
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 Klientske centrum 

 832 37 Bratislava *0900, 0850 111 888 
 www.slsp.sk info@slsp.sk 

 
 IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,  
 obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B 

 
Účinnosť:  21.1.2023 

 

 

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA 

A VKLADOVÉMU ÚČTU 

(fyzická osoba nepodnikateľ) 

 

ÚČET 

 
DRUHY BEŽNÝCH ÚČTOV 

SPACE účet MINI v mene EUR 

SPACE účet MINI  v cudzej mene (USD, CZK, GBP, HUF, PLN) 

 
MINIMÁLNY VKLAD  

0 EUR, 20 USD, 600 CZK, 15 GBP, 0 HUF, 0 PLN 

 
MINIMÁLNY ZOSTATOK  

0 EUR/USD/CZK/GBP/HUF/PLN 

 

 

OSOBNÝ ÚČET 

 
DRUHY OSOBNÝCH ÚČTOV 

SPACE účet  Banka poskytuje Klientom vo veku od 6 rokov 

SPACE účet X  Banka poskytuje Klientom vo veku od 18 rokov 

 

Osobným účtom určeným pre mladých sa rozumie SPACE účet. 

 

Osobné účty Banka zriaďuje len v mene EUR. 

 

 
ZOZNAM BANKOVÝCH PRODUKTOV ZAHRNUTÝCH V OSOBNOM ÚČTE 

 

 Účet Platobná karta Elektronické služby 

SPACE účet   ✓ ✓ ✓ 

SPACE účet X ✓ ✓ ✓ 

 

 
 VÝVOJ SPACE ÚČTU  

 
SPACE účet Klienta sa po splnení podmienok (nadobudnutie príslušného veku, prípadne doručenia potvrdenia 

o návšteve školy) vyvíja a pre jednotlivé vekové hranice Klienta môže Banka určiť rôzne podmienky vedenia 

SPACE účtu vrátane rôznych Poplatkov za jeho vedenie. Príslušné podmienky vedenia SPACE účtu budú 

dohodnuté v Zmluve o SPACE účte a obchodných podmienkach, za ktorých sa tento Bankový produkt 

poskytuje.  

 

http://www.slsp.sk/


Strana 2 z 7 

 
 
 

   

V prípade, ak Klient nedoručuje Banke potvrdenie o návšteve školy, preradenie medzi jednotlivými vývojovými 

fázami SPACE účtu nadobúda účinnosť 1. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

Klient dovŕšil hraničný vek.  

 

V prípade, ak Klient doručuje Banke potvrdenie o návšteve školy, pre získanie SPACE účtu so zvýhodneným 

Poplatkom za vedenie Účtu je Klient povinný doručiť Banke raz ročne v období od 1.9. do 31. 12. cez webovú 

stránku Banky potvrdenie o návšteve školy na príslušný akademický rok. Po splnení podmienky doručenia 

potvrdenia o návšteve školy má Klient na nasledujúci kalendárny rok (s výnimkou kalendárneho roku, v ktorom 

Klient dovŕši vek 27 rokov) SPACE účet bez Poplatku za vedenie Účtu.  

 

Pre vývoj Účtu vedeného formou spoločného vkladu platí pravidlo, podľa ktorého ak aspoň jeden z majiteľov 

Účtu začne spĺňať podmienky pre preradenie do cenovo výhodnejšej vývojovej fázy SPACE účtu, Účet bude 

preradený do tejto výhodnejšej vývojovej fázy.  

 

Klient je vo veku od 6 do 14 rokov oprávnený nakladať s vkladom na SPACE účte len prostredníctvom 

Platobnej karty.  

 

S účinnosťou od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Klient dovŕšil 15. rok veku, 

platia podmienky vedenia SPACE účtu pre Klientov od 15 rokov. Uvedeným momentom však nedochádza k 

automatickej zmene rozsahu poskytovaných Elektronických služieb, ani automatickému vydaniu nového typu 

Platobnej karty.  

 

Po nadobudnutí plnoletosti Klienta nedochádza k automatickej zmene rozsahu poskytovaných Elektronických 

služieb.  

 

O zmenu rozsahu Elektronických služieb vrátane sprístupnenia Elektronických služieb prostredníctvom 

Bezpečnostných predmetov v rozsahu aktívnych operácií a prevydanie nového typu Platobnej karty musí v 

týchto prípadoch Klient Banku požiadať. 

