
 

 

 

DODATOK Č. 4 

K PROSPEKTU ZO DŇA 20. NOVEMBRA 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

5 000 000 000 EUR 

Program vydávania dlhových cenných papierov 

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len Dodatok) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných 

papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len 

Nariadenie o prospekte), k základnému prospektu zo dňa 20. novembra 2019, ktorý bol schválený rozhodnutím 

Národnej banky Slovenska č. 100-000-204-599 / NBS1-000-043-977 zo dňa 26. novembra 2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 28. novembra 2019, a ktorý bol aktualizovaný dodatkom č. 1 zo dňa 3. marca 2020, schváleným 

rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 100-000-222-608 / NBS1-000-048-100 zo dňa 9. marca 2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 10. marca 2020, dodatkom č. 2 zo dňa 4. mája 2020, schváleným rozhodnutím Národnej 

banky Slovenska č. 100-000-229-636 / NBS1-000-049-447 zo dňa 11. mája 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

12. mája 2020 a dodatkom č. 3 zo dňa 3. septembra 2020, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 

100-000-248-946 / NBS1-000-053-269 zo dňa 8. septembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. septembra 

2020 (ďalej len Prospekt). Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len Emitent) v súvislosti s ponukovým programom vydávania 

dlhových cenných papierov v objeme do 5 000 000 000 EUR, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané 

Emitentom (ďalej len Program). 

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. 

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený 

v Prospekte. 

Predmetom tohto Dodatku (i) aktualizácia časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“, časti 5. 

Prospektu „Dostupné dokumenty“ a časti 12. Prospektu „Informácie o Emitentovi“ o hospodárske výsledky Emitenta 

k 30. septembru 2020, ktoré boli dňa 2. novembra 2020 zverejnené na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk) 

a o informácie o trendoch, dozornej rade a finančnej situácii Emitenta. 

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia  

o prospekte. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu o schválení Dodatku rakúskemu Úradu pre 

dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde) (FMA). 

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta 

www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds počas platnosti Prospektu. 
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Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne: 

I. ČASŤ 4. DOKUMENTY ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU sa dopĺňa nasledovne: 

V časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“ sa za bod (7) pridáva nasledovný bod (8): 

(8) Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34 za obdobie 9 

mesiacov končiacich sa 30. septembra 2020. Táto účtovná závierka sa považuje za začlenenú do a tvoriacu časť 

Prospektu (https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financne-

ukazovatele/priebezna-individualna-uctovna-zavierka-slsp-k-30092020.pdf, 

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financne-ukazovatele/interim-separate-financial-

statements-30092020.pdf). 

II. ČASŤ 5. DOSTUPNÉ DOKUMENTY sa dopĺňa nasledovne: 

V časti 5. Prospektu „Dostupné dokumenty“ sa za bod (2) (viii) pridáva nasledovný bod: 

(ix) neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34 za obdobie 9 

mesiacov končiacich sa 30. septembra 2020. 

III. Časť 12. INFORMÁCIE O EMITENTOVI sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V časti 12. Prospektu „Informácie o Emitentovi“: 

1. v bode 12.5 „Organizačná štruktúra“ sa podkapitola „Účasť Emitenta na podnikaní iných slovenských a 

zahraničných osôb“ mení nasledovne: 

Nasledujúca tabuľka uvádza vybrané spoločnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou účasťou Emitenta 

k 30. septembru 2020: 

Subjekt Základné imanie (v EUR)  Podiel Emitenta 

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00 51,00 % 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (1) 66 500 000,00 9,98 % 

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17 33,33 % 

Holding Card Service, spol. s r.o. 772 584 000,00 (2) 24,62 % 

Social Financing SK, s.r.o. 2 050 000,00 100,00 % 

Služby SLSP, s. r. o. v likvidácii 5 000,00 100,00 % 

LANED a.s.  11 520 390,00 100,00 % 

S Slovensko, spol. s r.o. 3 319 391,88 100,00 % 

S Rail Lease, s.r.o. (3) 25 000,00 3,00 % 

Poznámky: 

(1) Emitent má v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG podiel na hlasovacích právach Prvej stavebnej 

sporiteľne, a.s. vo výške 35,00 %, pri ostatných spoločnostiach je výška podielu Emitenta na základnom imaní totožná 

s podielom na hlasovacích právach; 

(2) Údaj v CZK; 

(3) Po zohľadnení nepriameho podielu prostredníctvom spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. je majetkový podiel Emitenta 

100,00 %. 

