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Zoznam použitých skratiek 

AT1               Additional Tier 1 capital 

CET1            Common Equity Tier 1 

CRD IV         Capital Requirements Directive IV 

CRO             Chief Risk Officer 

CRR              Capital Requirements Regulation 

EBA              European Banking Authority 

EÚ                Európska Únia 

IAS                International Accounting Standards 

ICAAP           Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IFRS              International Financial Reporting Standards 

IRB                Internal Rating Based 

LGD              Loss Given Default 

MiFID          Markets in Financial Instruments Directive 

MSP             Malé a stredné podniky 

RWA             Risk-Weighted Assets 

T2                  Tier 2 capital 
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I. Informácie o banke 

Nasledovné informácie, zostavené podľa opatrenia NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o 
uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a zostavené v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013, obsahujú a dopĺňajú údaje z priebežnej individuálnej účtovnej závierky Slovenskej 
sporiteľne, a.s. pripravenej v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo, v znení prijatom Európskou 
úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2015, ktorá bola schválená predstavenstvom banky dňa 16. februára 2016. 
Individuálna účtovná závierka obsahuje výhradne zostatky účtov a výsledky banky. 
 
Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v tisícoch Eur (tis. Eur). Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú záporné 
hodnoty. Hodnoty v tabuľkách môžu obsahovať zaokrúhľovacie rozdiely. 
 

 
Dátum zápisu do obchodného registra 31.03.1994 

Dátum udelenia bankového povolenia 01.11.1994 

Dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených NBS 31.03.1994 

 
 

Bankové činnosti 

K 31. decembru 2015 Slovenská sporiteľňa (ďalej “banka”) vykonávala bankové činnosti v zmysle povolenia Národnej banky 
Slovenska (ďalej “NBS”). Banka vykonávala všetky z nasledovných povolených bankových činností: 
 

 prijímanie vkladov 

 poskytovanie úverov 

 obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene 

vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,  

3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 

 správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 

 finančný lízing 

 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 

 vydávanie a správa platobných prostriedkov 

 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 

 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 

 uloženie vecí 

 prenájom bezpečnostných schránok 

 poskytovanie bankových informácií 

 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 

 tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ) 

 osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách 

 funkciu depozitára 

 poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1  

a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 

- 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/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa 

cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov 

alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien  

a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 

- 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/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo 

výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané 

doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť 

vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
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- 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/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo 

iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 

alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané 

doručením alebo v hotovosti 

- 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/ futures, 

forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných 

derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo  

v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 

alebo v hotovosti 

- 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/ futures, 

forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných 

derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo  

v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 

alebo v hotovosti 

- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 

a/ prevoditeľné cenné papiere 

- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné 

cenné papiere 

- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, 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 

- 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 

- 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 

- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb 

- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa 

obchodov s týmito finančnými nástrojmi 

- služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 

- vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona  

o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona  

o cenných papieroch - opcie a swapy 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 takémuto vyrovnaniu dochádza  

z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. 

h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona  

o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, 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 

- poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie 

na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových 

nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, 

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, ak sú spojené  

s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty 

- vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie 

úverov a spotrebiteľských úverov 

- vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých 

finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie 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 finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona 
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o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, 

opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti 

- vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 

papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných 

papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti 

na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

- vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných 

papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných 

papieroch - opcie a swapy týkajúce sa 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 
 
NBS neodobrala banke povolenie na výkon žiadnej bankovej činnosti. 
 
V priebehu vykazovaného obdobia nebolo vydané žiadne právoplatné rozhodnutie, ktorým by banke bolo uložené 
opatrenie na nápravu alebo pokuta. 
 
 

Organizačná štruktúra banky 

 
 

 
Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu 3 808 

z toho počet vedúcich zamestnancov 6 
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II. Informácie o akcionároch banky 

K 31. decembru 2015 bol jediným akcionárom banky Erste Group Bank AG so sídlom na adrese: Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, 
Rakúsko. Podiel na základnom imaní banky a podiel na hlasovacích právach v banke bol 100%. Hlavným predmetom činnosti 
materskej spoločnosti je poskytovanie bankových služieb. 
 
 

III. Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky 

Podľa prudenciálnych kapitálových požiadaviek bolo k 31. decembru 2015 osem spoločností v konsolidovanom celku banky. 
Dcérske spoločnosti Služby SLSP, s.r.o, Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s., Derop B.V., Laned a Erste Group IT SK, 
spol. s r.o. sú plne konsolidované v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.  
Pridružené spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., s IT Solutions SK, spol. s r.o. a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. sú 
konsolidované metódou vlastného imania v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie. 
 

Obchodné meno Sídlo spoločnosti Hlavná činnosť 
Podiel na  

základnom imaní 

Podiel na  
hlasovacích 

právach 

Služby SLSP, s.r.o. 
Tomášikova 48 
Bratislava 832 01 
Slovenská republika 

Pomocné bankové 
služby 

100,00% 100,00% 

Realitná spoločnosť  
Slovenskej sporiteľne, a.s. 
(100% dcérska spoločnosť  
Služby SLSP, s.r.o.) 

Tomášikova 48 
Bratislava 832 10 
Slovenská republika 

Realitná 
spoločnosť 

100,00% 100,00% 

Derop B.V. 
Naritaweg 165 
1043 BW Amsterdam 
Holandsko 

Zakladanie, 
riadenie a 
financovanie 
spoločností 

85,00% 85,00% 

Laned 
(100% dcérska spoločnosť 
Derop B.V.) 

Tomášikova 48 
Bratislava 832 71 
Slovenská republika 

SPE - Realitná 
spoločnosť 

85,00% 85,00% 

Erste Group IT SK,  
spol. s r.o. 

Tomášikova 48 
Bratislava 831 04 
Slovenská republika 

IT služby a údržba 
IT systémov 

100,00% 100,00% 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 
Bajkalská 30 
Bratislava 829 48 
Slovenská republika 

Úverová inštitúcia 9,98% 35,00% 

s IT Solutions SK, spol. s r.o. 
Tomášikova 48 
Bratislava 831 04 
Slovenská republika 

Softvérová 
spoločnosť 

23,50% 23,50% 

Slovak Banking Credit Bureau, 
s.r.o. 

Malý trh 2/A 
Bratislava 811 08 
Slovenská republika 

Register 
retailových úverov 

33,33% 33,33% 

 

 

Spoločnosť Služby SLSP, s.r.o. vlastní so 100% podielom na základnom imaní a 100% podielom na hlasovacích právach 
Realitnú spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 48, Bratislava 832 10, Slovenská republika. 
Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.  
 
Spoločnosť Derop B.V. vlastní so 100% podielom na základnom imaní a 100% podielom na hlasovacích právach spoločnosť 
Laned, a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 48, Bratislava 832 71, Slovenská republika. Hlavným predmetom činnosti tejto 
spoločnosti je prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom. 
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IV. Informácie o finančných ukazovateľoch banky za rok končiaci sa 
31. decembra 2015 

A. Údaje zo súvahy 

zverejnené v súlade s požiadavkami IFRS 

 

 
Aktíva  
Eur tis. 

2015 

Peniaze a účty v centrálnych bankách 322 811 

Finančné aktíva držané na obchodovanie 84 414 

Deriváty 84 414 

Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát 17 668 

Cenné papiere k dispozícii na predaj 1 211 611 

Cenné papiere držané do splatnosti 2 490 694 

Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách 121 583 

Úvery a pohľadávky voči klientom 9 414 716 

Zabezpečovacie deriváty  7 418 

Dlhodobý hmotný majetok 111 947 

Investície do nehnuteľností 2 880 

Dlhodobý nehmotný majetok 86 971 

Investície v dcérskych a pridružených spoločnostiach  21 399 

Pohľadávka z odloženej dane z príjmov 29 739 

Ostatné aktíva 27 214 

Celkové aktíva 13 951 065 

    

Záväzky a vlastné imanie 
Eur tis. 

2015 

Finančné záväzky držané na obchodovanie 85 508 

Deriváty 85 508 

Finančné záväzky ocenené amortizovanou obstarávacou cenou 12 164 938 

Záväzky voči bankám 384 965 

Záväzky voči klientom 10 678 019 

Vydané dlhové cenné papiere 1 101 954 

Zabezpečovacie deriváty  42 915 

Rezervy 28 067 

Záväzok zo splatnej dane z príjmov 5 925 

Ostatné záväzky 115 948 

Vlastné imanie spolu 1 507 764 

Vlastné imanie 1 507 764 

Celkové záväzky a vlastné imanie 13 951 065 
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B. Údaje z výkazu ziskov a strát 

zverejnené v súlade s požiadavkami IFRS 

 
 

 
 

Výkaz ziskov a strát 
Eur tis. 

2015 

Čisté úrokové výnosy 469 081 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 121 139 

Výnosy z dividend 3 844 

Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 
a strát 

8 875 

Výnosy z investícií do nehnuteľností 401 

Personálne náklady (117 080) 

Ostatné administratívne náklady (110 816) 

Odpisy a amortizácia (40 864) 

Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov, ktoré nie sú zaúčtované cez výkaz ziskov a strát 902 

Znehodnotenie finančných aktív, ktoré nie sú účtované v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (58 338) 

Ostatné prevádzkové výsledky (32 971) 

Zisk pred daňou z príjmov 244 173 

Daň z príjmov (60 041) 

Čistý zisk po zdanení 184 132 

Čistý zisk pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti 184 132 

    

Výkaz komplexných ziskov a strát 
Eur tis. 

2015 

Čistý zisk po zdanení za vykazované obdobie 184 132 

Položky, ktoré nemožno preklasifikovať na zisk alebo stratu   

Poistno-matematické zisky   

Odložené daňové záväzky vzťahujúce sa položky, ktoré nemožno reklasifikovať (325) 

Spolu (325) 

    

Položky, ktoré možno preklasifikovať na zisk alebo stratu   

Cenné papiere určené na predaj 48 342 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 48 783 

Úpravy vyplývajúce z reklasifikovania (442) 

Odložená daň vzťahujúca sa na položky, ktoré možno preklasifikovať (10 634) 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (10 733) 

Úpravy vyplývajúce z preklasifikovania 98 

Spolu 37 708 

    

Celkové iné komplexné zisky 37 383 

    

Celkový komplexný zisk 221 514 
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C. Rozdiel súčtu hodnôt súvahových účtov aktív a súčtu hodnôt súvahových 
účtov pasív 

podľa odhadovanej doby splatnosti 

 
 

 

Eur tis. 
Súčet  

súvahových účtov   
aktív 

Súčet  
súvahových účtov   

pasív 

Čistá súvahová  
pozícia likvidity 

Kumulatívna  
čistá súvahová  

pozícia likvidity 

do 7 dní vrátane 381 562 (6 090 574) (5 709 012) (5 709 012) 

od 8 - do 30 dní 363 338 (1 777 356) (1 414 018) (7 123 030) 

od 31 - do 90 dní 264 226 (1 157 264) (893 038) (8 016 068) 

od 91 - do 180 dní 302 496 (668 519) (366 023) (8 382 091) 

od 181 - do 270 dní 194 406 (502 169) (307 763) (8 689 854) 

od 271 - do 360 dní 736 440 (572 842) 163 598 (8 526 256) 

od 361 - do 720 dní 1 331 176 (487 937) 843 239 (7 683 017) 

od 721 - do 1800 dní 2 373 864 (733 084) 1 640 780 (6 042 237) 

od 1801 dní 7 319 602 (297 067) 7 022 535 980 298 

nešpecifikované  683 955 (1 664 253) (980 298) - 

Celkom      13 951 065 (13 951 065) - - 

 
 
Údaje sú z výkazu „BD (LIK) 3-12 – Hlásenie o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti aktív a pasív a odhadovanej dobe 
splatnosti aktív a pasív“ vypracovaného na základe opatrenia NBS č. 25/2014 zo 16. decembra 2014 o predkladaní výkazov, 
hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných 
obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu. 
 



Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Zverejňovanie informácií podľa opatrenia NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 k 31. decembru 2015 

 

11 
 

D. Súhrnná výška expozícií bez identifikovaného znehodnotenia a s identifikovaným znehodnotením 

v členení podľa tried expozícií 

 

 

Prístup interných ratingov                 

Eur tis. 

Hrubá hodnota expozície 
Hrubá hodnota expozície bez 

identifikovaného 
znehodnotenia 

Hrubá hodnota expozície s 
identifikovaným 
znehodnotením 

Opravné položky/Rezervy 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície * 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Štáty a centrálne banky 76 334 40 000 76 334 40 000 - - 3 - 

Inštitúcie 287 681 29 112 287 680 29 112 1 - 162 11 

Právnické osoby podnikatelia 2 209 928 1 215 461 2 009 217 1 193 888 200 711 21 573 124 051 14 267 

Retail 7 267 108 368 722 7 016 874 368 517 250 234 205 223 746 1 568 

Kapitálové expozície 14 062 - 14 062 - - - - - 

Sekuritizácie 35 - 35 - - - - - 

Iné aktíva 550 647 - 550 647 - - - - - 

Prístup interných ratingov celkom 10 405 795 1 653 295 9 954 849 1 631 517 450 946 21 778 347 962 15 846 

* Vrátane odvolateľných úverových rámcov 

 

  



Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Zverejňovanie informácií podľa opatrenia NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 k 31. decembru 2015 

 

12 
  

   Pokračovanie tabuľky 

 

Štandardizovaný prístup                 

Eur tis. 

Hrubá hodnota expozície 
Hrubá hodnota expozície  bez 

identifikovaného 
znehodnotenia 

Hrubá hodnota expozície s 
identifikovaným 
znehodnotením 

Opravné položky/Rezervy 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície * 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Štáty a centrálne banky 3 378 289 - 3 378 289 - - - 220 - 

Vyššie územné celky a obce 239 175 6 203 239 175 6 203 - - 447 10 

Iné orgány verejnej moci a právnické osoby 
okrem podnikateľov 

5 821 877 5 821 877 - - 22 1 

Inštitúcie 0 - 0 - - - - - 

Právnické osoby podnikatelia 3 543 - 3 542 - - - 0 - 

Retail 194 920 8 573 194 917 8 573 3 - 569 45 

Zabezpečené nehnuteľnosťou 1 137 699 1 092 699 46 - 53 4 

Po termíne splatnosti 7 690 - 53 - 7 636 - 5 907 - 

Krátkodobé expozície voči inštitúciám a 
právnickým osobám podnikateľom 

69 875 - 69 875 - - - - - 

Štandardizovaný prístup celkom 3 900 450 16 352 3 892 764 16 352 7 685 0 7 218 60 

* Vrátane odvolateľných úverových rámcov 

Výška expozícií celkom 14 306 245 1 669 647 13 847 613 1 647 869 458 631 21 778 355 180 15 906 
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E. Súhrnná výška zlyhaných expozícií 

v členení podľa tried expozícií 

 
 

 

Prístup interných ratingov                 

Eur tis. 