 

 
 

ZARADENIE EXISTUJÚCICH ÚČTOV K 1.3.2022 

 

Vzhľadom na zmenu portfólia účtov, ktoré Banka od 1.3.2022 ponúka, na existujúcich Účtoch (s 

výnimkou legislatívnych účtov a SPOROžíro senior, ktoré ostávajú bez zmeny) dôjde dňa 1.3.2022 k 

zmene v zmysle nasledovného pravidla: 

 

Pôvodný názov Účtu pred 1.3.2022 
 

Nový Účet (s príslušným Poplatkom v zmysle 
Sadzobníka) od 1.3.2022 
 

Space účet Junior 8-14 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 6 do 14 rokov vrátane  

 
Space účet Junior 15 ročný  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 15 do 19 rokov vrátane 

 
Space účet Študent 15-19 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 15 do 19 rokov vrátane  

 
Space účet Študent 20-26 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 20 do 26 vrátane, ktorý po 20. roku 
doručil potvrdenie o návšteve školy  
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Space účet Študent 27 ročný  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 27 do 61 rokov vrátane  
 

Space účet Mladý 15 –19 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 15 do 19 rokov vrátane  
 

Space účet Mladý 20-26 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 20 do 26 vrátane, ktorý po 20. roku 
nedoručil potvrdenie o návšteve školy  
 

Space účet Mladý 27 ročný  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 27 do 61 rokov vrátane  
 

Osobný účet 18-19 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 15 do 19 rokov vrátane  
 

Osobný účet 20-26 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 20 do 26 rokov vrátane, ktorý po 20. roku 
nedoručil potvrdenie o návšteve školy 
 

Osobný účet 27-61 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 27 do 61 rokov vrátane  
 

Osobný účet od 62 rokov  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 62 rokov  
 

Osobný účet Exclusive  
 

SPACE účet X  
 

SPOROžíro  
 

SPACE účet MINI  
 

 

 

ÚČTY VEDENÉ FORMOU SPOLOČNÉHO VKLADU 

 

Pôvodný názov účtu pred 1.3.2022  
 

Nový Účet (s príslušným Poplatkom v zmysle 
Sadzobníka) od 1.3.2022  

Space účet Študent a aspoň 1 majiteľ vo veku od 
20-26 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia pre Klienta od 
20 – 26 rokov vrátane, ktorý po 20. roku doručil 
potvrdenie o návšteve školy  

Space účet Mladý a obaja majitelia vo veku od 27 – 
61 rokov vrátane  

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 27 do 61 rokov vrátane 

Space účet Mladý a aspoň 1 majiteľ vo veku od 20 
– 26 rokov vrátane  
 

SPACE účet s podmienkami vedenia pre Klienta od 
20 – 26 rokov vrátane, ktorý po 20. roku nedoručil 
potvrdenie o návšteve školy  

Space účet Mladý, ak aspoň 1 majiteľ vo veku od 
62 rokov  

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 62 rokov 

Osobný účet a obaja majitelia vo veku od 27 – 61 
rokov vrátane  

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 27 do 61 rokov vrátane 

Osobný účet, ak aspoň 1 majiteľ vo veku od 62 
rokov 

SPACE účet s podmienkami vedenia Účtu pre 
Klienta od 62 rokov 

Osobný účet Exclusive  SPACE účet X  
SPOROžíro SPACE účet MINI 
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ÚČET SPORENIA 

 
DRUHY ÚČTOV SPORENIA  

Sporenie (pred 21.1.2023 vedený pod názvom „Sporenie na rezervu“)*  

 

Účty sporenia Banka zriaďuje len v mene EUR. 

 

*S účinnosťou od 21.1.2023 Banka mení názov Účtu sporenia „Sporenie na rezervu“ na nový názov 

„Sporenie“. 

 

MINIMÁLNA SUMA SPORENIA 
10 EUR 

 
MAXIMÁLNY POČET ÚČTOV SPORENIA 
Klient môže mať súčasne zriadených maximálne 5 Sporení. 

