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Metodické usmernenie
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 20. mája 2009 č. 2/2009
k podrobnostiam o určení čistej hodnoty majetku, počtu dôchodkových
jednotiek, aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, výšky poplatku
na garančný účet dôchodkového fondu, odplaty za zhodnotenie majetku
v dôchodkovom fonde a k postupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti
pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde podľa § 63, § 63b, § 63c,
§ 75, § 95 a § 96 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 137/2009 Z. z.
Národná banka Slovenska Útvar dohľadu nad finančným trhom v záujme zabezpečenia
jednotného postupu pri uplatňovaní niektorých ustanovení § 63, § 63b, § 63c, § 75, § 95
a § 96 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydáva toto
metodické usmernenie:
Článok 1
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť ku každému pracovnému dňu v bezprostredne
nasledujúci pracovný deň určuje
a) čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,
b) počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde,
c) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky a
d) čistú kumulatívnu hodnotu v dôchodkovom fonde.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť údaje podľa odseku 1 určuje aj ku dňu pracovného
pokoja, ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia
a dôchodkovej správcovskej spoločnosti k tomu dňu vznikla povinnosť podľa § 63c
zákona.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca okrem
údajov podľa odseku 1 určuje k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca
a) maximálnu čistú kumulatívnu hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a
b) výšku poplatku na garančný účet dôchodkového fondu,

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom
dni sledovaného obdobia okrem údajov podľa odseku 1 určuje aj výšku odplaty
dôchodkovej správcovskej spoločnosti za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
ak ide o zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde podľa článku 6 ods. 4 prvá veta
alebo postupuje podľa článku 7, ak ide o znehodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
podľa článku 6 ods. 4 druhá veta, a to k poslednému dňu sledovaného obdobia.
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(5)

Údaje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca dôchodková správcovská spoločnosť
určuje v poradí
a) výpočet čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde podľa článku 2,
b) výpočet počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde podľa článku 3,
c) výpočet aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa článku 4,
d) výpočet čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde podľa článku 5
ods. 4,
e) výpočet maximálnej čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
podľa článku 5 ods. 5,
f) výpočet výšky poplatku na garančný účet dôchodkového fondu podľa článku 5
ods. 3,
g) výpočet výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde podľa článku
6, ak ide o zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde podľa článku 6 ods. 4 prvá
veta, alebo postupuje podľa článku 7, ak ide o znehodnotenie majetku
v dôchodkovom fonde podľa článku 6 ods. 4 druhá veta,
h) opätovný výpočet čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, počtu
dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, ak dôchodková
správcovská spoločnosť postupovala podľa článku 7. Pre deň, ku ktorému
dôchodková správcovská spoločnosť postupovala podľa článku 7 sú platné
a zverejňované údaje o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, počte
dôchodkových jednotiek a čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde podľa
predchádzajúcej vety.
Článok 2
Spôsob určenia čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

(1)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v
dôchodkovom fonde a záväzkami dôchodkového fondu.

(2)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde sa vyjadruje v eurách a určuje sa
s presnosťou na 2 desatinné miesta.
Článok 3
Spôsob určenia počtu dôchodkových jednotiek

(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť určí počet dôchodkových jednotiek, ktoré majú
byť pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa, nasledujúci pracovný deň po dni, v
ktorom bol príspevok na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevok“)
pripísaný na bežný účet dôchodkového fondu.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť pripisuje dôchodkové jednotky na osobný
dôchodkový účet sporiteľa ku dňu, v ktorom bol príspevok pripísaný na bežný účet
dôchodkového fondu.

(3)

Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa majú pripísať na osobný dôchodkový účet
sporiteľa sa vypočíta ako podiel príspevku sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej
jednotky platnej ku dňu, v ktorom bol príspevok pripísaný na bežný účet dôchodkového
fondu.
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(4)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná ku dňu, v ktorom bol príspevok
sporiteľa pripísaný na bežný účet dôchodkového fondu, sa určí spôsobom podľa článku
4 s použitím údajov platných pre deň pripísania príspevku sporiteľa na bežný účet
dôchodkového fondu. Ak dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa článku
7, aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určená podľa článku 7 ods. 3 alebo
článku 7 ods. 5.