Hrubá hodnota expozície 
Hrubá hodnota expozície z 

iných ako zlyhaných 
pohľadávok 

Hrubá hodnota expozície zo 
zlyhaných pohľadávok 

Opravné položky/Rezervy 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície * 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Štáty a centrálne banky 76 334 40 000 76 334 40 000 - - 3 - 

Inštitúcie 287 681 29 112 287 678 29 112 2 - 162 11 

Právnické osoby podnikatelia 2 209 928 1 215 461 2 000 767 1 192 008 209 161 23 453 124 051 14 267 

Retail 7 267 108 368 722 6 950 985 367 481 316 123 1 241 223 746 1 568 

Kapitálové expozície 14 062 - 14 062 - - - - - 

Sekuritizácie 35 - 35 - - - - - 

Iné aktíva 550 647 - 550 647 - 1 - - - 

Prístup interných ratingov celkom 10 405 795 1 653 295 9 880 508 1 628 601 525 287 24 694 347 962 15 846 

* Vrátane odvolateľných úverových rámcov 
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  Pokračovanie tabuľky  

 

Štandardizovaný prístup                 

Eur tis. 

Hrubá hodnota expozície 
Hrubá hodnota expozície z 

iných ako zlyhaných 
pohľadávok 

Hrubá hodnota expozície zo 
zlyhaných pohľadávok 

Opravné položky/Rezervy 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície * 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Súvahové 
expozície 

Podsúvahové 
expozície 

Štáty a centrálne banky 3 378 289 - 3 378 289 - - - 220 - 

Vyššie územné celky a obce 239 175 6 203 239 175 6 203 - - 447 10 

Iné orgány verejnej moci a právnické osoby 
okrem podnikateľov 

5 821 877 5 821 877 - - 22 1 

Multilaterálne rozvojové banky 0 - 0 - - - - - 

Inštitúcie 3 543 - 3 543 - - - 0 - 

Právnické osoby podnikatelia 194 920 8 573 194 920 8 573 - - 569 45 

Retail 1 137 699 1 137 699 - - 53 4 

Po termíne splatnosti 7 690 - - - 7 690 - 5 907 - 

Iné položky 69 875 - 69 875 - - - - - 

Štandardizovaný prístup celkom 3 900 450 16 352 3 892 760 16 352 7 690 0 7 218 60 

* Vrátane odvolateľných úverových rámcov 

Výška expozícií celkom 14 306 245 1 669 647 13 773 268 1 644 953 532 977 24 694 355 180 15 906 

 



Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Zverejňovanie informácií podľa opatrenia NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o 
uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 575/2013 k 31. decembru 2015 

 

15 
 

V. Zverejňovanie informácií podľa CRR – rozsah uplatňovania 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 436 (a) CRR 
 

Nasledovnými informáciami plní Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej „SLSP“ alebo „banka“) požiadavky na zverejnenie podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 (CRR), v zmysle článkov 435, 437, 438, 440, 442, 443, 450, 451 
a 453 CRR. Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v tisícoch Eur (Eur tis.). Hodnoty v tabuľkách môžu obsahovať 
zaokrúhľovacie rozdiely. 
 
 
Prudenciálne požiadavky 
 

Od 1 januára 2014 počíta SLSP výšku regulatórneho kapitálu a požiadaviek na vlastné zdroje podľa pravidiel Basel 3. 
Požiadavky boli implementované nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 (CRR) a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 36/2013 (CRD IV), ktorá bola vydaná v národnej legislatíve, ako aj rôznymi technickými 
štandardami vydanými  prostredníctvom European Banking Authority (EBA). 
Všetky požiadavky definované v CRR a vyššie uvedených technických štandardoch sú plne aplikované v SLSP na 
prudenciálne účely a pre zverejnenie prudenciálnych informácii. 
Tzv. „tri piliere“ boli po prvýkrát predstavené už v rámci pravidiel Basel 2. Ciele tohto prudenciálneho rámca sú rizikovo 
citlivejšia alokácia kapitálu (pilier 1 – minimálne kapitálové požiadavky), detailnejšie ohodnotenie materiálnych rizikových 
kategórií regulátorom (pilier 2 – Supervisory Review Process) a zvýšená trhová transparentnosť (pilier 3 – trhová disciplína, 
zverejňovanie informácií).  
 

VI. Ciele a politiky riadenia rizík 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 435 CRR 

 
Slovenská sporiteľňa, a.s. je vystavená nasledujúcim kategóriám významných rizík: 
_Úverové (kreditné) riziko  
_Operačné riziko  
_Trhové riziko bankovej a obchodnej knihy, vrátane FX a komoditného rizika  
_Riziko likvidity  
_Strategické a obchodné riziko  
_Reputačné riziko  
 
Stratégie a postupy súvisiace s riadením týchto rizík 

Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (1) (a) CRR 

  
SLSP presadzuje obozretný a zodpovedný prístup k riziku, pričom riziká zohľadňuje aj vo svojom prístupe k výnosom. Rizikový 
apetít banky (tzn. maximálna úroveň rizika, ktorú je banka ochotná podstúpiť) je jasne stanovený, merateľný a všeobecne 
akceptovaný. Banka ho kompenzuje dostatočnou výškou svojho interného kapitálu s cieľom pokryť neočakávané straty. Banka 
uprednostňuje udržateľnosť pred krátkodobou vysokorizikovou návratnosťou. S cieľom vykazovať udržateľnú a primeranú 
návratnosť kapitálu sa táto zásada uplatňuje aj vzhľadom na profil rizika/návratnosti a bilanciu rizík.  
Oddelenia zaoberajúce sa rizikom sú nezávislé od obchodných línií. V súvislosti s riadením rizík, ktoré je centralizované, sa 
banka usiluje o jeho integrovanú platformu s komplexným riadením všetkých príslušných rizík a so zohľadnením závislostí 
medzi rôznymi typmi rizík. Banka dbá na to, aby malo riadenie rizík náležitú podporu z hľadiska ľudských, IT a ostatných 
zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na komplexné pokrytie všetkých významných rizikových faktorov.  
Primárny cieľ riadenia rizika banky je dosiahnuť situáciu, keď bude schopná identifikovať všetky významné riziká, ktorým čelí, 
odhadnúť ich možný vplyv a mať zavedené procedúry, ktoré zabezpečia efektívne riadenie týchto rizík. Tieto postupy musia byť 
predmetom pravidelnej kontroly, ktorá zabezpečí ich vhodnosť z hľadiska výkonnosti a z hľadiska meniacich sa okolností 
prevádzkového prostredia banky. Vystavovanie sa riziku je neoddeliteľná súčasť operácií banky, pričom jej obchodné činnosti 
nevyhnutne so sebou prinášajú určitý stupeň rizika. Náležité riadenie rizík by malo prispieť k lepšiemu využitiu obchodných 
príležitostí. Z tohto dôvodu musí byť stratégia riadenia rizík jasne prepojená s obchodnými stratégiami.  
V konečnom dôsledku je nevyhnutné, aby sa riziká v maximálnej možnej miere (s vynaložením primeraného úsilia) 
kvantifikovali a výkonnosť banky sa merala s použitím rizikových váh. Model výpočtu a alokácie ekonomického kapitálu sa preto 
neustále zdokonaľuje, pričom banka interne zaviedla adekvátny proces riadenia kapitálu (ICAAP). Banka sa navyše zaviazala 
plniť ustanovenia pre oblasť riadenia rizík, ktoré definuje slovenský aj medzinárodný zákon a regulačné orgány. 
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Štruktúra a organizácia riadenia rizika  
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (1) (b) CRR 

 
Najvyšším orgánom pre riadenie rizika je predstavenstvo. Predstavenstvo deleguje niektoré zo svojich právomocí v 
konkrétnych oblastiach riadenia rizika na príslušné výbory (ALCO, ORCO a CRC). Predstavenstvo taktiež menuje jedného z jej 
členov, aby vykonával funkciu Chief Risk Officer. 
 
Chief Risk Officer (CRO) je celkovo zodpovedný za riadenie rizík v banke. CRO je člen výborov ALCO, CRC, ORCO.  
 
Výbor pre riadenie aktív a pasív (ALCO) má najvyššiu právomoc v oblasti riadenia trhového rizika v súvislosti s obchodnou 
knihou a bankovou knihou (vrátane rizika z úrokových sadzieb) a v oblasti riadenia rizika likvidity. Výbor sa skladá z členov 
predstavenstva a senior manažérov. CRO je člen výboru. 
 
Úverový výbor (CRC) má konečnú rozhodovaciu právomoc v oblasti úverového rizika. Výbor sa skladá z členov predstavenstva a 
senior manažérov. CRO je člen výboru. 
 
Výbor pre prevádzkové riziko a oblasť compliance (ORCO) je orgánom oprávneným prijímať rozhodnutia o stratégii a 
postupoch v oblasti operačného rizika, rozhoduje o miere rizika a úrovni tolerancie, ktorú je banka ochotná znášať, a rozhoduje 
o opatreniach na zmiernenie operačného rizika, oblasti compliance, hospodárskej trestnej činnosti a boja proti praniu 
špinavých peňazí. Výbor sa skladá z členov predstavenstva a senior manažérov. CRO je člen výboru. 
 
Výbor pre operačnú likviditu (OLC) upravuje výkon riadenia likvidity. Výbor pre operačnú likviditu podlieha priamo výboru 
ALCO. Pravidelne analyzuje situáciu v oblasti likvidity banky a navrhuje nápravné opatrenia. Členmi výboru OLC sú pracovníci 
oddelenia Treasury, odboru Riadenie bilancie a odboru Strategické riadenie rizík. 
 
Výbor pre riadenie rizík (RMC) je nový výbor zložený z vybraných členov predstavenstva a senior manažérov. Výbor zodpovedá 
za rozvoj a spravovanie efektívneho systému riadenia rizika, schvaľovanie a monitoring stratégie a postupov riadenia rizika, 
ICAAP, rizikový apetít a komplexné stresové testovanie. 
 
Odbor Riadenie úverového rizika firiem (CCRM) vykonáva všetky činnosti týkajúce sa operatívneho riadenia úverového rizika 
firemných klientov. 
 
Odbor Riadenie úverového rizika retail (RCRM) zodpovedá za riadenie úverového rizika pre retailové úvery, najmä za úverovú 
politiku, organizáciu úverového procesu, skoré vymáhanie pohľadávok a za riadenie portfólia pre retailový segment. 
 
Odbor Strategické riadenie rizík (SRM) je zodpovedný za integrované riadenie rizík (ICAAP), operačné riziko, riziko likvidity, 
trhové riziko (celkové ako aj špecifické obchodnej a bankovej knihy), kontrolu úverového rizika, tvorbu opravných položiek, 
štatistické a ratingové modely úverového rizika. V rámci operačného rizika odbor SRM koordinuje činnosti, ktoré ostatné 
relevantné oddelenia vykonávajú na celobankovej úrovni. 
 
Oddelenie Compliance & Security je zodpovedné za riadenie rizika v oblasti compliance (napr. etický kódex, úplný súlad so 
zákonnými požiadavkami, program na boj proti praniu špinavých peňazí, pravidlá MiFID), riadenie rizika podvodu (prevencia, 
odhaľovanie, vyšetrovanie, zabránenie vzniku podvodov a náhrada strát spôsobených finančným podvodom) a za bezpečnosť 
(informačná a strategická bezpečnosť, riadenie kontinuity obchodných činností). 
 
Odbor Reštrukturalizácia a vymáhanie zodpovedá za efektívnosť vymáhania a odpisov. Je tiež zodpovedný za sledovanie a 
reštrukturalizáciu pohľadávok po lehote splatnosti, špecifické opravné položky a riadenie kolaterálov. 
 
Riadenie rizík nie je vyhradené len pre oddelenia pôsobiace v tejto oblasti. Všetky organizačné jednotky by mali mať na zreteli  
a uvedomovať si riziká a zároveň prispievať k ich riadeniu.  
Zodpovednosti súvisiace s riadením rizík sú detailne popísané v bankovej stratégii riadenia rizika.  
 
Rozsah a charakter systémov vykazovania a merania rizík  
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (1) (c) CRR 
 
Rozsah a charakter systémov vykazovania a merania rizík je popísaný v individuálnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2015. 
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Politiky týkajúce sa hedžingu a zmierňovania rizika a postupy monitorovania efektívnosti ich nástrojov 
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (1) (d) CRR 
 
Banka postupuje v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými EÚ - v súčasnosti hlavne IAS 39, 
následne IFRS 9. Detailnejšie princípy, postupy a politiky sú stanovené v účtovnom manuáli pre Erste Group, ktorého súčasťou 
je aj účtovná politika hedžingu. 
 
Vyhlásenia týkajúce sa rizika schválené riadiacim orgánom  
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (1) (e) (f) CRR 
 
Dňa 11.3.2015 predstavenstvo banky schválilo revíziu Stratégie riadenia rizík zabezpečujúcu primeranosť systémov a opatrení 
riadenia rizík vzhľadom na profil a stratégiu banky.  
Stručné vyhlásenie o riziku schválené riadiacim orgánom, v ktorom je výstižne opísaný celkový profil banky z hľadiska rizika 
spolu so stratégiou podnikania, je popísané v individuálnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2015. Toto 
vyhlásenie obsahuje základné pomerové ukazovatele a číselné údaje, ktoré poskytujú externým zainteresovaným stranám 
komplexný pohľad na riadenie rizika bankou, vrátane pohľadu na vzájomné väzby medzi rizikovým profilom banky a 
toleranciou voči riziku stanovenou riadiacim orgánom. 
 
Počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu   
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (2) (a) CRR 
 
Banka má 5 členov riadiaceho orgánu, z ktorých každý zastáva jednu riadiacu funkciu.   
 
Počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu   
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (2) (b) (c) CRR 
 
Za účelom zabezpečenia ustanovení nariadenia č. 575/2013/EU, čl. 435 ods. 2 písm. b)  a c)  bol zriadený Nominačný výbor  
dozornej rady Slovenskej sporiteľne, a.s. Zároveň konkrétna nominácia za člena riadiaceho orgánu banky podlieha 
schvaľovaciemu konaniu prostredníctvom NBS a ECB.  
 
Zriadenie osobitného výboru pre riziká a počet zasadnutí    
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (2) (d) CRR 
 
Výbor pre riadenie rizík je zriadený a zasadá minimálne jedenkrát za dva mesiace.  
 