2. bod 12.6 „Informácie o trendoch“ sa nahrádza nasledovným textom: 

Od dátumu uverejnenej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za rok končiaci sa 31. decembra 2019 

pripravenej v súlade s IFRS ani od dátumu poslednej uverejnenej neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej 

závierky Emitenta za obdobie 9 mesiacov končiacich sa 30. septembra 2020 pripravenej v súlade s IAS 34 nedošlo 

k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta alebo inej významnej zmene vo finančnej situácii, 

obchodnej situácii alebo vyhliadkach Emitenta s výnimkou možného negatívneho dopadu COVID-19 na finančnú 

situáciu a hospodárenie Emitenta, pričom tento dopad môže byť významný a negatívny. 

Na Emitenta a jeho podnikanie pôsobia makroekonomické podmienky, trhové prostredie a tiež legislatíva  

a regulácia vzťahujúca sa na všetky finančné inštitúcie v Slovenskej republike a eurozóne. Za trendy, neistoty, 

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financne-ukazovatele/priebezna-individualna-uctovna-zavierka-slsp-k-30092020.pdf
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financne-ukazovatele/priebezna-individualna-uctovna-zavierka-slsp-k-30092020.pdf
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financne-ukazovatele/interim-separate-financial-statements-30092020.pdf
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financne-ukazovatele/interim-separate-financial-statements-30092020.pdf
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požiadavky, záväzky alebo udalosti, ktoré by bolo možné rozumne považovať za majúce dopad na vyhliadky Emitenta 

v aktuálnom finančnom roku, Emitent považuje aj všetky potenciálne riziká a významné a negatívne dopady súvisiace 

s COVID-19. 

3. v bode 12.8 „Správne, riadiace a dozorné orgány“ sa tabuľka v podkapitole „Dozorná rada“ mení 

nasledovne: 

Nasledujúca tabuľka uvádza členov dozornej rady Emitenta: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Dipl. Ing. Stefan Dörfler predseda 

Mag. Jan Homan podpredseda 

Mgr. Alena Adamcová členka 

Paul Formanko, MBA člen 

JUDr. Beatrica Melichárová členka 

 

4. bod 12.10 „Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát 

Emitenta“ sa: 

(i) v časti „Priebežné finančné informácie“ dopĺňa nasledovne: 

Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34 za obdobie 9 mesiacov 

končiacich sa 30. septembra 2020 je uvedená vo forme odkazu (pozri časť 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté 

prostredníctvom odkazu“) a je dostupná v osobitných častiach webového sídla Emitenta 

www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds; a 

(ii) v časti „Významná zmena finančnej situácie Emitenta“ mení nasledovne: 

Odo dňa zostavenia auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade s IFRS za rok 

končiaci sa 31. decembra 2019 ani od dátumu poslednej uverejnenej neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej 

závierky Emitenta za obdobie 9 mesiacov končiacich sa 30. septembra 2020 pripravenej v súlade s IAS 34 nenastali 

žiadne významné zmeny alebo skutočnosti vo finančnej alebo v obchodnej situácii Emitenta a spoločností zahrnutých 

do konsolidácie Emitenta, s výnimkou možného negatívneho dopadu COVID-19 na finančnú situáciu a hospodárenie 

Emitenta, pričom tento dopad môže byť významný a negatívny. 

  

http://www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy
http://www.slsp.sk/en/investors/bonds
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Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie: 

(a) právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov 

pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, 

ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom; 

(b) vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, lehota, počas ktorej 

investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie vo vzťahu ku všetkým emisiám Dlhopisov pred 

uverejnením tohto Dodatku už uplynula, keďže všetky ponuky Dlhopisov boli ukončené a príslušné 

Dlhopisy boli dodané investorom pred uverejnením tohto Dodatku; preto žiadny investor nemá 

v súvislosti s týmto Dodatkom žiadne právo na odvolanie; a  

(c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste 

jeho sídla. 

 

Vyhlásenie Emitenta 

Emitent, zastúpený Ing. Róbertom Herbecom a Ing. Richardom Košeckým, poverenými osobami, vyhlasuje, že je 

výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 

obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 

nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku. 

V Bratislave, dňa 9. novembra 2020. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

______________________ ______________________ 

Ing. Róbert Herbec 

poverená osoba 

Ing. Richard Košecký 

poverená osoba 

 