 
 

VKLADOVÝ ÚČET 

 
DRUHY VKLADOVÝCH ÚČTOV 

Termínovaný vklad v mene EUR 

Termínovaný vklad v cudzej mene (USD, CZK, GBP) 

 
MINIMÁLNY VKLAD 

500 EUR, 500 USD, 10 000 CZK, 500 GBP 

 
 

DOBA VIAZANOSTI  

Termínovaný vklad v mene EUR: 1, 12, 36 mesiacov 

Termínovaný vklad v cudzej mene: 1, 12 mesiacov 

 
 

 

BANKOVÝ PRODUKT ZRIADENÝ PRE DVOCH KLIENTOV (SPOLOČNÝ VKLAD) 

 
ÚKONY, KTORÉ SÚ KLIENTI OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ IBA SPOLOČNE 

 

• udelenie, zmena, odvolanie plnomocenstva osobám oprávneným nakladať s Účtom a Vkladovým 

účtom a peňažnými prostriedkami na Účte a Vkladovom účte  

• uzatváranie dodatkov k Zmluve (nevzťahuje sa na prípady preraďovania medzi Bankovými produktmi) 

• uzatváranie Zmluvy o vinkulácii k Účtu 

• uzatvorenie a zmena Zmluvy o Povolenom prečerpaní k Účtu 

• uzatvorenie Zmluvy o Platobnej karte a Zmluvy o Elektronických službách pre inú osobu, ako je majiteľ 

Účtu 

 

Banka zriaďuje spoločný vklad výlučne ku Vkladovému účtu. 
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PODMIENKY NAKLADANIA S VKLADOM NA ÚČTE 

 
PLNOMOCENSTVO 

Rozsah a obsah plnomocenstva 

• identifikácia Klienta a oprávnenej osoby 

• určenie spôsobu konania oprávnenej osoby 

• limit oprávnenej osoby na transakciu 

• určenie podpisovej skupiny 

• limit podpisovej skupiny na transakciu 

 

spôsob konania 

• samostatne - samostatné konanie (oprávnená osoba môže konať samostatne) 

• spoločne dvaja - konanie spoločne dvaja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s druhou 

oprávnenou osobou na Účte) 

• spoločne traja - konanie spoločne traja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími dvoma 

oprávnenými osobami na Účte) 

• spoločne štyria - konanie spoločne štyria (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími troma 

oprávnenými osobami na Účte) 

• spoločne piati -  konanie spoločne piati (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími štyrmi 

oprávnenými osobami na Účte) 

 

limit na transakciu 

• vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať oprávnená osoba 

• je určený vždy v mene účtu 

• pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči určenému 

limitu na transakciu 

• poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu na transakciu (s výnimkou Poplatku za 

zamieňanie bankoviek a mincí) 

 

prípustné limity na transakciu: 

• neobmedzený 

• obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie 

pri spôsobe konania „samostatne“ sa uplatňuje individuálny limit oprávnenej osoby, 

pri spôsobe konania „spoločne dvaja“ až „spoločne piati“ (spoločné konanie) sa uplatňuje najvyššie určený 

individuálny limit niektorej zo zúčastnených oprávnených osôb; oprávnená osoba môže bez ohľadu na 

nastavenú výšku Limitu na transakciu vždy preberať výpisy k Účtu a môže doručovať Banke jednorazové 

Platobné príkazy na úhradu na vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu podpísané 

majiteľom Účtu alebo osobou splnomocnenou majiteľom Účtu na podpísanie doručeného Platobného 

príkazu. 

 

 

podpisová skupina 

• je skupina konkrétnych oprávnených osôb, ktoré tvoria jej členov 

• členovia podpisovej skupiny môžu konať len spoločne 

• každá podpisová skupina má svoj názov určený Klientom 

 

 

 

 



Strana 6 z 7 

 
 
 

   

limit podpisovej skupiny na transakciu 

• vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať podpisová skupina 

• limit je určený vždy v mene účtu 

• pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči určenému 

limitu podpisovej skupiny na transakciu 

• poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu podpisovej skupiny na transakciu 

 

      prípustné limity podpisovej skupiny na transakciu: 

• neobmedzený 

• obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie 

pri konaní podpisovej skupiny sa uplatňuje vždy limit určený tejto Podpisovej skupine; nie je možné zaradiť 

do podpisovej skupiny inú oprávnenú osobu, ktorá by mala vyšší limit ako je limit podpisovej skupiny. 