Opis toku informácií o riziku pre riadiaci orgán     
Požiadavka zverejnenia: Článok 435 (2) (e) CRR 
 
Jednotlivé odbory v línii riadenia rizík pripravujú pravidelné a nepravidelné výkazy určené pre predstavenstvo a príslušné 
výbory. 
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VII. Vlastné zdroje 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 437 CRR 

 
Porovnanie vlastných zdrojov v súlade s CRR so súvahou podľa IFRS k 31.12.2015   
 
Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (a) CRR 
 

 
Úplné zosúhlasenie položiek vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1), položiek dodatočného kapitálu Tier 1, položiek kapitálu Tier 2 a filtrov a odpočtov uplatňovaných podľa článkov 32 až 35, 36, 56, 
66 a 79 na vlastné zdroje banky so súvahou v účtovnej závierke banky overenej audítorom: 

IFRS súvaha k 31.12.2015 (v Eur tis.) CRR vlastné zdroje  k 31.12.2015 (v Eur tis.) 

AKTÍVA 

Peňažné prostriedky a pokladničné zostatky v 
centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na 
požiadanie 

IAS 1.54 bod i) 322 811 
    

Finančné aktíva držané na obchodovanie  IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IAS 39.9, AG 14 84 414     

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez 
výsledok hospodárenia 

IFRS 7.8 písm. a) bod i); IAS 39.9 17 668 
    

Finančné aktíva k dispozícii na predaj IFRS 7.8 písm. d); IAS 39.9 1 211 611     

Úvery a pohľadávky 
IFRS 7.8 písm. c); IAS 39.9, AG16, AG26; 
Príloha V. časť 1.16 

9 536 299 
    

Investície držané do splatnosti IFRS 7.8 písm. b);  IAS 39.9, AG16, AG26 2 490 694     

Deriváty – účtovanie hedžingu IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9 7 418     

Investície do dcérskych spoločností, spoločných 
podnikov a pridružených podnikov 

IAS 1.54 písm. e); príloha V. časť 2.4 21 398 
    

Hmotné aktíva   114 827     

Nehmotné aktíva IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR 86 971 (-) Nehmotné aktíva -86 971 

Goodwill 
IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 
CRR 

0 (-) Goodwill 0 

Iné nehmotné aktíva IAS 38.8, 118 86 971 
(-) Ostatné nehmotné aktíva  pred odpočítaním      
odložených daňových záväzkov 

-86 971 

Daňové pohľadávky  IAS 1.54 písm. n) – o) 29 739     

Iné aktíva  Príloha V. časť 2.5 27 213     

CELKOVÉ AKTÍVA IAS 1.9 písm. a), IG 6 13 951 065     
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PASÍVA 

Finančné záväzky držané na obchodovanie IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IAS 39.9, AG 14 – 15 85 508     

Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez 
výsledok hospodárenia 

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IAS 39.9 0 
    

Finančné záväzky oceňované umorovacou cenou IFRS 7.8 písm. f); IAS 39.47 12 164 938 
Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery 
prípustné ako kapitál T2 75 016 

Deriváty – účtovanie hedžingu 
IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9; príloha V. časť 
1.23 

42 915 
    

Rezervy IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l) 28 067     

Daňové záväzky  IAS 1.54 písm. n) – o) 5 925     

Iné záväzky  Príloha V. časť 2.10 115 949     

CELKOVÉ ZÁVÄZKY IAS 1.9 písm. b); IG 6 12 443 301     

VLASTNÉ IMANIE 

Kapitál IAS 1.54 písm. r), článok 22 BAD 212 000 Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1 212 000 

Splatený kapitál IAS 1.78 písm. e) 212 000 Splatené kapitálové nástroje  212 000 

Nesplatené imanie s výzvou na splatenie IAS 1.78 písm. e); Príloha V. časť 2.14 0     

Emisné ážio IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR 0 Emisné ážio 0 

Emitované nástroje vlastného imania Príloha V. časť 2.15 – 16 0     

Zložka vlastného imania zložených finančných            
nástrojov 

IAS 32.28 – 29; Príloha V. časť 2.15 0   
  

Iné emitované nástroje vlastného imania Príloha V. časť 2.16 150 000 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) 150 000 

Iný kapitál IFRS 2.10; Príloha V. časť 2.17 222     

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok článok 4 ods. 1 bod 100 CRR 95 637 Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok 58 255 

Položky, ktoré nebudú preklasifikované na zisk alebo  
stratu 

IAS 1.82A písm. a) -659   
  

Hmotné aktíva IAS 16.39 – 41 0     

Nehmotné aktíva IAS 38.85 – 87 0     

Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z  
dôchodkového systému so stanovenými požitkami 

IAS 1.7 -659   
  

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie  
klasifikované ako držané na predaj 

IFRS 5.38, IG príklad 12 0   
  

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov  
týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností,  
spoločných podnikov a pridružených podnikov 

IAS 1.82 písm. h); IAS 28.11 0   
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Položky, ktoré sa môžu preklasifikovať na zisk alebo  
stratu 

IAS 1.82A písm. a) 96 295   
  

Hedžing čistých investícií do prevádzok v zahraničí  
[efektívny podiel] 

IAS 39.102 písm. a) 0   
  

Prevod cudzej meny  IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38 – 49 0     

Hedžingové deriváty. Hedžing peňažných tokov  
[efektívny podiel] 

IFRS 7.23 písm. c); IAS 39.95 – 101 0   
  

Finančné aktíva k dispozícii na predaj IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 39.55 písm. b) 96 295     

výsledok z precenenia cenných papierov na predaj   123 455     

nerealizovaný zisk   123 817     

nerealizovaná strata   -362     

odložená daň vzťahujúca sa na aktíva k dispozícii  
na predaj 

  -27 160   
  

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie  
klasifikované ako držané na predaj 

IFRS 5.38, IG príklad 12 0   
  

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov  
týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností,  
spoločných podnikov a pridružených podnikov 

IAS 1.82 písm. h); IAS 28.11 0   

  

Nerozdelené zisky článok 4 ods. 1 bod 123 CRR 746 874 Nerozdelené zisky 740 726 

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej 
spoločnosti 

IAS 27.28; IAS 1.83 písm. a) bod ii) 184 132 
Zisk alebo strata, ktoré možno pripísať vlastníkom 
materskej spoločnosti 184 132 

      
(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného 
zisku -184 132 

Ostatné rezervy  IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e); Príloha V. časť 2.19 118 899 Ostatné rezervy 118 899 

(-) Vlastné akcie 
IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 
14, AG 36;  príloha V. časť 2.20 

0 (-) Vlastné nástroje CET1 
0 

Menšinové podiely [nekontrolné podiely] IAS 27.4; IAS 1.54 písm. q); IAS 27.27 0 Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1 0 

      Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov -4 621 

      
Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z  
vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s  
derivátovými záväzkami 

1 047 

      
(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na  
obozretné oceňovanie -5 668 

      Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné -9 603 

      
Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami 
pri prístupe IRB 16 031 

      Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci SA 0 

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE IAS 1.9 písm. c), IG 6 1 507 764 CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE 1 269 732 
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Opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1 
emitovaných bankou 
 

Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (b) CRR 
 

Opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1 emitovaných bankou 

1 Emitent Slovenská sporiteľňa  Slovenská sporiteľňa  

2 
Jedinečný identifikátor (napr. CUSIP, ISIN alebo 
Bloomberg pre súkromné umiestňovanie) 

SK1110002799 SK5120000024 

3 Rozhodné právo (práva) nástroja  slovenské slovenské 

Regulatórne zaobchádzanie     

4 Prechodné pravidlá nariadenia CRR CET 1 AT 1 

5 Pravidlá nariadenia CRR po prechodnom období CET 1 AT 1 

6 
Oprávnené na individuálnom/(sub-) konsolidovanom 
základe / individuálnom a (sub-) konsolidovanom 
základe 

individuálny a (sub-) 
konsolidovaný  

individuálny a (sub-) 
konsolidovaný  

7 Typ nástroja (typy upresnenia jednotlivé jurisdikcie) Kmeňová akcia Investičný certifikát 

8 
Objem vykázaný v regulátornom kapitále (v EUR, k 
poslednému dátumu vykazovania) 

212 000 000 150 000 000 

  Mena EUR EUR 

9 Nominálna hodnota nástroja (v EUR) 1 000 150 000 000 

9a Emisná cena 100% 100% 

9b Cena pri splatení -   

10 Účtovná klasifikácia Základné imanie Kapitálový finančný nástroj 

11 Pôvodný dátum emisie - 23.11.2015 

12 Trvalý  alebo termínovaný Trvalý Trvalý 

13 Pôvodný dátum splatnosti Nie Nie 

14 
Kúpna opcia emitenta s výhradou predchádzajúceho 
schválenia orgánom dohľadu 

Nie Áno 

15 
Voliteľný dátum kúpnej opcie, podmienené dátumy 
kúpnej opcie a hodnota pri splatení 

Nie 23.11.2020 

16 Následné dátumy kúpnej opcie, ak sa uplatňuje - ročne k 23.11, po 23.11.2020 

Kupóny / dividendy     

17 Dividenda/kupón s pevnou alebo pohyblivou sadzbou Pohyblivá sadzba Pohyblivá sadzba 

18 Kupónová sadzba a prípadný súvisiaci index Nie 
7,8 % do 23.11.2020, následne 5y 

EUR M/S + 7,57 % 

19 Existencia systému pozastavenia výplaty dividend - 
Áno, v závislosti od výšky 
Rozdeliteľných položiek 

20a 
Úplné podľa vlastného uváženia, čiastočné podľa 
vlastného uváženia alebo povinné (z hľadiska 
načasovania) 

- Úplné podľa vlastného uváženia 

20b 
Úplné podľa vlastného uváženia, čiastočné podľa 
vlastného uváženia alebo povinné (z hľadiska objemu) 

- Úplné podľa vlastného uváženia 

21 
Existencia klauzuly o zvýšení alebo iného stimulu k 
splateniu 

- Áno 

22 Nekumulatívne alebo kumulatívne - Nekumulatívne 

23 Konvertibilný alebo nekonvertibilný Nie Nie 

24 Ak konvertibilný, spúšťací faktor (faktory) konverzie - - 

25 Ak konvertibilný, plne alebo čiastočne - - 

26 Ak konvertibilný, konverzná sadzba - - 

27 Ak konvertibilný, povinná alebo nepovinná konverzia - - 

28 
Ak konvertibilný, uveďte typ nástroja, na ktorý sa 
konvertuje 

- - 
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29 
Ak konvertibilný, uveďte meno emitenta nástroja, na 
ktorý sa konvertuje 

- - 

30 Charakteristiky zníženia hodnoty - V závislosti od Spúšťacej udalosti 

31 Ak zníženie hodnoty, spúšťací faktor - 
Tier 1 Emitenta 7 %, Tier 1 skupiny 

Erste Group 5,125 %, Tier 1 Skupiny 
Emitenta 7 % 

32 Ak zníženie hodnoty, plné alebo čiastočné - Čiastočné 

33 Ak zníženie hodnoty, trvalé alebo prechodné - Prechodné 

34 
Ak prechodné zníženie hodnoty, opis mechanizmu 
zvýšenia hodnoty 

- 

V prípade zvýšenia nesmie existovať 
a pretrvávať Spúštacia udalosť; 

zvýšenie sa použije pomerne pre 
všetky Certifikáty a podobné nástroje 

35 
Pozície v hierarchii podriadenosti v prípade likvidácie 
(uveďte typ nástroja bezprostredne nadradeného 
danému nástroju) 

- AT 1 

36 Charakteristiky nespĺňajúce požiadavky - - 

37 Ak áno, uveďte charakteristiky nespĺňajúce požiadavky - - 
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Opis hlavných charakteristík nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných bankou 
 

Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (b) CRR 
 
 

Opis hlavných charakteristík nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných bankou               

1 Emitent 
Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

Slovenská 
sporiteľňa  

2 

Jedinečný identifikátor 
(napr. CUSIP, ISIN alebo 
Bloomberg pre súkromné 
umiestňovanie) 

SK4120007287 SK4120007881 SK4120007956 SK4120007907 SK4120008079 SK4120008111 SK4120008194 SK4120008442 SK4120008749 
Podriadený 

dlh 

3 
Rozhodné právo (práva) 
nástroja  

slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské slovenské 

Regulatórne zaobchádzanie                     

4 
Prechodné pravidlá 
nariadenia CRR 

Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 

5 
Pravidlá nariadenia CRR po 
prechodnom období 

Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 

6 

Oprávnené na 
individuálnom/(sub-) 
konsolidovanom základe / 
individuálnom a (sub-) 
konsolidovanom základe 

individuálny a  
(sub-) 

konsolidovaný  

individuálny a  
(sub-) 

konsolidovaný  

individuálny a  
(sub-) 

konsolidovaný  

individuálny a 
(sub-)kon- 
solidovaný  

individuálny a 
(sub-)kon- 
solidovaný  

individuálny a 
(sub-)kon- 
solidovaný  

individuálny a 
(sub) 

konsolidovaný  

individuálny a 
(sub) 

konsolidovaný  

individuálny a 
(sub) 

konsolidovaný  

individuálny a 
(sub) 

konsolidovaný  

7 
Typ nástroja (typy 
upresnenia jednotlivé 
jurisdikcie) 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlhopis 

Podriadený 
dlh 

8 

Objem vykázaný v 
regulátornom kapitále (v 
EUR, k poslednému 
dátumu vykazovania) 

9 173 508 3 430 997 3 260 241 10 000 000 3 015 345 4 250 000 2 400 542 11 000 000 9 000 000 19 485 495 

  Mena EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

9 
Nominálna hodnota 
nástroja (v EUR) 

10 000 000 7 000 000 6 600 000 10 000 000 5 430 000 4 250 000 4 070 000 11 000 000 9 000 000 100 000 000 

9a Emisná cena 95% 100% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 95% 100% 

9b Cena pri splatení 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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10 Účtovná klasifikácia 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

Finančné 
záväzky 
ocenené 
amortiz. 

obstarávacou 
cenou 

11 Pôvodný dátum emisie 02.08.2010 13.06.2011 20.06.2011 01.08.2011 10.10.2011 02.11.2011 12.12.2011 01.06.2012 02.11.2012 19.02.2007 

12 Trvalý  alebo termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný Termínovaný 

13 Pôvodný dátum splatnosti 02.08.2020 13.06.2018 20.06.2018 01.08.2021 10.10.2018 02.11.2023 12.12.2018 01.06.2022 02.11.2022 21.12.2016 

14 

Kúpna opcia emitenta s 
výhradou 
predchádzajúceho 
schválenia orgánom 
dohľadu 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