(5)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu
u depozitára, nemožno jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa platba týka, dôchodková
správcovská spoločnosť vedie tento príspevok ako záväzok voči sporiteľovi.
Dôchodkové jednotky zodpovedajúce takejto platbe môžu byť pripísané na osobný
dôchodkový účet sporiteľa až v deň jednoznačnej identifikácie sporiteľa, ktorého sa táto
platba týka. V tento deň sa na osobný dôchodkový účet sporiteľa pripíše taký počet
dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu identifikovaného príspevku a
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu pripísania príspevku na osobný
dôchodkový účet sporiteľa.

(6)

Ak má príspevok zaslaný Sociálnou poisťovňou na bežný účet dôchodkového fondu
zápornú hodnotu, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného
dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá tejto
platbe. Sumu získanú postupom podľa prvej vety použije dôchodková správcovská
spoločnosť na clearing zaslaných príspevkov voči rozpisu príspevkov od Sociálnej
poisťovne. Odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu z tejto platby uhradí
dôchodková správcovská spoločnosť v prospech sporiteľa z vlastného majetku do
majetku v dôchodkovom fonde.

(7)

Záznam na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa obsahuje informáciu o odpísaní
dôchodkových jednotiek, pričom môže obsahovať aj informáciou o dôvode odpísania
dôchodkových jednotiek.

(8)

Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde sa určí ako súčet všetkých
dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých
sporiteľov dôchodkového fondu a na garančnom účte dôchodkového fondu v deň
výpočtu.

(9)

Počet dôchodkových jednotiek sa určuje s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Článok 4
Spôsob určenia aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky

(1)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí spôsobom
AHDJt =

NAVt
PDJ t

,
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AHDJt
NAVt
PDJt

- aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
- čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
- počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde platný pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje
výpočet.

(2)

Pri výpočte aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu, v ktorom bol
príspevok sporiteľa pripísaný na bežný účet dôchodkového fondu, sa nezapočíta hodnota
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré boli v tento deň pripísané na bežný
účet dôchodkového fondu.

(3)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na 6
desatinných miest.
Článok 5
Spôsob určenia výšky poplatku na garančný účet dôchodkového fondu

(1)

Na garančnom účte dôchodkového fondu (ďalej len „garančný účet“) sa evidujú
dôchodkové jednotky oddelene od osobných dôchodkových účtov sporiteľov.

(2)

Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca uhradí
poplatok na garančný účet dôchodkového fondu (ďalej len „poplatok“) k poslednému
dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo výške určenej podľa
odseku 3 a spôsobom podľa odseku 6.

(3)

Výška poplatku podľa odseku 2 sa určí spôsobom
a) ak PDJ (t m ) < PDJ (t m
b) ak PDJ (t m ) ≥ PDJ (t m

- 1)

poplatok = 0,056 × Max{0; ČKH (t d ) - MČKH (t m - 1) ×

,

- 1)

,

poplatok = 0,056 × Max{0; ČKH

(t d )

- MČKH (t m

PDJ (t m )
PDJ (t m -1)

- 1)

},

ČKH

- čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa
každý pracovný deň spôsobom podľa odseku 4; prvýkrát sa určuje dňa 1. júla 2009,
ku ktorému je jej hodnota rovná nule,

MČKH

- maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách
a zisťuje sa k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v prvý pracovný deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca spôsobom podľa odseku 5; prvýkrát sa určuje dňa 1. júla 2009 ku dňu
30. júna 2009, pričom na jej určenie sa použije hodnota k 1. júlu 2009, t.j. 0 eur,

PDJ

- počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde určený spôsobom podľa článku 3,

ČKH (t d )

- ČKH ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

MČKH (t m )

- MČKH k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

MČKH (t m

- MČKH k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza
kalendárnemu mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,

- 1)

},
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PDJ (t m )

- PDJ ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

PDJ (t m

- PDJ k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu
mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,

- 1)

Max {a, b} - označenie pre väčšie z čísel a a b; ak a ≥ b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.

