Prílohe č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. 
novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

176 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond 
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v článku B), článku D), článku E), článku H3), článku K) a v Prílohe   č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. novembra 
2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej 
spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

177 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) 
v článku B), článku C), článku D), článku E), článku H3), článku K) a v Prílohe   č. 1 štatútu. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. 
novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

178 17. 12. 2012 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní 
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predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNY EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB 
Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu 
podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNY EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový 
fond“) v článku B), článku C), článku D), článku E), článku H3) a článku K). Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 12. novembra 2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

179 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom NÁŠ PRVÝ 
REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo 
dňa 17.12.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

180 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom NÁŠ DRUHÝ 
REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo 
dňa 17.12.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

181 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Dynamické portfólio 
o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 17.12.2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

182 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio 
o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
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Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 17.12.2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

183 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Konzervatívne 
portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom 
investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo 
dňa 17.12.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

184 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Krátkodobý 
dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu 
podielového fondu v úplnom znení zo dňa 17.12.2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

185 18. 12. 2012 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „správcovská spoločnosť“), podľa § 163 
ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom EUROFOND o.p.f. - 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní 
Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“) v článku A. a v článku I. Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 17.12.2012 je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 
mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu. 
 

186 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB 
Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. d) 
zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 
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3, článku 4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., 
investiční společnost, ČSOB EURO KONTO o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, 
ČSOB EURO KONTO o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Návrh štatútu 
podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO KONTO o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 
2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom 
na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

187 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB Asset 
Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888.Podľa § 172 ods. 5 písm. d) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 3, článku 
4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB Privátny o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f. 
je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Návrh štatútu podielového fondu s novým 
názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia. 
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

188 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB Asset 
Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. d) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 3, článku 
4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB Property o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Property o.p.f. 
je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Návrh štatútu podielového fondu s novým 
názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Property o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia.  
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

189 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní  
predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do 
správy spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa 
§ 172 ods. 5 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového 
fondu, v článku 2, článku 3, článku 4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  
Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., 
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investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 
Návrh štatútu podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. 
novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

190 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB Asset 
Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. d) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 3, článku 
4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový 
o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.Návrh štatútu podielového fondu s 
novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

191 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB Asset 
Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. d) zákona o 
kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 3, článku 
4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB Rastový o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f. 
je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Návrh štatútu podielového fondu s novým 
názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia.  
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

192 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti 
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. 
d) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, 
článku 3, článku 4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, 
a.s., investiční společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 
Návrh štatútu podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f. v úplnom znení zo 
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dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

193 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti ČSOB 
Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888. Podľa § 172 ods. 5 písm. d) 
zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, článku 
3, článku 4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, a.s., 
investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, 
ČSOB Svetový akciový o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Návrh štatútu 
podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f. v úplnom znení zo dňa 28. novembra 
2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom 
na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

194 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so 
sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 a spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888 (ďalej len „žiadatelia“) podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na prevod 
správy podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. (ďalej len „podielový fond“) do správy spoločnosti 
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888.Podľa § 172 ods. 5 písm. 
d) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu v nadpise štatútu podielového fondu, v článku 2, 
článku 3, článku 4, článku 6, článku 7, článku 8, článku 9, článku 10, článku 11 a v článku 12. Nový názov  podielového fondu znie ČSOB  Asset  Management, 
a.s., investiční společnost, ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. Depozitárom podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční 
společnost, ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 
140. Návrh štatútu podielového fondu s novým názvom ČSOB  Asset  Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. v úplnom 
znení zo dňa 28. novembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
Podľa § 172 ods. 5 písm. f) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje žiadateľom na prevod správy podielového fondu s názvom ČSOB 
Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

195 20. 12. 2012 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 11 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a 
spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „depozitár“) zmeny Spoločného 
prevádzkového poriadku depozitára a správcovskej spoločnosti schváleného pre podielové fondy s názvom: 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. 
• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. 
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• ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. 
 (ďalej len „podielové fondy“). 
V Spoločnom prevádzkovom poriadku nastávajú zmeny v článku 1, článku 2, článku 3, článku 4, článku 5, článku 6, článku 7, článku 9, článku 10 a v článku 11. 
Zmeny Spoločného prevádzkového poriadku schválené týmto rozhodnutím nadobúdajú účinnosť dňom prevodu správy podielových fondov do správy spoločnosti 
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 25 677 888.Spoločný prevádzkový 
poriadok v úplnom znení zo dňa 28. novembra 2012 je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

196 21. 12. 2012 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa  § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom 
investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 30 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní 
spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská 
spoločnosť“) zmenu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 001/2000/SS zo dňa 
28.3.2000 v spojení s  rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-069/2004/KISS zo dňa 8.11.2004 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-
001/2005/KISS/A zo dňa 30.12.2005 spočívajúcu vo vypustení činností: riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 27 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom 
investovaní, investičné poradenstvo podľa § 27 ods. 3 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní. Zmena povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti 
schválená týmto rozhodnutím nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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1 16. 7. 2012 EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 

Národná banka Slovenska, ako orgán príslušný na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k ratingovým agentúram podľa ustanovenia § 132o ods. 1 zákona č. 
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
v spojení s článkami 14 až 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v spojení  článkom 
40a ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v znení Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach, útvar dohľadu nad 
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
I. registruje spoločnosť EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. so sídlom Uršulínska 3, 811  01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 241 571 (ďalej len 
„EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.“) ako ratingovú agentúru podľa článku 16 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. 
septembra 2009 o ratingových agentúrach v spojení s článkom 40a ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 
o ratingových agentúrach v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
1060/2009 o ratingových agentúrach. 
II. oslobodzuje EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. podľa článku 6 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 
o ratingových agentúrach v spojení s článkom 40a ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových 
agentúrach v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o 
ratingových agentúrach  na základe jej žiadosti od povinnosti  dodržiavať požiadavky uvedené v Prílohe I Oddiel A bod 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach. 
 

 