15 

Voliteľný dátum kúpnej 
opcie, podmienené 
dátumy kúpnej opcie a 
hodnota pri splatení 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

16 
Následné dátumy kúpnej 
opcie, ak sa uplatňuje 

- - - - - - - - - - 

Kupóny / dividendy                     

17 
Dividenda/kupón s pevnou 
alebo pohyblivou sadzbou 

Pohyblivá 
sadzba 

Pohyblivá 
sadzba 

Pevná sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 
Pohyblivá 

sadzba 

18 
Kupónová sadzba a 
prípadný súvisiaci index 

structure (DJ, 
Nikkei, 

Inflation) 

interest rate 
structure 

4,9% 
structure (DJ, 

Nikkei, 
Inflation) 

interest rate 
structure 

structure 
(Inflation) 

interest rate 
structure 

structure 
(Inflation) 

structure 
(Inflation) 

3MEUR+0.65% 

19 
Existencia systému 
pozastavenia výplaty 
dividend 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

20a 

Úplné podľa vlastného 
uváženia, čiastočné podľa 
vlastného uváženia alebo 
povinné (z hľadiska 
načasovania) 

Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné 

20b 

Úplné podľa vlastného 
uváženia, čiastočné podľa 
vlastného uváženia alebo 
povinné (z hľadiska 
objemu) 

Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné 
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21 
Existencia klauzuly o 
zvýšení alebo iného 
stimulu k splateniu 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

22 
Nekumulatívne alebo 
kumulatívne 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

23 
Konvertibilný alebo 
nekonvertibilný 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

24 
Ak konvertibilný, spúšťací 
faktor (faktory) konverzie 

- - - - - - - - - - 

25 
Ak konvertibilný, plne 
alebo čiastočne 

- - - - - - - - - - 

26 
Ak konvertibilný, 
konverzná sadzba 

- - - - - - - - - - 

27 
Ak konvertibilný, povinná 
alebo nepovinná konverzia 

- - - - - - - - - - 

28 
Ak konvertibilný, uveďte 
typ nástroja, na ktorý sa 
konvertuje 

- - - - - - - - - - 

29 
Ak konvertibilný, uveďte 
meno emitenta nástroja, 
na ktorý sa konvertuje 

- - - - - - - - - - 

30 
Charakteristiky zníženia 
hodnoty 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

31 
Ak zníženie hodnoty, 
spúšťací faktor 

- - - - - - - - - - 

32 
Ak zníženie hodnoty, plné 
alebo čiastočné 

- - - - - - - - - - 

33 
Ak zníženie hodnoty, trvalé 
alebo prechodné 

- - - - - - - - - - 

34 
Ak prechodné zníženie 
hodnoty, opis mechanizmu 
zvýšenia hodnoty 

- - - - - - - - - - 

35 

Pozície v hierarchii 
podriadenosti v prípade 
likvidácie (uveďte typ 
nástroja bezprostredne 
nadradeného nástroju) 

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 
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36 
Charakteristiky 
nespĺňajúce požiadavky 

- - - - - - - - - - 

37 
Ak áno, uveďte 
charakteristiky nespĺňajúce 
požiadavky 

- - - - - - - - - - 

 
 
 
Kompletné podmienky všetkých nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 
Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (c) CRR 
 
Kompletné informácie o podmienkach nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sú zverejnené na webovom sídle banky v dokumente "Stanovy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s."  
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/footer_pdfs/stanovy_slovenskej_sporitelne.pdf 
 
Kompletné informácie o podmienkach jednotlivých emisií podriadených dlhopisov sú zverejnené na webovom sídle banky:   
http://www.slsp.sk/ludia/sporit-a-investovat/cenne-papiere/dlhopisy/dlhopisy-1.html 
 
  
Prechodné opatrenia 

Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (e) CRR 
 
SLSP neuplatňuje žiadne prechodné opatrenia, ktoré by mali dopad na výpočet vlastných zdrojov. Tabuľka nižšie zobrazuje vlastné zdroje banky v súlade s plne zavedenými pravidlami Basel 3. 
 
 
Vysvetlenie, na akom inom základe sa počítajú ukazovatele kapitálovej primeranosti 

Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (f) CRR 
 

SLSP neaplikuje článok 437 (1) (f) CRR pre výpočet vlastných zdrojov. Banka zverejňuje ukazovatele kapitálovej primeranosti vypočítané s použitím prvkov vlastných zdrojov určených na základe 
stanovenom v tomto nariadení.

https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/footer_pdfs/stanovy_slovenskej_sporitelne.pdf
http://www.slsp.sk/ludia/sporit-a-investovat/cenne-papiere/dlhopisy/dlhopisy-1.html
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Výkaz vlastných zdrojov   
 

Požiadavka zverejnenia: Článok 437 (1) (d) CRR 
 

Kmeňový kapitál Tier 1: nástroje a rezervy 

1 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážia 212 000 26 ods. 1, 27, 28, 29, zoznam EBA 26 ods.3 

  z toho: kmeňové akcie 212 000 zoznam EBA 26 ods. 3 

2 Nerozdelené zisky 859 625 26 odst. 1 písm. c) 

3 
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (a ostatné rezervy, zahŕňajúce nerealizované zisky a straty podľa uplatniteľných 
účtovných štandardov) 

58 255 26 odst. 1 

3a Fondy pre všeobecné bankové riziká 0 26 ods. 1 písm. f) 

4 
Hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 3 a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému 
vyradeniu z CET1 

0 486 ods. 2 

  Kapitálové injekcie verejného sektora, ktoré sa do 1. januára 2018 zachovali v predchádzajúcom stave 0 483 ods. 2 

5 Menšinové účasti (hodnota povolená v konsolidovanom CET1) 0 84, 479, 480 

5a Nezávisle preskúmaný predbežný zisk po odpočítaní predpokladaných platieb alebo dividend 0 26 ods. 2 

6 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred regulačnými úpravami 1 129 880   

Vlastný kapitál Tier 1 (CET1): regulačné úpravy 

7 Dodatočné úpravy ocenenia (záporná hodnota) -5 668 34, 105 

8 Nehmotné aktíva (po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku) (záporná hodnota) -86 971 36 ods. 1 písm. b), 37, 472 ods. 4 

9 Prázdna množina v EU 0   

10 
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti, okrem tých, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (po 
odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3) (záporná hodnota) 

0 36 ods. 1 písm. c), 38, 472 ods. 5 

11 Oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania reálnou cenou súvisiace so ziskami alebo stratami z hedžingu peňažných tokov 0 33 písm. a) 

12 Záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu očakávanej výšky strát 0 36 ods. 1 písm. d), 40, 159, 472 ods. 6 

13 Akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu, ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív (záporná hodnota) 0 32 ods. 1 

14 Zisky alebo straty z pasív ocenených reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej kreditnej pozície 1 047 33 písm. b) 

15 Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. e), 41, 472 ods. 7 

16 Priame a nepriame podiely inštitúcie vo vlastných nástrojoch CET1 (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. f), 42, 472 ods. 8 

17 
Podiely v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v inštitúcii, ktoré 
majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

0 36 ods. 1 písm. g), 44, 472 ods. 9 
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18 
Priame a neprieme podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú 
investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad 10% prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

0 
36 ods. 1 písm. h), 43, 45, 46, 49 ods. 2 a 3, 

79, 472 ods. 10 

19 
Priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má 
významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad 10% prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 
(záporná hodnota) 

0 
36 ods. 1 písm. i), 43, 45, 47, 48 ods. 1 písm. 

b), 49 ods. 1 až 3, 79, 470, 472 ods. 11 

20 Prázdna množina v EU 0   

20a 
Hodnota expozície týchto položiek, ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1 250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre odpočet ako 
alternatívu 

0 36 ods. 1 písm. k) 

20b z toho: kvalifikované účasti mimo finančného sektora (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. k) bod i), 89 až 91 

20c z toho: sekuritizačné pozície (záporná hodnota) 0 
36 ods. 1 písm. k) bod ii) 243 ods. 1 písm. b) 

244 ods. 1 písm. b) článok 258 

20d z toho: bezodplatné dodania (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. k) bod iii), 379 od. 3 

21 
Odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota nad 10% prahovou hodnotou, po odpočítaní 
súvisiaceho daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3) (záporná hodnota) 

0 
36 ods. 1 písm. c), 38, 48 ods. 1 písm. a), 470, 

472 ods. 5 

22 Hodnota prevyšujúca 15% prahovú hodnotu (záporná hodnota) 0 48 ods. 1 

23 
z toho: priame a nepriame podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú 
investíciu v týchto subjektoch 

0 
36 ods. 1 písm. i), 48 ods. 1 písm. b), 470, 472 

ods. 11 

24 Prázdna množina v EU 0   

25 z toho: odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov 0 
36 ods. 1 písm. c), 38, 48 ods 1 písm. a), 470, 

472 ods. 5 

25a Straty za bežný finančný rok (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. a), 472 ods. 3 

25b Predpokladané daňové poplatky súvisiace s položkami CET1 (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. l) 

26 
Regulačné úpravy uplatňované na vlastný kapitál Tier 1 pri hodnotách, s ktorými sa zaobchádza podľa postupu pred 
uplatňovaním nariadenia CRR 

0   

26a Regulačné úpravy súvisiace s nerealizovanými ziskami a stratami v zmysle článkov 467 a 468 0   

  Z toho: nerealizovaná strata 0 467 

  Z toho: nerealizovaný zisk 0 468 

26b 
Hodnota, ktorá sa má odpočítať od vlastného kapitálu Tier 1 alebo pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie filtre a odpočty 
vyžadované pred uplatňovaním CRR 

0 481 

27 Kvalifikované odpočty AT1, ktoré prevyšujú kapitál AT1 inštitúcie (záporná hodnota) 0 36 ods. 1 písm. j) 

  Iné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 -9 603   

28 Celkové regulačné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) -101 195   

29 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 1 028 685   
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Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje 

30 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio 150 000 51, 52 

31 z toho: klasifikovaná ako vlastný kapitál podľa uplatniteľných účtovných štandardov 150 000   

32 z toho: klasifikovaná ako pasíva podľa uplatniteľných účtovných štandardov 0   

33 
Hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 4 a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému 
vyradeniu z AT1 

0 486 ods. 3 

  Kapitálové injekcie verejného sektora, ktoré sa do 1. januára 2018 zachovali v predchádzajúcom stave 0 483 ods. 3 

34 
Kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do konsolidovaného AT1 (vrátane menšinových účastí, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5) 
emitovaný dcérskymi spoločnosťami a v držbe tretích strán 

0 85, 86, 480 

35 z toho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyradeniu 0 486 ods. 3 

36 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred regulačnými úpravami 150 000   

Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy 

37 Priame a nepriame podiely inštitúcie na vlastných nástrojoch AT1 (záporná hodnota) 0 52 ods. 1 písm. b), 56 písm. a), 57, 475 ods. 2 

38 
Podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v inštitúcii, ktoré 
majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

0 56 písm. b), 58, 475 ods. 3 

39 
Priame a nepriame podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v 
týchto subjektoch (hodnota nad 10% prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

0 56 písm. c), 59, 60, 79, 475 ods. 4 

40 
Priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má 
významnú investíciu v týchto subjektoch ( hodnota nad 10 % prahovou hodnotou po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 
(záporná hodnota) 

0 56 písm. d), 59, 79, 475 ods. 4 

41 
Regulačné úpravy dodatočného kapitálu Tier 1 pri hodnotách, s ktorými sa zaobchádza podľa postupu pred uplatňovaním 
nariadenia CRR a podľa prechodných postupov, podliehajúcich postupnému vyradeniu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 
575/2013 (t.j. zostatkové hodnoty podľa CRR) 

0   

41a 
Zostatkové hodnoty odpočítané od dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti s odpočtom od vlastného kapitálu Tier 1 počas 
prechodného obdobia v zmysle článku 472 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

0 
472, 472 ods. 3 písm. a), 472 ods. 4, 472 ods. 
6, 472 ods. 8 písm. a), 472 ods. 9, 472 ods. 10 

písm. a), 472 ods. 11 písm. a) 

  
Z toho položky, ktoré majú byť v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. podstatné čisté predbežné straty, nehmotné 
aktíva, nedostatočné rezervy na očakávané straty atď. 

0   

41b 
Zostatkové hodnoty odpočítané od dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti s odpočtom od kapitálu Tier 2 počas prechodného 
obdobia v zmysle článku 475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

0 477, 477 ods. 3, 477 ods. 4 písm. a) 

  
Z toho položky, ktoré majú byť v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. recipročné krížové podiely v nástrojoch 
kapitálu Tier 2, priame podiely v nevýznamných investíciách do kapitálu iných subjektov finančného sektora atď. 

0   

41c 
Hodnota, ktorá sa má odpočítať od dodatočného kapitálu Tier 1 alebo pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie filtre a odpočty 
vyžadované pred uplatňovaním CRR 

0 467, 468, 481 
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  Z toho: možný filter pre nerealizované straty 0 467 

  Z toho: možný filter pre nerealizované zisky 0 468 

42 Kvalifikované odpočty T2, ktoré prevyšujú kapitál T2 inštitúcie (záporná hodnota) 0 56 písm. e) 

43 Celkové regulačné úpravy dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1) 0   

44 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) 150 000   

45 Kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 1 178 685   

Kapitál Tier 2 (T2): nástroje a rezervy 

46 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážia 75 016 62, 63 

47 
Hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 5 a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému 
vyradeniu z T2 

0 486 ods. 4 

  Kapitálové injekcie verejného sektora, ktoré sa do 1. januára 2018 zachovali v predchádzajúcom stave 0 483 ods. 4 

48 
Kvalifikované nástroje vlastných zdrojov zahrnuté do konsolidovaného kapitálu T2 (vrátane menšinových účastí a nástrojov 
AT1, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5 ani 34) emitované dcérskymi spoločnosťami a držbe tretích strán 

0 87, 88, 480 

49 z toho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyradeniu 0 486 ods. 4 

50 Úpravy kreditného rizika 16 031 62 písm. c) a d) 

51 Kapitál Tier 2 (T2) pred regulačnými úpravami 91 047   

Kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy 

52 Priame a nepriame podiely inštitúcie na vlastných nástrojoch T2 a podriadené úvery (záporná hodnota) 0 63 písm. b) bod i), 66 písm. a), 67, 477 ods. 2 

53 
Podiely na nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v 
inštitúcii, ktoré majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

0 66 písm. b), 68, 477 ods. 3 

54 
Priame a nepriame podiely na nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá 
významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad 10 % prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 
(záporná hodnota) 

0 66 písm. c), články 69, 70, 79, 477 ods. 4 

54a Z toho: nové podiely, na ktoré sa nevzťahujú prechodné opatrenia 0   

54b Z toho: podiely existujúce pred 1. januárom 2013, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia 0   

55 
Priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má 
významnú investíciu v týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

0 66 písm. d), 69, 79, 477 ods. 4 

56 
Regulačné úpravy kapitálu Tier 2 pri hodnotách, s ktorými sa zaobchádza podľa postupu pred uplatňovaním nariadenia CRR a 
podľa prechodných postupov, podliehajúcich postupnému vyradeniu, ako sa stanovuje v nariadení (EU) č. 575/2013 (t. j. 
zostatkové hodnoty podľa CRR) 

0   

56a 
Zostatkové hodnoty odpočítané od kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom od vlastného kapitálu Tier 1 počas prechodného 
obdobia v zmysle článku 472 nariadenia (EU) č. 575/2013 

0 
472, 472 ods. 3 písm. a), 472 ods. 4, 472 ods. 
6, 472 ods. 8 písm. a), 472 ods. 9, 472 ods. 10 

písm. a), 472 ods. 11 písm. a) 
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Z toho: položky, ktoré majú byť v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. podstatné čisté predbežné straty, nehmotné 
aktíva, nedostatočné rezervy na očakávané straty atď. 