(4)

Výška čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa určí spôsobom
ČKH (t d ) = ČKH (t d -1) + NAV (t d ) – NAV (t d -1) – CF (t d )

ČKH (t d )

- ČKH ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

ČKH (t d -1)

- ČKH ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

NAV (t d )

- čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet; ak
dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa článku 7, na účely výpočtu čistej
kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa nezohľadňuje výška opätovne určenej
čistej hodnoty majetku podľa článku 7 ods. 5,

NAV (t d -1)

- čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku
ktorému sa uskutočňuje výpočet; ak dôchodková správcovská spoločnosť postupovala podľa
článku 7, na účely výpočtu čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa
nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku podľa článku 7 ods. 5,

CF (t d )

- hodnota operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu dôchodkových jednotiek
v dôchodkovom fonde, okrem operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu
dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde podľa článku 7 ods. 2 alebo ods. 4.

(5)

Výška maximálnej čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa určí
spôsobom
PDJ (t m )
},
a) ak PDJ (t m ) < PDJ (t m - 1) , MČKH (t m ) = Max{ ČKH (t d ) ; MČKH (t m - 1) ×
PDJ (t m -1)
b) ak PDJ (t m ) ≥ PDJ (t m

- 1)

, MČKH (t m ) = Max{ ČKH (t d ) ; MČKH (t m - 1) }

ČKH (t d )

- ČKH ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

MČKH (t m )

- MČKH k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

MČKH (t m

- MČKH k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu
kalendárnemu mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet,

- 1)

PDJ (t m )

- PDJ ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,

PDJ (t m

- PDJ k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu kalendárnemu
mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet.

(6)

- 1)

Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému
dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca pripíše taký počet
dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky poplatku vypočítaného podľa
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odseku 3 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu, ku ktorému sa
dôchodkové jednotky pripisujú na garančný účet.
(7)

Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných
dôchodkových účtov sporiteľov, a to v pomere zodpovedajúcom podielu počtu
dôchodkových jednotiek na jednotlivých osobných dôchodkových účtoch sporiteľov
a počtu všetkých dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde ku dňu, ku ktorému sa
dôchodkové jednotky odpisujú z osobných dôchodkových účtov sporiteľov. Pomerná
časť odplaty za správu dôchodkového fondu sa v zodpovedajúcom počte dôchodkových
jednotiek odpisuje aj z dôchodkových jednotiek evidovaných na garančnom účte. Počet
odpísaných dôchodkových jednotiek sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.
Článok 6
Spôsob určenia výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

(1)

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za zhodnotenie majetku v dôchodkovom
fonde (ďalej len „odplata za zhodnotenie“) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu
určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 5,6% z jednej šestiny
zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.

(2)

Sledovaným obdobím sa rozumie posledných 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009. Každé ďalšie sledované
obdobie začína plynúť v prvý deň bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(3)

Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 sa vypočíta spôsobom
⎛ n
⎞
⎜ ∑ AHDJ i
⎟ s
⎜ 1
⎟ ∑ NAVk
⎜
⎟
n
zhodnotenie majetku = ⎜ m
− 1⎟ × 1
s
⎜ ∑ AHDJ j
⎟
⎜⎜ 1
⎟⎟
m
⎝
⎠

AHDJi

-

aktuálna hodnota dôchodkových jednotiek v jednotlivých dňoch posledného kalendárneho
mesiaca sledovaného obdobia určená spôsobom podľa článku 4; ak dôchodková správcovská
spoločnosť postupuje podľa článku 7, na účely výpočtu zhodnotenia majetku v dôchodkovom
fonde sa pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet nezohľadňuje výška opätovne určenej
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa článku 7 ods. 3 alebo odseku 5,

n

-

počet dní posledného kalendárneho mesiaca sledovaného obdobia,

AHDJj

-

aktuálna hodnota dôchodkových jednotiek v jednotlivých dňoch prvého kalendárneho mesiaca
sledovaného obdobia určená spôsobom podľa článku 4; ak dôchodková správcovská
spoločnosť postupuje podľa článku 7, na účely výpočtu zhodnotenia majetku v dôchodkovom
fonde sa pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet nezohľadňuje výška opätovne určenej
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa článku 7 ods. 3 alebo odseku 5,

m

-

počet dní prvého kalendárneho mesiaca sledovaného obdobia,
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NAVk

-

čistá hodnota majetku v jednotlivých dňoch sledovaného obdobia určená spôsobom podľa
článku 2; ak dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa článku 7, na účely výpočtu
zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde sa pre deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet
nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku podľa článku 7 ods. 5,

s

-

počet kalendárnych dní sledovaného obdobia.