 

identifikačné číslo vzorového podpisu  

• s účinnosťou od 23. 7. 2016 je oprávnená osoba pri nakladaní s vkladom na Účte oprávnená používať 

ktorýkoľvek svoj vzorový podpis uložený v Banke 

 

 
 

BÁZA ÚROČENIA 

 
ACT (aktuál) / ACT (aktuál) 

 
 

 

BANKOVÉ PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPREDÁVA 

 

ÚČET 

 
DRUHY ÚČTOV 

SPOROžíro v cudzej mene CHF alebo CAD 

SPOROžíro senior v mene EUR 

 
MINIMÁLNY VKLAD  

0 CHF/CAD 

 
MINIMÁLNY ZOSTATOK  

0 CHF/CAD 

 Banka nevykoná Platobný príkaz na výber alebo vklad hotovosti v mene CHF/CAD.  

 

 

 

VKLADOVÝ ÚČET 

 
 

Termínovaný vklad v mene EUR: doba viazanosti 3, 6, 18, 24 mesiacov 

Termínovaný vklad v cudzej mene: doba viazanosti 3, 6 mesiacov 

Termínovaný vklad bez možnosti predčasného zrušenia 
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S účinnosťou od 1. 8. 2017 sa mení na všetkých termínovaných vkladoch v mene EUR aj cudzích menách: 

• 3-mesačná viazanosť na 1-mesačnú viazanosť, 

• 6-mesačná viazanosť na 1-mesačnú viazanosť,  

• 18 a 24-mesačná viazanosť na 12-mesačnú viazanosť. 

 

 

ÚČET SPORENIA

 
 

SPORENIE K ÚČTU 

 
 

 

 

Limity 

 

Minimálna 

Suma sporenia 

Maximálna 

Suma sporenia 

Maximálny 

Mimoriadny vklad** 

Minimálna 

suma výberu 

 

Sporenie k 

účtu 

 

10 EUR 
 

1 000 EUR* 
 

10 000 EUR*** 
 

30% nasporenej sumy 

 

*Maximálna Suma sporenia je určená ako súčet Súm sporenia na všetkých Účtoch sporenia zriadených 

k jednému Účtu.  

 

**Počas kalendárneho roka je Klient oprávnený previesť v prospech Účtu sporenia jedným alebo viacerými 

vkladmi peňažné prostriedky v súhrnnej maximálnej sume zodpovedajúcej výške Mimoriadneho vkladu.  

 

***Maximálna výška Mimoriadneho vkladu je určená ako súčet Mimoriadnych vkladov na všetkých Účtoch   

sporenia zriadených k jednému Účtu, vrátane tých, ktoré boli vo vyššie uvedenom čase zrušené. 

 

SPORENIE NA BÝVANIE 

SPORENIE PRE RADOSŤ 

 

Banka s účinnosťou od 1. 1. 2021 ukončuje predaj Sporenie na bývanie.  

Banka s účinnosťou od 21.1.2023 ukončuje predaj Sporenie pre radosť. 

 

Pre Sporenia na bývanie zriadené do 31. 12. 2020 a Sporenia pre radosť zriadené do 21.1.2023 platia tieto 

podmienky: 

Mena zriadenia Účtu sporenia: EUR 

Minimálna suma sporenia: 10 EUR 

Maximálny počet Sporení na bývanie zriadených pre jedného Klienta: 1 

Maximálny počet Sporení pre radosť zriadených pre jedného Klienta: 5 

 

VIAZANÝ VKLAD   

Po dosiahnutí takej výšky vkladu vo Viazanom vklade na Účte sporenia, ktorá zodpovedá pri uplatnení 

maximálnej platnej úrokovej sadzby pre Viazaný vklad výške úroku 20 EUR mesačne, Banka prevedie z 

Neviazaného vkladu na Viazaný vklad najviac 50 EUR mesačne. 

 

SPORIACA KNIŽKA 

Banka s účinnosťou od 1.1.2022 ukončuje predaj produktu Sporiaca knižka. 

S účinnosťou od 1.3.2022 Sporiaca knižka preberá podmienky Sporenia na rezervu a mení sa jej názov na 

„Sporenie na rezervu“. S účinnosťou od 21.1.2023 sa mení názov „Sporenie na rezervu“ na nový názov 

„Sporenie“. 

 