0   

56b 
Zostatkové hodnoty odpočítané od kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom od dodatočného kapitálu Tier 1 počas prechodného 
obdobia v zmysle článku 475 nariadenia (EU) č. 575/2013 

0 
475, 475 ods. 2 písm. a), 475 ods. 3, 475 ods. 

4 písm. a) 

  
Z toho: položky, ktoré majú byť v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. recipročné krížové podiely v nástrojoch AT1, 
priame podiely v nevýznamných investíciách do kapitálu iných subjektov finančného sektora atď. 

0   

56c 
Hodnota, ktorá sa má odpočítať od kapitálu Tier 2 alebo pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie filtre a odpočty vyžadované 
pred uplatňovaním CRR 

0 467, 468, 481 

  Z toho: možný filter pre nerealizované straty 0 467 

  Z toho: možný filter pre nerealizované zisky 0 468 

57 Celkové regulačné úpravy kapitálu Tier 2 (T2) 0   

58 Kapitál Tier 2 (T2) 91 047   

59 Celkový kapitál (TC = T1 + T2) 1 269 733   

59a 
Rizikovo vážené aktíva pri hodnotách, s ktorými sa zaobchádza podľa postupu pred uplatňovaním nariadenia CRR a podľa 
prechodných postupov, podliehajúcich postupnému vyradeniu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 575/2013 (t. j. zostatkové 
hodnoty podľa CRR) 

0   

  
Z toho: položky, ktoré sa neodpočítavajú od CET 1 (nariadenie (EÚ) č. 575/2013, zostatkové hodnoty) (položky, ktoré majú byť 
v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti, po 
odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku, nepriame podiely na vlastných nástrojoch CET1 atď.) 

0 
472, 472 ods. 5, 472 ods. 8 písm. b), 472 ods. 

10 písm. b), 472 ods. 11 písm. b) 

  
Z toho: položky, ktoré sa neodpočítavajú od položiek AT1 (nariadenie (EÚ) č. 575/2013, zostatkové hodnoty) (položky, ktoré 
majú byť v jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. recipročné krížové podiely v nástrojoch Tier 2, priame podiely v 
nevýznamných investíciách do kapitálu iných subjektov finančného sektora atď.) 

0 
475, 475 ods. 2 písm. b), 475 ods. 2 písm. c), 

475 ods. 4 písm. b) 

  

Položky, ktoré sa neodpočítavajú od položiek T2 (nariadenie (EÚ) č. 575/2013, zostatkové hodnoty) (položky, ktoré majú byť v 
jednotlivých riadkoch uvedené podrobne, napr. nepriame podiely vo vlastných nástrojoch T2, nepriame podiely v 
nevýznamných investíciách do kapitálu iných subjektov finančného sektora, nepriame podiely vo významných investíciách do 
kapitálu iných subjektov finančného sektora atď.) 

0 
477, 477 ods. 2 písm. b), 477 ods. 2 písm. c), 

477 odst. 4 písm. b) 

60 Celkové rizikovo vážené aktíva 5 816 662   

Kapitálové podiely a vankúše 

61 Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) 17,7% 92 ods. 2 písm. a), 465 

62 Tier 1 (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) 20,3% 92 ods. 2 písm. b), 465 

63 Celkový kapitál (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) 21,8% 92 ods. 2 písm. c) 

64 
Požiadavka na vankúš špecifický pre inštitúciu (požiadavka CET1 v súlade s článkom 92 ods. 1 písm. a) plus požiadavky na 
vankúš na zachovanie kapitálu a proticyklický vankúš, plus vankúš na krytie systémového rizika, plus vankúš pre systémovo 
významné inštitúcie (G-SII alebo O-SII), vyjadrené ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) 

145 417 CRD 128, 129, 130 

65 z toho: požiadavka na vankúš na zachovanie kapitálu 145 417   

66 z toho: požiadavka na proticyklický vankúš 0   
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67 z toho: požiadavka na vankúš na krytie systémového rizika 0   

67a z toho: vankúš pre globálne systémovo významnú inštitúciu (G-SII) alebo inak systémovo významnú inštitúciu (O-SII) 0 CRD 131 

68 Vlastný kapitál Tier 1 k dispozícii na splnenie požiadaviek na vankúše (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) 13,2% CRD 128 

69 [nerelevantné v nariadení EÚ] 0   

70 [nerelevantné v nariadení EÚ] 0   

71 [nerelevantné v nariadení EÚ] 0   

Podiely kapitálu a kapitálové vankúše 

72 
Priame a nepriame podiely na kapitáli subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota pod 10 % prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 

678 
36 ods. 1 písm. h), 45, 46, 472 ods. 10, 56 

písm. c), 59, 60, 475 ods. 4, 66 písm. c), 69, 
70, 477 ods. 4 

73 
Priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú 
investíciu v týchto subjektoch (hodnota pod 10 % prahovou hodnotou a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 

21 398 36 ods. 1 písm. i), 45, 48, 470, 472 ods. 11 

74 Prázdna množina v EÚ 0   

75 
Odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota pod 10 % prahovou hodnotou, po odpočítaní 
súvisiaceho daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3) 

29 739 36 ods. 1 písm. c), 38, 48, 470, 472 ods. 5 

Uplatniteľné horné limity na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2 

76 
Úpravy kreditného rizika zahrnuté v T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje štandardizovaný prístup (pred uplatnením 
horného ohraničenia) 

0 62 

77 Horné ohraničenia na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci štandardizovaného prístupu 0 62 

78 
Úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje prístup interných ratingov (pred 
uplatnením horného ohraničenia) 

16 031 62 

79 Horné ohraničenie na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci prístupu interných ratingov 16 031 62 

Kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyradení (uplatniteľné len v období od 1. januára 2013 do 1. januára 2022) 

80 Súčasné horné ohraničenie na nástroje CET1 podliehajúce dohodám o postupnom vyradení 0 484 ods. 3, čl. 486 ods. 2 a 5 

81 Hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach) 0 484 ods. 3, 486 ods. 2 a 5 

82 Súčasné horné ohraničenie na nástroje AT1 podliehajúce dohodám o postupnom vyradení 0 484 ods. 4, 486 ods. 3 a 5 

83 Hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach) 0 484 ods. 4, 486 ods. 3 a 5 

84 Súčasné horné ohraničenie na nástroje T2 podliehajúce dohodám o postupnom vyradení 0 484 ods. 5, 486 ods. 4 a 5 

85 Hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach) 0 484 ods. 5, 486 ods. 4 a 5 
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VIII. Kapitálové požiadavky 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 438 CRR  

 
Interný proces banky na posudzovanie kapitálovej primeranosti 

Požiadavka zverejnenia: Článok 438 (a) CRR 
 
Interný kapitál banky je stanovený ako regulatórny kapitál plus zisk z aktuálneho obdobia pred zdanením. V prípade 
koncoročného výpočtu je daň z príjmu odpočítaná od kapitálu (keďže je už splatná) a tiež v prípade, že je rozhodnuté o 
výplate dividend (zvyčajne prvý štvrťrok), tak tieto sú odpočítané od kapitálu.   
Na strane rizikových expozícií sú okrem rizík podľa 1. piliera zahrnuté ešte tieto dodatočné riziká: 
- kreditné riziko suverénov (v 1. pilieri riziková váha 0%) 
- reziduálne kreditné riziko (zvýšená hodnota LGD oproti 1. pilieru) 
- kreditné riziko "grandfathered equities" 
- zníženie kreditného rizika korporátnych klientov z dôvodu vlastného modelu na LGD (v 1. pilieri použitých     
  štandardizovaných 45%) 
- úrokové riziko bankovej knihy 
- likviditné riziko 
- strategické a obchodné riziko 
- iné riziká (napr. koncentračné, reputačné, modelové) kryté kapitálovým vankúšom.   
Je stanovený limit (v súčasnosti 85%) na pomer expozície voči internému kapitálu. Celý ICAAP je doplnený analýzou 
významnosti rizík (raz ročne), stresovým testovaním a rizikovým apetítom. Kalkulácie sa zvyčajne vykonávajú štvrťročne a 
výsledky sa predkladajú do predstavenstva.  
 

Požiadavka zverejnenia: Článok 438 (b) CRR 

 

Výsledok interného procesu banky na posudzovanie kapitálovej primeranosti vrátane zloženia dodatočných požiadaviek na vlastné 
zdroje založených na postupe preskúmania dohľadom uvedenom v článku 104 ods. 1 písm. a) smernice 2013/36/EÚ, v Eur mil. 

Credit risk   

pillar I 405,8 

pillar II - sovereigns 38,4 

pillar II - grandfathered equities 3,7 

pillar II - LGD corporates -35,2 

pillar II - CVA 10,6 

pillar II - residual 6,6 

Operational risk 55,3 

Market risk 94,5 

Business & strategic risk 34,2 

Liquidity risk 4,9 

Capital cushion 18,6 

Total risk exposure 637,3 

Core Tier I capital 1 039,1 

Additional Tier I capital 150,0 

Tier II capital 91,0 

Additional Pillar II (profit of the year) 188,0 

Total Internal Capital 1 468,2 

Capital utilization 43,4% 

Limit 85,0% 
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Kapitálové požiadavky a hodnoty rizikovo vážených expozícií 
 

Požiadavka zverejnenia: Článok 438 (c) (d) (e) (f) CRR 
 
Celková suma kapitálovej požiadavky je vypočítaná a daná do vzťahu s vyššie spomínaným regulátornym kapitálom. 
Prípustný kvalifikovaný kapitál musí byť k dispozícii aspoň v hodnote sumáru minimálnych kapitálových požiadaviek. 
Kapitálové požiadavky boli splnené počas celého obdobia vykazovania končiaceho sa 31. decembra 2015. 
 

 

Kapitálové požiadavky a hodnoty rizikovo vážených expozícií 

Položka 
Hodnota kapitálovej 

požiadavky 
Hodnota RWA 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE  465 333 5 816 660 

z toho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR  0 0 

z toho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR 0 0 

HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ 
RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO 
KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE 

399 315 4 991 437 

Štandardizovaný prístup (SA) 30 545 381 817 

SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií 30 545 381 817 

Ústredné vlády alebo centrálne banky 5 948 74 348 

Regionálne vlády alebo miestne orgány 3 793 47 411 

Subjekty verejného sektora  334 4 172 

Multilaterálne rozvojové banky 0 0 

Medzinárodné organizácie 0 0 

Inštitúcie 142 1 774 

Podnikateľské subjekty 14 430 180 370 

Retail 78 980 

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 1 8 

Expozície v stave zlyhania  210 2 629 

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko 0 0 

Kryté dlhopisy 0 0 

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým 
ratingovým hodnotením  

0 0 

Podniky kolektívneho investovania (PKI) 0 0 

Vlastný kapitál 5 610 70 125 

Iné položky 0 0 

Sekuritizačné pozície SA 0 0 

z toho: resekuritizácia 0 0 

Prístup interných ratingov (IRB) 368 770 4 609 620 

Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani 
konverzné faktory 

139 743 1 746 787 

Ústredné vlády a centrálne banky 830 10 381 

Inštitúcie 12 875 160 937 

Podnikateľské subjekty – MSP 49 647 620 586 

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie 32 611 407 636 

Podnikateľské subjekty – iné 43 780 547 247 

Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory 213 851 2 673 133 

Ústredné vlády a centrálne banky 0 0 

Inštitúcie 0 0 

Podnikateľské subjekty – MSP 0 0 

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie 0 0 

Podnikateľské subjekty – iné 0 0 

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov 3 942 49 272 

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných 
podnikov 

126 216 1 577 700 

Retail – kvalifikovaný revolving 5 161 64 507 
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Retail – ostatné MSP 14 243 178 033 

Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky 64 290 803 621 

Kapitálové IRB 3 803 47 534 

Sekuritizačné pozície IRB 34 431 

z toho: resekuritizácia 0 0 

Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku 11 339 141 735 

Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP 0 0 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA 0 0 

Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe 0 0 

Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe 0 0 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A 
KOMODITNÉ RIZIKO 

2 408 30 098 

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci 
štandardizovaných prístupov (SA) 

1 724 21 545 

Obchodované dlhové nástroje 0 0 

Vlastné imanie 0 0 

Devízy 0 0 

Komodity 1 724 21 545 

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci 
prístupu interných modelov (IM) 

684 8 553 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR) 55 875 698 432 

OpR prístup základného ukazovateľa (BIA) 0 0 

OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup 0 0 

OpR pokročilé prístupy merania (AMA) 55 875 698 432 

DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH 
NÁKLADOV 

0 0 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA 
POHĽADÁVKY 

7 735 96 693 

Pokročilá metóda 0 0 

Štandardizovaná metóda 7 735 96 693 

Na základe metódy pôvodnej expozície 0 0 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU 
ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE 

0 0 

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ 0 0 

z toho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458 0 0 

z toho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť 0 0 

z toho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové 
bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie 

0 0 

z toho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora 0 0 

z toho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459 0 0 

z toho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR 0 0 

 
 

IX. Kapitálové vankúše 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 440 CRR  

 

V súvislosti s dodržiavaním požiadavky na proticyklické kapitálové vankúše uvedené v hlave VII kapitole 4 smernice 
2013/36/EÚ banka zverejňuje nasledujúce informácie. 