(4)

Zhodnotením majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 sa rozumie kladná hodnota
vypočítaná spôsobom podľa odseku 3. Ak výsledok výpočtu podľa odseku 3 je záporný,
ide o znehodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(5)

Ak je výška odplaty za zhodnotenie nižšia alebo rovná výške zostatku na garančnom
účte vyjadrenej v eurách, dôchodková správcovská spoločnosť k prvému pracovnému
dňu nasledujúcemu po poslednom dni sledovaného obdobia odpíše z garančného účtu
taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky odplaty za
zhodnotenie a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu, ku ktorému sa
dôchodkové jednotky odpisujú z garančného účtu. Sumu odpísanú z garančného účtu
dôchodková správcovská spoločnosť prevedie na bežný účet dôchodkovej správcovskej
spoločnosti.

(6)

Ak je výška odplaty za zhodnotenie vyššia ako výška zostatku na garančnom účte
vyjadrená v eurách, dôchodková správcovská spoločnosť spôsobom podľa odseku 5
odpíše z garančného účtu všetky dôchodkové jednotky. Sumu odpísanú z garančného
účtu dôchodková správcovská spoločnosť prevedie na bežný účet dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. V sume zodpovedajúcej zvyšnej časti odplaty za zhodnotenie
dôchodková správcovská spoločnosť eviduje záväzok dôchodkového fondu voči
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tento záväzok môže byť vyrovnaný najskôr na
konci nasledujúceho sledovaného obdobia, a to len z prostriedkov na garančnom účte.

(7)

Ak ide o znehodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, odplata za zhodnotenie
dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepatrí a dôchodková správcovská spoločnosť
postupuje podľa článku 7.
Článok 7
Postup dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri znehodnotení majetku
v dôchodkovom fonde

(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň nasledujúci
po poslednom dni sledovaného obdobia zvýšiť aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky
vypočítanú k poslednému dňu sledovaného obdobia.

(2)

Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná
znehodnoteniu majetku v dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť
v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia k poslednému
dňu sledovaného obdobia zruší na garančnom účte taký počet dôchodkových jednotiek,
ktorý zodpovedá podielu výšky znehodnotenia majetku v dôchodkovom fonde a
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vypočítanej ku dňu, ku ktorému sa
dôchodkové jednotky rušia na garančnom účte.
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(3)

Po vykonaní postupu podľa odseku 2 dôchodková správcovská spoločnosť opätovne
vypočíta aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky a počet dôchodkových jednotiek
v dôchodkovom fonde.

(4)

Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie
majetku v dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť spôsobom podľa
odseku 2 zruší na garančnom účte všetky dôchodkové jednotky a do majetku
v dôchodkovom fonde doplní z vlastného majetku rozdiel výšky znehodnotenia majetku
podľa článku 6 ods. 4 druhá veta a výšky zostatku na garančnom účte vyjadreného
v eurách.

(5)

Po vykonaní postupu podľa odseku 4 dôchodková správcovská spoločnosť opätovne
vypočíta čistú hodnotu majetku, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky a počet
dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde.
Článok 8

Dôchodkové správcovské spoločnosti postupujú podľa tohto metodického usmernenia
od 1. júla 2009. Uvedeným dňom sa zrušuje metodické usmernenie Rady Úradu pre finančný
trh č. 8/2005 zo dňa 21. septembra 2005 k postupu pri určení počtu dôchodkových jednotiek
po pripísaní príspevku na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet dôchodkového fondu
podľa § 95 a § 96 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Martin Barto, CSc. v. r.
viceguvernér