 
Výška proticyklických kapitálových vankúšov špecifických pre banku 

Požiadavka zverejnenia: Článok 440 (b) CRR 

Banka nemá k 31.12.2015 definovanú požiadavku na dodržiavanie proticyklického kapitálového vankúša. 
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Geografické rozdelenie expozícií voči kreditným rizikám, relevantné na účely výpočtu proticyklických 
kapitálových vankúšov 
    

Požiadavka zverejnenia: Článok 440 (a) CRR 

 

Geografické rozdelenie expozícií banky voči kreditným rizikám, relevantné na účely výpočtu jej proticyklických kapitálových vankúšov 

Geografické rozdelenie expozícií 
voči kreditným rizikám 

Hodnota expozície 
Hodnota kapitálovej 

požiadavky 
Hodnota RWA 

SK 14 977 944 379 720 4 746 501 

CZ 114 298 4 543 56 790 

US 40 401 3 128 39 099 

AT 117 558 2 947 36 836 

NL 45 997 2 831 35 394 

GB 25 250 1 988 24 851 

IT 33 338 1 515 18 935 

PL 70 905 714 8 930 

FR 18 525 640 8 001 

DE 25 914 338 4 220 

HU 1 693 127 1 593 

LU 1 659 102 1 270 

BR 1 47 590 

MT 15 46 575 

RS 981 44 551 

HK 0 44 548 

NO 0 43 532 

NG 31 42 525 

BE 1 211 40 497 

VN 0 31 391 

HR 368 29 364 

KW 0 29 359 

IR 43 26 321 

GR 1 25 317 

RO 337 25 309 

BA 0 25 307 

CH 945 23 292 

CN 0 22 275 

LV 0 21 266 

BZ 0 19 234 

AE 230 18 230 

SI 19 863 17 212 

SY 0 16 199 

IS 44 15 192 

ES 160 13 159 

KZ 28 12 151 

BG 53 9 115 

SE 118 9 113 

UA 203 8 102 

AD 299 5 65 

PT 60 5 59 

CA 149 3 39 

SG 178 3 39 

KR 85 3 35 

RU 36 2 22 

IE 53 1 12 

JP 28 1 11 

PE 7 1 10 

Spolu 15 499 009 399 315 4 991 437 
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X. Úpravy kreditného rizika 

     zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 442 CRR  

 

Vymedzenie pojmov „po termíne splatnosti“ a „zhoršenej kvality“ na účely účtovania pohľadávok 

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (a) CRR 
 
Zdrojové systémy banky majú implementovaný algoritmus, podľa ktorého sa za pojem "po splatnosti" považuje pohľadávka 
od momentu, kedy jej podľa splátkového kalendára mala byť pripísaná platba (bez ohľadu na to, či ide o istinu, riadny úrok 
alebo poplatok), ale v skutočnosti nebola pripísaná, alebo bola pripísaná neskôr alebo v nižšom objeme.  
Za pojem "znížená hodnota" sa v banke rozumie ekvivalent pojmu zlyhanie. Pohľadávka "so zníženou hodnotou" je taká 
pohľadávka, ktorej hlavný dlžník má interný rating a zodpovedá zlyhaniu podľa čl. 178.  
 
Prístupy a metódy prijaté na účely stanovenia špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika  

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (b) CRR 
 
Prístupy a metódy prijaté na účely stanovenia špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika sú popísané v individuálnej 
účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2015, v časti "Významné účtovné úsudky, predpoklady a odhady". 
 
Triedy expozícií a ich priemerná hodnota 

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (c) CRR 
 
Hodnota expozícií po účtovnom započítaní a bez zohľadnenia účinkov zmierňovania kreditného rizika je 16 198 158 tis. EUR. 

 

Priemerná hodnota expozícií za dané obdobie v členení podľa rôznych tried expozícií Hodnota 

Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám 3 551 784 

Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom 231 674 

Expozície voči subjektom verejného sektora 5 692 

Expozície voči medzinárodným rozvojovým bankám 0 

Expozície voči medzinárodným organizáciám 0 

Expozície voči inštitúciám 450 489 

Expozície voči podnikateľským subjektom 2 738 935 

Retailové expozície 2 086 057 

Expozície zabezpečené nehnuteľnosťami 5 964 181 

Expozície v zlyhaní 558 962 

Expozície spojené s mimoriadne vysokým rizikom 0 

Expozície v krytých dlhopisoch 0 

Položky predstavujúce sekuritizačné pozície 34 

Expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým úverovým hodnotením 0 

Expozície vo forme podielových listov alebo akcií v subjektoch kolektívneho investovania 10 993 

Akciové expozície 48 709 

Ostatné položky 550 648 

 
Geografické rozdelenie expozícií 

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (d) CRR 

 

Geografické rozdelenie expozícií, ktoré je v dôležitých oblastiach rozčlenené podľa významných tried expozícií, príp. ďalšie podrobnosti 

Geografické rozdelenie expozícií  Objem Významné triedy expozícií Objem Ďalšie podrob. 

SK (Slovenská republika) 15 649 684 Pohľadávky voči štátom 3 438 577   

SK (Slovenská republika) 15 649 684 Retailové expozície 3 600 965   

SK (Slovenská republika) 15 649 684 Pohľadávky voči podnikom 7 664 652   

AT (Rakúska republika) 123 777 Pohľadávky voči inštitúciám 117 729   

CZ (Česká republika) 119 200 Pohľadávky voči podnikom 50 622   

PL (Poľsko) 70 891 Pohľadávky voči štátu 70 185   

DE (Nemecká republika) 64 652 Pohľadávky voči inštitúciám 60 512   
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Rozdelenie expozícií podľa hospodárskeho odvetvia alebo druhu protistrany   
Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (e) CRR 

 

Rozdelenie expozícií podľa hospodárskeho odvetvia alebo druhu protistrany rozčlenené podľa tried expozícií vrátane uvedenia 
expozície voči MSP, príp. ďalšie podrobnosti 

Rozdelenie expozícií podľa hospodárskeho 
odvetvia alebo druhu protistrany 

Objem Triedy expozícií Objem 
Ďalšie 

podrobnosti 

Verejná správa 4 282 324 Pohľadávky voči štátom 3 493 807   

Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov 7 145 513 Retailové expozície 7 145 513   

Činnosti v oblasti nehnuteľností 877 574 Pohľadávky voči podnikom 558 856   

Činnosti v oblasti nehnuteľností 877 574 Retailové expozície 310 704   

 
 
Rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti   

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (f) CRR 

 

Rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti rozčlenené podľa tried expozícií, príp. ďalšie podrobnosti 

Čas. 
pás-
mo 

Kategórie expozícií  Objem 
Expozície podľa zostatkovej doby 

splatnosti 
Objem 

Iné 
po-

drob. 

1 Expozície voči centrálnym vládam a centr. bankám 3 552 365 Do 3 mesiacov, vrátane 107 139   

2 Expozície voči centrálnym vládam a centr. bankám 3 552 365 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 140 727   

3 Expozície voči centrálnym vládam a centr. bankám 3 552 365 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 670 630   

4 Expozície voči centrálnym vládam a centr. bankám 3 552 365 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 529 489   

5 Expozície voči centrálnym vládam a centr. bankám 3 552 365 Nad 5 rokov 2 104 380   

1 Expozície voči inštitúciám 674 292 Do 3 mesiacov, vrátane 122 294   

2 Expozície voči inštitúciám 674 292 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 124 159   

3 Expozície voči inštitúciám 674 292 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 55 169   

4 Expozície voči inštitúciám 674 292 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 89 795   

5 Expozície voči inštitúciám 674 292 Nad 5 rokov 282 875   

1 Expozície voči podnikom 3 736 931 Do 3 mesiacov, vrátane 645 770   

2 Expozície voči podnikom 3 736 931 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 774 721   

3 Expozície voči podnikom 3 736 931 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 339 442   

4 Expozície voči podnikom 3 736 931 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 673 776   

5 Expozície voči podnikom 3 736 931 Nad 5 rokov 1 303 222   

1 Expozície voči retailu 7 669 825 Do 3 mesiacov, vrátane 47 886   

2 Expozície voči retailu 7 669 825 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 59 373   

3 Expozície voči retailu 7 669 825 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 312 342   

4 Expozície voči retailu 7 669 825 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 324 069   

5 Expozície voči retailu 7 669 825 Nad 5 rokov 6 926 155   

1 Nástroje kolektívneho investovania 14 062 Do 3 mesiacov, vrátane 0   

2 Nástroje kolektívneho investovania 14 062 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 0   

3 Nástroje kolektívneho investovania 14 062 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 0   

4 Nástroje kolektívneho investovania 14 062 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 0   

5 Nástroje kolektívneho investovania 14 062 Nad 5 rokov 14 062   

1 Akcie 35 Do 3 mesiacov, vrátane 0   

2 Akcie 35 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 0   

3 Akcie 35 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 0   

4 Akcie 35 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 0   

5 Akcie 35 Nad 5 rokov 35   

1 Ostatné expozície 550 648 Do 3 mesiacov, vrátane 348 849   

2 Ostatné expozície 550 648 Od 3 mesiacov do 1 roka, vrátane 0   

3 Ostatné expozície 550 648 Od 1 roka do 2,5 roka, vrátane 0   

4 Ostatné expozície 550 648 Od 2,5 roka do 5 rokov, vrátane 0   

5 Ostatné expozície 550 648 Nad 5 rokov 201 799   
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Objem expozícií zhoršenej kvality rozdelených podľa významných hospodárskych odvetví alebo druhu 
protistrany 

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (g) CRR 

 

Objem expozícií zhoršenej kvality rozdelených podľa významných hospodárskych odvetví alebo druhu protistrany 

  
Činnosti domácností 
ako zamestnávateľov 

Stavebníctvo a 
stavebné materiály 

Činnosti v oblasti 
nehnuteľností 

Hotely, hry a 
voľnočasové aktivity 

Výška pohľadávok zlyhaných 298 799 52 182 118 263 33 562 

Výška pohľadávok s identifikovaným 
znehodnotením 

232 800 33 135 112 428 30 517 

Hodnota špecifických úprav 
kreditného rizika 

0 0 0 0 

Hodnota všeobecných úprav 
kreditného rizika 

0 0 0 0 

Opravné položky/Rezervy 203 084 36 608 55 089 10 188 

Hodnota kapitálových požiadaviek pre 
všeobecné úpravy kreditného rizika 
počas vykazovaného obdobia 

0 0 0 0 

       
 
Objem expozícií zhoršenej kvality rozdelených podľa významných geografických oblastí  

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (h) CRR 

 

Objem expozícií zhoršenej kvality rozdelených podľa významných geografických oblastí 

  
SK  

(Slovensko) 
CZ  

(Česká republika) 
    

Výška pohľadávok zlyhaných 558 475 96     

Výška pohľadávok s identifikovaným 
znehodnotením 

459 080 95     

Opravné položky/Rezervy 296 776 74     

Objemy všeobecných úprav kreditného 
rizika týkajúcich sa každej geografickej 
oblasti (ak je to možné) 

0 0     

 
 
Objem expozícií zhoršenej kvality rozdelených podľa významných geografických oblastí  

Požiadavka zverejnenia: Článok 442 (i) CRR 

 

Zosúhlasenie zmien špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika pre expozície zhoršenej kvality 

  Špecifické úpravy kreditného rizika Všeobecné úpravy kreditného rizika 

Opis typu špecifických a všeobecných 
úprav kreditného rizika 

    

Otváracie zostatky 259 428 0 

Sumy prijaté proti úpravám kreditného 
rizika počas vykazovaného obdobia 

196 154 0 

Vyčlenené alebo stornované sumy na 
odhadované pravdepodobné straty z 
expozícií počas vykazovaného obdobia, 
akékoľvek iné úpravy vrátane úprav v 
dôsledku rozdielov výmenných kurzov, 
kombinácie podnikov, akvizícií a predaja 
dcérskych spoločností a prevody medzi 
úpravami kreditného rizika 

180 112 0 

Uzatváracie zostatky 275 470 0 
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XI. Zaťažené a nezaťažené aktíva 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 443 CRR  

 

Informácie o význame zaťaženia 

Objem zaťažených aktív predstavoval 1 341 mil. Eur. Vzhľadom na ich nízky podiel na celkových aktívach (menej ako 10%), banka nepovažuje objem zaťažených aktív za významný. Prevažnú 
časť týchto aktív tvoria hypotekárne úvery. Časť zaťažených aktív bola poskytnutá ako kolaterál v refinančných repo operáciách a derivátových obchodoch.  
Banka má významný podiel nezaťažených aktív, ktoré sú zároveň akceptovateľné pre centrálnu banku. Uvedené aktíva predstavujú takmer 26% z celkového objemu nezaťažených aktív, v 
objemovom vyjadrení 3 257 mil. Eur (účtovná hodnota). 
 
Údaje o zaťažených a nezaťažených aktívach, uverejnené v súlade s opatrením NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a 
pobočkami zahraničných bánk a v súlade s čl. 443 CRR: 

 

Aktíva 
Účtovná hodnota  
zaťažených aktív 

Reálna hodnota  
zaťažených aktív  

Účtovná hodnota 
nezaťažených aktív 

Reálna hodnota  
nezaťažených aktív  

Aktíva vykazujúcej inštitúcie 1 340 955   12 610 110   

Kapitálové nástroje 0 0 62 789 62 789 

Dlhové cenné papiere 196 582 198 775 3 460 603 3 995 637 

Úvery a vklady iné ako splatné na požiadanie 1 120 655   8 415 644   

z toho: hypotekárne úvery 1 120 655   5 226 723   

Ostatné aktíva 23 719   670 201   

Prijaté zabezpečenie (kolaterál) 
Reálna hodnota prijatého zaťaženého zabezpečenia 

alebo emitovaných vlastných dlhových cenných 
papierov  

Reálna hodnota prijatého zabezpečenia alebo 
zaťažiteľných emitovaných vlastných dlhových 

cenných papierov 

Zabezpečenie prijaté vykazujúcou inštitúciou 0 0 

Kapitálové nástroje 0 0 

Dlhové cenné papiere 0 0 

Ostatné prijaté zabezpečenie 0 0 

Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné ako kryté dlhopisy alebo cenné papiere kryté 
aktívami (ABS) 

0 0 

Zaťažené aktíva / prijaté zabezpečenie a súvisiace záväzky 
Vyrovnávacie záväzky, podmienené záväzky  

alebo zapožičané cenné papiere 

Aktíva, prijaté zabezpečenie a emitované vlastné 
dlhové cenné papiere iné ako kryté dlhopisy a 

zaťažené ABS 

Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov 1 133 422 1 340 955 
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XII. Politika odmeňovania 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 450 CRR  

 

Informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania   

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (a) CRR 
 
Zásady odmeňovania v SLSP sú založené na zákone č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Delegovanom nariadení 
komisie č.604/2014, Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ a Politike variabilného odmeňovania Erste Group. 
Základné princípy odmeňovania schvaľuje predstavenstvo SLSP po predchádzajúcom súhlase Group HR Erste Bank a 
následne sú princípy schvaľované Výborom pre odmeňovanie.  
        
Výbor pre odmeňovanie pozostáva z troch členov dozornej rady, ktorí v SLSP nezastávajú žiadne výkonné funkcie.   
Výbor je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov a rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých jeho členov. Každý člen Výboru má jeden hlas.     
Výbor najmä: 
a) nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity spoločnosti, 
b) zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík 
spoločnosti, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom spoločnosti,  
c) zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán spoločnosti pri príprave svojich 
rozhodnutí, 
d) dozerá na odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti a  zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík spoločnosti  
e) schvaľuje základné zásady odmeňovania v spoločnosti,  
f) pravidelne vyhodnocuje základné zásady odmeňovania v spoločnosti,  
g) schvaľuje zásady odmeňovania a odmeny pre členov predstavenstva spoločnosti, generálneho riaditeľa a jeho zástupcov, 
h) dohliada na zásady odmeňovania vedúcich útvarov vykonávajúcich interné kontrolné funkcie v spoločnosti (interný audit, 
compliance, risk management) a dáva odporúčania predstavenstvu v súvislosti s ich odmeňovaním,  
i) získava potrebné informácie od dozornej rady, predstavenstva a útvarov internej kontroly, 
j) spolupracuje s internými útvarmi spoločnosti vykonávajúcimi internú kontrolnú funkciu a ostatnými oddeleniami 
spoločnosti (napr. ľudské zdroje, controlling),  
k) môže využiť externých poradcov v oblasti odmeňovania, ak je to nevyhnutné,  
l) dohliada na základné zásady odmeňovania a ich aplikáciu, osobitne sa zameriava na mechanizmus prihliadnutia na všetky 
riziká, likviditu a kapitál a na súlad systému odmeňovania s dlhodobým obozretným riadením spoločnosti, 
m) vykonáva úlohy v oblasti odmeňovania pridelené dozornou radou,  
n) raz za rok alebo na vyžiadanie predkladá dozornej rade správu o svojej činnosti,  
o) zodpovedá za nastavenie zásad odmeňovania v spoločnosti v súlade so zásadami a politikou odmeňovania Erste Group 
Bank AG.     
 
Zasadnutie riadiaceho orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad odmeňovaním, sa počas finančného roka uskutočnilo 5krát. 
SLSP nevyužila žiadne služby externých poradcov pri určení politiky odmeňovania. 
 
Informácie o úlohách príslušných zúčastnených strán 
Dozorná rada zriaďuje Výbor pre odmeňovanie pozostávajúci z členov dozornej rady, ktorí v SLSP nezastávajú žiadne 
výkonné funkcie a pravidelne (raz za rok) kontroluje činnosť Výboru pre odmeňovanie na základe správy predloženej týmto 
výborom. Činnosť a fungovanie Výboru pre odmeňovanie je definovaná v Štatúte výboru.    
Predstavenstvo je zodpovedné za implementovanie základných zásad odmeňovania do interných predpisov a stratégií SLSP 
a za ich uplatňovanie v praxi.     
Odbor Ľudské zdroje zabezpečuje pravidelné ročné prehodnotenie Politiky odmeňovania vrátane reportovania do 
predstavenstva, dozornej rady a Výboru pre odmeňovanie.        
 

Informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonnosťou      

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (b) CRR 
 
Vyplatenie variabilnej zložky odmeny je vždy spojené s individuálnym výkonom príslušnej jednotky a s hodnotením 
celkových výsledkov SLSP.      
Variabilná zložka odmeny sa prizná zamestnancovi na základe hodnotenia výkonu jednotlivca a dotknutej organizačnej 
jednotky a celkových výsledkov SLSP.      
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Pri hodnotení individuálneho výkonu je potrebné zohľadniť kritéria finančnej (kvantitatívnej) výkonnosti a kritéria 
nefinančnej (kvalitatívnej) výkonnosti. 
Výkonnosť zamestnanca sa hodnotí v súvislosti s hodnoteným obdobím, ktorým je zvyčajne jeden rok. V prípade kratšieho 
výkonnostného obdobia platia zásady pomerného hodnotenia.   
Ex-ante variabilná zložka odmeny: 
Štruktúru KPI pre členov predstavenstva a manažérov prvej riadiacej úrovne navrhuje Erste Group Bank AG a ich uplatnenie 
v SLSP musí byť v súlade s lokálnymi regulačnými požiadavkami. 
Na meranie výkonnosti SLSP využíva kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na úrovni banky a odborov, ktoré zohľadňujú 
kvantitatívne (finančné) a kvalitatívne (nefinančné) kritériá. KPI sú ďalej kaskádovito štruktúrované od úrovne odborov až 
po úroveň zamestnancov. 
SLSP zohľadňuje aj metodiku vyvážených ukazovateľov výkonnosti (BSC), ktorá berie do úvahy štyri faktory (financie, 
klientov, procesy, ľudí). 
Kritéria výkonnosti vychádzajú z bankovej stratégie SLSP, z krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov SLSP a 
prostredníctvom vyváženého prístupu k jednotlivým faktorom (kritériám) zabezpečujú optimálnu motiváciu jednotlivých 
zamestnancov. Príslušné kritériá zohľadňujú všetky riziká a náklady (kritéria upravené o riziká) vrátane nákladov na 
zabezpečenie požadovaného kapitálu a likvidity.  
Kľúčové indikátory vo finančnej oblasti zabezpečujú, aby riziko likvidity bolo zohľadňované prostredníctvom takzvaných 
likvidných prirážok (súčasť systému Fund Transfer Pricing).  
Kapitálové náklady sú súčasťou ukazovateľa ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Individuálne odmeňovanie je založené na 
kombinácii hodnotenia individuálnej pracovnej výkonnosti (riadené kaskádovitými KPI) a výkonnosti príslušnej jednotky s 
hodnotením celkových výsledkov KPI banky SLSP. 
Ex-post variabilná zložka odmeny: 
Pre vyplatenie odloženej časti variabilnej zložky odmeny platia nasledujúce podmienky: 
a) Zamestnanec nebol usvedčený zo zločinu súvisiaceho s jeho zamestnaním (napr. sprenevera atď.). 
b) Pri plnení svojich úloh zamestnanec: 
 - sa nedopustil žiadneho podvodného konania; 
 - neposkytol žiadne zavádzajúce informácie, ak takáto informácia mala alebo odôvodnene mohla mať vplyv na hodnotenie 
výkonnosti; 
 - nekonal v rozpore s internými nariadeniami SLSP (napr. podnikové smernice, etický kódex atď.), alebo neporušil svoje 
povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, alebo nekonal iným spôsobom v rozpore so zákonnými záujmami SLSP. 
       

Najdôležitejšie koncepčné vlastnosti systému odmeňovania vrátane informácií o kritériách použitých na 
meranie výkonnosti a zohľadnenie rizika, politika odkladu a kritériá nadobúdania práv   

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (c) CRR 
 
Pri hodnotení výkonnosti musia byť kritéria finančnej výkonnosti upravené s ohľadom na všetky súčasné a budúce riziká a 
náklady vrátane nákladov na zabezpečenie požadovaného kapitálu a likvidity (prispôsobenie rizika ex ante).  
   
Výkonnosť zamestnanca sa hodnotí v súvislosti s hodnoteným obdobím, ktorým je zvyčajne jeden rok. V prípade kratšieho 
výkonnostného obdobia platia zásady pomerného hodnotenia.       
Proces priznania variabilnej zložky odmeny zamestnancom sa začína stanovením celkového objemu prostriedkov určených 
na odmeňovanie v SLSP (bonusový pool) a identifikovaním rizík na úrovni SLSP, organizačných útvarov a zamestnancov s 
cieľom zabezpečiť, aby celková výška variabilných zložiek odmien primerane odrážala relevanciu a trvanie expozície SLSP 
voči všetkým rizikám.     
Určenie celkového objemu prostriedkov vyčlenených na odmeňovanie (bonusový pool) berie do úvahy okrem 
percentuálneho nároku jednotlivých zamestnancov aj celkovú výkonnosť finančnej skupiny SLSP a príslušné riziká, ktorým je 
SLSP vystavená.     
Na tieto účely sú výkonnosť a riziká SLSP hodnotené podľa troch kľúčových kritérií: 
• plnenie stratégie banky 
• finančné výsledky (napr. čistý zisk, EVA, prevádzkový výsledok) 
• Koeficient kapitálovej primeranosti (SLSP) 
Bonusový pool sa vytvára s prihliadnutím na kombináciu všetkých týchto troch kritérií (napr. aj keď sú splnené prvé dva 
ukazovatele, celý bonusový pool je krátený podľa pravidiel ukazovateľa kapitálovej primeranosti).  
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Pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 94 ods. 1 písm. g) 
smernice 2013/36/EÚ       

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (d) CRR 
 
Variabilná zložka odmeny sa vyplatí len v prípade primeraného pomeru variabilnej a fixnej zložky odmeny. Pre všetkých 
zamestnancov SLSP, a.s. vrátane osôb s významným vplyvom na celkový profil rizika SLSP je pomer variabilnej a fixnej 
výplaty max. 100 % fixnej výplaty.     
Bonus pod 60.000 EUR priznaný pre ostatných zamestnancov s významným vplyvom na celkový profil rizika SLSP okrem 
členov predstavenstva, generálneho riaditeľa, zástupcov generálneho riaditeľa a riaditeľov odborov  sa môže vyplatiť 
jednorazovo v hotovosti. 
Výplata bonusu členov predstavenstva, generálneho riaditeľa, zástupcov generálneho riaditeľa a riaditeľov odborov pod 
60.000 EUR a výplata bonusu vo výške 60 000 EUR a viac ostatných zamestnancov s významným vplyvom na celkový profil 
rizika SLSP sa realizuje spôsobom v nasledujúcej tabuľke.    

     
Počiatočná časť Odložená časť 

60% 40% 

30% 30% 
v IC* splatných po 3 rokoch 

v hotovosti v IC* splatných po 1 roku 

 * IC = investičný certifikát     

   
V prípade, že celková variabilná odmena presahuje sumu 150 000 Eur sa výplata realizuje spôsobom v nasledujúcej tabuľke. 

 
Počiatočná časť Odložená časť 

40% 60% 

20% 20% 
v IC* splatných po 3 rokoch 

v hotovosti v IC* splatných po 1 roku 

 * IC = investičný certifikát     

    
50 % počiatočnej časti variabilnej zložky odmeny a celá odložená časť budú poskytnuté v nepeňažných nástrojoch 
odmeňovania (*investičné certifikáty). 
Obdobie zadržania nepeňažných nástrojov predstavuje: 
 - 1 rok pre počiatočnú časť,  
 - 3 roky pre odloženú časť.  
 

Pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 94 ods. 1 písm. g) 
smernice 2013/36/EÚ       

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (e) CRR 
 
Výkonnosť a riziká SLSP hodnotené podľa troch kľúčových kritérií: plnenie stratégie banky,  finančné výsledky (napr. čistý 
zisk, EVA, prevádzkový výsledok) a  koeficient kapitálovej primeranosti (SLSP).     
Bonusový pool sa vytvára s prihliadnutím na kombináciu všetkých týchto troch kritérií (napr. aj keď sú splnené prvé dva 
ukazovatele, celý bonusový pool je krátený podľa pravidiel ukazovateľa kapitálovej primeranosti).  
  
Kapitálová primeranosť (podľa slovenského zákona o bankách) 
Celkový bonusový pool sa vytvorí, ak banka splní minimálne regulačné požiadavky na kapitálovú primeranosť. 
 
Minimálna profitabilita pre vyplatenie bonusového poolu za rok 2015 pre členov predstavenstva a manažérov prvej 
riadiacej úrovne 
a) Operating result minus Risk Costs – >=85%  of budget 2015 
b) Solvency ratio – local regulatory requirement (11, 69%) 
 
Uplatnenie malusu pri bonusovom poole pre členov predstavenstva a manažérov prvej riadiacej úrovne  
Na začiatku každého výkonnostného obdobia môže dozorná rada SLSP rozhodnúť o minimálnych prahových hodnotách 
obchodných ukazovateľov výkonnosti pre vyplatenie variabilnej odmeny. V prípade, že minimálna prahová hodnota 
obchodných ukazovateľov výkonnosti nespĺňa stanovenú cieľovú úroveň schválenú dozornou radou, bonus nebude členom 
predstavenstva a riaditeľom odborov vyplatený a bonusový pool sa skráti o príslušnú časť. 
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Hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek a všetkých ďalších 
nepeňažných výhod           

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (f) CRR 
 
Všeobecné zásady odmeňovania v SLSP sa vzťahujú na všetkých zamestnancov. 
Zásady odmeňovania sú v súlade s riadením rizík, podporujú zdravé a efektívne riadenie rizík, nepodporujú podstupovanie 
rizík, ktoré prekračujú úroveň rizika tolerovanú SLSP. Zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, rizikovým 
apetítom, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami SLSP a zahŕňajú opatrenia zabraňujúce konfliktu záujmov a 
zabezpečujú, že variabilné zložky odmeny ako celok neobmedzujú schopnosť SLSP posilniť kapitálové vybavenie. 
Odmeňovanie zamestnancov pozostáva z fixného odmeňovania a variabilnej zložky. 
Fixné odmeňovanie predstavuje dostatočne veľkú časť celkového odmeňovania, aby umožňovalo jednotlivcovi finančnú 
nezávislosť od variabilného odmeňovania  vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu zložku variabilnej odmeny. Fixná a variabilná 
časť odmeňovania zamestnancov nepredstavuje zvýšené podstupovanie rizika.  
Fixné odmeňovanie:  
• Odzrkadľuje zodpovednosti, znalosti, schopnosti a skúsenosti požadované od zamestnanca na príslušnej pracovnej pozícií;  
• Podporuje pracovné prostredie v Erste z hľadiska: 
a) výkonnosti,  
b) rozvoja a  
c) kľúčových kompetencií a 
• Umožňuje byť konkurencie schopný na externom trhu, mať flexibilitu pri organizačných zmenách v spoločnosti a nasleduje 
vývoj dopytu a ponuky na trhu práce.  
Fixné a variabilné odmeňovanie môže pozostávať z rôznych zložiek odmeňovania, vrátane vedľajších príplatkov, platieb 
alebo benefitov. SLSP analyzuje typy tohto vedľajšieho odmeňovania a benefitov a kategorizuje ich ako zložku fixného alebo 
variabilného odmeňovania. Fixné odmeňovanie je súčet zložiek pevnej/základnej mzdy a benefitov.  
 
Variabilná odmena zamestnancov v kontrolných funkciách je spojená s kontrolnými úlohami a je nezávislá od výkonu 
obchodných útvarov, ktoré kontrolujú. 
Vyplatenie variabilných zložiek odmeny ako celku nesmie obmedziť schopnosť SLSP posilňovať svoju kapitálovú základňu. 
Variabilná zložka odmeny nebude vyplatená prostredníctvom nástrojov alebo metód, ktoré nie sú v súlade s platnou 
legislatívou. 
Vyplatenie variabilnej zložky odmeny je vždy spojené s individuálnym výkonom príslušnej jednotky a s hodnotením 
celkových výsledkov SLSP.  
Variabilná zložka odmeny alebo akákoľvek jej časť bude priznaná, iba ak je trvalo udržateľná z hľadiska finančnej situácie 
SLSP a ak je odôvodnená z hľadiska  výkonu príslušného útvaru a dotknutého jednotlivca. V opačnom prípade nebude 
variabilná zložka odmeny priznaná, alebo bude priznaná iba v obmedzenej výške (malus). 
Celková variabilná zložka odmeny bude vo všeobecnosti podstatne znížená, ak dôjde k oslabeniu alebo negatívnej finančnej 
výkonnosti SLSP, a to tak súčasne vyplácaná odmena, ako aj výplaty skôr zarobených súm.    
Pevná a variabilná zložka odmeny zamestnanca sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysokú časť 
celkovej odmeny, ktorá umožňuje uplatnenie plne flexibilnej stratégie pri variabilných zložkách odmeny vrátane možnosti 
nevyplatiť žiadnu variabilnú zložku odmeny. Správny pomer medzi pevnou a variabilnou zložkou celkovej odmeny sa stanoví 
pre jednotlivých zamestnancov alebo skupiny zamestnancov a musí byť uvedený v stratégii variabilnej odmeny. 
 
           

Počet osôb, ktorým boli vyplatené odmeny v sume 1 mil. EUR alebo vyššej za príslušný finančný rok 

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (i) CRR 

 
Článok 450 ods. 1 písm. (i) nie je relevantný pre SLSP. 
 
 

Celková odmena členov riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu na žiadosť  príslušného 
orgánu alebo príslušného členského štátu 

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1 (j) CRR 
 
Článok 450 ods. 1 písm. (j) nie je relevantný pre SLSP. 
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Súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa obchodnej oblasti         
     

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (g) CRR 
 

 

Súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa obchodnej oblasti 

  Retailové bankovníctvo Korporátne bankovníctvo Investičné bankovníctvo Ostatné 

Počet príjemcov 16 2 16 26 

Pevné zložky odmien celkom 1 412 979 172 451 1 356 874 2 679 226 

Pohyblivé zložky odmien celkom 719 750 33 000 635 299 1 220 655 

Pohyblivé zložky odmien v hotovosti - celkom 503 750 9 500 310 299 468 155 

Pohyblivé zložky odmien vo forme akcií a nástrojov, ktoré súvisia s akciami - celkom 0 0 0 0 

Pohyblivé zložky odmien v inej forme - celkom 0 0 0 0 

Pohyblivé zložky odmien s odloženou splatnosťou v danom účtovnom období - celkom 216 000 23 500 325 000 752 500 

Pohyblivé zložky odmien v hotovosti s odloženou splatnosťou - celkom 0 0 13 750 0 

Pohyblivé zložky odmien vo forme akcií a nástrojov, ktoré súvisia s akciami s odloženou 
splatnosťou - celkom 

0 0 0 0 

Pohyblivé zložky odmien v inej forme s odloženou splatnosťou - celkom 0 0 0 0 

Celková výška zostávajúceho odloženého odmeňovania 0 0 0 0 

Výška nárokovateľnej časti odloženého odmeňovania 0 0 0 0 

Výška nenárokovateľnej časti odloženého odmeňovania 216 000 23 500 338 750 752 500 

Celková suma odloženého odmeňovania priznaného počas účtovného obdobia 216 000 23 500 338 750 752 500 

Suma odloženého odmeňovania, o ktoré boli vyplatené odmeny zníženého v dôsledku úprav 
na základe dosiahnutých výsledkov 

0 0 0 0 

Počet príjemcov zmluvne zaručených pohyblivých zložiek odmien 0 0 0 0 

Celková výška zmluvne zaručených pohyblivých zložiek odmien 0 0 0 0 

Počet príjemcov odstupného 0 0 0 0 

Celková výška odstupného priznaného počas účtovného obdobia V priebehu roka 2015 nebolo priznané odstupné žiadnej osobe podľa § 23a ods. 1 zákona. 

Najvyššia čiastka odstupného priznaná jednotlivcov 0 0 0 0 
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Súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na profil banky 
z hľadiska rizika  

             

Požiadavka zverejnenia: Článok 450 (1) (h) CRR 
 

 

Súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní 

  Vrcholový manažment 
Pracovníci, ktorých činnosti majú  

významný vplyv na profil inštitúcie  
z hľadiska rizika 

Počet príjemcov 36 24 

Pevné zložky odmien celkom 4 172 328 1 449 202 

Pohyblivé zložky odmien celkom 1 968 032 640 672 

Pohyblivé zložky odmien v hotovosti - celkom 651 032 640 672 

Pohyblivé zložky odmien vo forme akcií a nástrojov, ktoré súvisia s akciami - celkom 0 0 

Pohyblivé zložky odmien v inej forme - celkom 0 0 

Pohyblivé zložky odmien s odloženou splatnosťou v danom účtovnom období - celkom 1 317 000 0 

Pohyblivé zložky odmien v hotovosti s odloženou splatnosťou - celkom 0 13 750 

Pohyblivé zložky odmien vo forme akcií a nástrojov, ktoré súvisia s akciami s odloženou splatnosťou - 
celkom 

0 0 

Pohyblivé zložky odmien v inej forme s odloženou splatnosťou - celkom 0 0 

Celková výška zostávajúceho odloženého odmeňovania 0 0 

Výška nárokovateľnej časti odloženého odmeňovania 0 0 

Výška nenárokovateľnej časti odloženého odmeňovania 1 317 000 13 750 

Celková suma odloženého odmeňovania priznaného počas účtovného obdobia 1 317 000 13 750 

Suma odloženého odmeňovania, o ktoré boli vyplatené odmeny zníženého v dôsledku úprav na základe 
dosiahnutých výsledkov 

0 0 

Počet príjemcov zmluvne zaručených pohyblivých zložiek odmien 0 0 

Celková výška zmluvne zaručených pohyblivých zložiek odmien 0 0 

Počet príjemcov odstupného 0 0 

Celková výška odstupného priznaného počas účtovného obdobia V priebehu roka 2015 nebolo priznané odstupné žiadnej osobe podľa § 23a ods. 1 zákona. 

Najvyššia čiastka odstupného priznaná jednotlivcov 0 0 
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XIII. Finančná páka 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 451 CRR  

 

Ukazovateľ finančnej páky a spôsob uplatnenia článku 499 ods. 2 a 3 CRR   

Požiadavka zverejnenia: Článok 451 (1) (a) CRR 
Banka si uplatňuje možnosť podľa čl. 499 ods. 3 CRR a počíta ukazovateľ finančnej páky iba ku koncu štvrťroka. Ukazovateľ finančnej páky k 31.12.2015 bol vo výške 8,12%. 
 

Členenie veľkosti celkovej expozície, ako aj zosúladenie celkovej miery expozície s relevantnými informáciami zverejnenými v uverejnenej účtovnej závierke  

Požiadavka zverejnenia: Článok 451 (1) (b) CRR 

 

Členenie veľkosti celkovej expozície, ako aj zosúladenie celkovej miery expozície s relevantnými informáciami zverejnenými v uverejnenej účtovnej závierke 

AKTÍVA   HODNOTY EXPOZÍCIE   

Peňažné prostriedky a pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné 
vklady splatné na požiadanie 

322 811 
Peňažné prostriedky a pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady 
splatné na požiadanie 

322 811 

Finančné aktíva držané na obchodovanie  84 414 Finančné aktíva držané na obchodovanie  84 414 

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia 17 668 Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia 17 668 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 1 211 611 Finančné aktíva k dispozícii na predaj 1 211 611 

Úvery a pohľadávky 9 536 299 Úvery a pohľadávky 9 536 299 

Investície držané do splatnosti 2 490 694 Investície držané do splatnosti 2 490 694 

Deriváty – účtovanie hedžingu 7 418 Deriváty – účtovanie hedžingu 7 418 

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov 21 398 Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov 21 398 

Hmotné aktíva 114 827 Hmotné aktíva 114 827 

Nehmotné aktíva 86 971 Nehmotné aktíva 0 

Daňové pohľadávky  29 739 Daňové pohľadávky  29 739 

Iné aktíva  27 213 Iné aktíva  27 213 

CELKOVÉ AKTÍVA 13 951 065     

    
Nevyčerpané kreditné facility, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez 
výpovede 

52 645 

    Podsúvahové položky súvisiace so stredne/nízko rizikovým obchodom 40 774 

    
Podsúvahové položky súvisiace so stredne rizikovým obchodom a podsúvahové položky 
súvisiace s oficiálne podporovaným financovaním vývozu 

443 883 

    Ostatné podsúvahové položky 51 558 

    CELKOVÁ EXPOZÍCIA 14 452 954 
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Suma nevykazovaných spravovaných aktív v súlade s článkom 429 ods. 11 

Požiadavka zverejnenia: Článok 451 (1) (c) CRR 

Článok 451 ods. 1 písm. (c) nie je relevantné pre SLSP. 

 
Opis postupov používaných na riadenie rizika nadmerného využívania finančnej páky   

Požiadavka zverejnenia: Článok 451 (1) (d) CRR 
 
Banka používa na riadenie rizika nadmerného využívania finančnej páky postupy riadenia bilancie a regulátorneho kapitálu 
banky. 
 
Opis faktorov, ktoré mali vplyv na ukazovateľ finančnej páky počas obdobia, ktorého sa zverejnený 
ukazovateľ finančnej páky týka    

Požiadavka zverejnenia: Článok 451 (1) (e) CRR 
 
Ukazovateľ finančnej páky bol v roku 2015 ovplyvnený priebežným rastom hodnôt expozícii predovšetkým v oblasti 
poskytovania úverov a nárastom kapitálu Tier 1 prostredníctvom emisie kapitálových nástrojov dodatočného kapitálu 
Tier  1.    
 
 

XIV. Použitie metód zmierňovania kreditného rizika 

zverejnené v súlade s požiadavkami v čl. 453 CRR  

 

Banky, ktoré uplatňujú postupy zmierňovania kreditného rizika, zverejňujú nasledovné informácie: 

 
Politiky a postupy pre vzájomné započítavanie v súvahe a v podsúvahe a rozsah, v ktorom banka využíva 
toto vzájomné započítavanie     

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (a) CRR 
 
Článok 453 písm. (a) CRR nie je relevantný pre SLSP, nakoľko táto nevyužíva dohody o vzájomnom započítavaní. 
 
Politiky a postupy, ktoré sa uplatňujú v rámci oceňovania a riadenia kolaterálu    

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (b) CRR 
 
Banka stanovila štandardy procesov oceňovania a riadenia kolaterálov, ktoré obsahujú vymedzenie akceptovaných 
kolaterálov (podľa externého ratingu, obchodovateľnosti, doby splatnosti) a spravidla pri posudzovaní rizík kolaterálov 
(volatility haircut a cross-currency haircut). 
 
Opis hlavných druhov kolaterálu, ktoré banka prijíma     

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (c) CRR 
 
Vo všeobecnosti banka používa dva základné druhy nástrojov na zmierňovanie úverového rizika - nástroje financovaného 
zabezpečenia a nástroje nefinancovaného zabezpečenia. 
 
Hlavné kategórie ručiteľov a protistrán v prípade kreditných derivátov a ich úverovej bonity   

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (d) CRR 
 
Banka nepoužíva úverové deriváty ako prostriedok zabezpečenia za účelom výpočtu kapitálových požiadaviek a rizikovo 
vážených expozícií. 
   
Informácie o koncentráciách trhového alebo kreditného rizika v rámci zmierňovania kreditného rizika 

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (e) CRR 
 
Banka riadi riziko koncentrácie prostredníctvom pravidelného reportovania o riziku koncentrácie v rámci zabezpečenia, 
ktorý je súčasťou ICAAP.   
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Celková hodnota expozície (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v podsúvahe), ktorá je po uplatnení úprav z dôvodu volatility krytá 
prípustným finančným kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, a to v prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so 
štandardizovaným prístupom alebo prístupom IRB, ale neposkytujú vlastné odhady LGD alebo konverzné faktory vzhľadom na triedy expozícií, a to osobitne pre 
každú triedu expozícií  
      

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (f) CRR 

 

Celková hodnota expozície (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v podsúvahe), ktorá je po uplatnení úprav z dôvodu volatility krytá prípustným finančným kolaterálom a iným 
prípustným kolaterálom, a to v prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom alebo prístupom IRB, ale neposkytujú vlastné odhady LGD 
alebo konverzné faktory vzhľadom na triedy expozícií, a to osobitne pre každú triedu expozícií 

Kategória expozície 
Celková hodnota expozície 

Finančné zabezpečenie Ostatné zabezpečenie 

Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám 0 0 

Expozície voči inštitúciám 101 007 0 

Expozície voči podnikom 11 991 72 059 

 
 
Celková expozícia (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v podsúvahe), ktorá je krytá zárukami alebo kreditnými derivátmi, a to v prípade 
inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom alebo prístupom IRB, a to osobitne pre každú triedu 
expozícií. V prípade triedy kapitálových expozícií sa táto požiadavka uplatňuje na každý z prístupov ustanovených v článku 155    
   

Požiadavka zverejnenia: Článok 453 (g) CRR 

 

Celková expozícia (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v podsúvahe), ktorá je krytá zárukami alebo kreditnými derivátmi, a to v prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo 
vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom alebo prístupom IRB, a to osobitne pre každú triedu expozícií. V prípade triedy kapitálových expozícií sa táto požiadavka uplatňuje na každý z 
prístupov ustanovených v článku 155 

Kategória expozície 
Celková hodnota expozície 

Finančné zabezpečenie Ostatné zabezpečenie 

Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám 0 0 

Expozície voči inštitúciám 0 23 221 

Expozície voči podnikom 0 0 

   

 

 

 


