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Zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 k 31. marcu 2017 

 
Informácie uvedené v tomto dokumente zostavené podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16 o 

uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „opatrenie“) a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie 

a investičné spoločnosti (ďalej len „nariadenie“) je potrebné čítať spolu s Priebežnou individuálnou  účtovnou 

závierkou Sberbank Slovensko, a.s. (ďalej len „Sberbank“ alebo „banka“) k 31. marcu 2017 pripravenej 
v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie (ďalej len 

Individuálna účtovná závierka banky“). 

V prípade informácií, ktoré vyžadujú uverejniť opatrenia a nariadenie, a ktoré sa nachádzajú v individuálnej 

účtovnej závierke banky, existujú pri daných zverejňovaných informácie odvolávky, kde je možné relevantné 
informácie nájsť. 

Všetky informácie určené na zverejnenie sa uvádzajú ku koncu príslušného štvrťroka v aktuálnom roku 

v eurách (€). Mernou jednotkou sú tisíce, ak nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sa uvádzajú 
v zátvorkách. Hodnoty, ktoré nie sú relevantné, sa nezverejňujú. 

§ 1 ods. (1) opatrenia – Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti 
a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené 

a) organizačná schéma,  celkový počet zamestnancov a osobitne počet vedúcich zamestnancov 

(§ 7 ods. 20 zákona č. 483/2001 o bankách): 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Evidenčný počet zamestnancov k 31. marcu 2017: 465 zamestnancov, z toho: 14 vedúcich zamestnancov. 

 
b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum 

skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností: 

Banka bola založená v roku 26. augusta 1991 zakladateľskou zmluvou. Do obchodného registra bola 
zapísaná 30. augusta 1991.  Povolenie pôsobiť ako banka bolo udelené Štátnou bankou československou  

dňa 21. februára 1992. Svoju činnosť začala banka vykonávať 1. marca 1992.  
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c) zoznam povolených činností, ktoré sa vykonávajú: 

Sberbank vykonáva svoju činnosť len na území Slovenskej republiky v zmysle bankového povolenia Národnej 

banky Slovenska. Sberbank vykonáva nasledovné bankové činnosti:  
a) prijímanie vkladov,  

b) poskytovanie úverov,  
c) poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie   

d) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 

79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto 

rozsahu: 
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo 

vzťahu k finančným nástrojom: 
- prevoditeľné cenné papiere, 

- nástroje peňažného trhu, 

- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 
kolektívneho investovania, 

- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 
a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo 

finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo 

v hotovosti, 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 

- prevoditeľné cenné papiere, 
- nástroje peňažného trhu, 

- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 
kolektívneho investovania, 

- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 

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

3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:  
- prevoditeľné cenné papiere, 

- nástroje peňažného trhu, 

- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 
kolektívneho investovania, 

- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 
a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané 

doručením alebo v hotovosti, 

4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: 
- prevoditeľné cenné papiere, 

- nástroje peňažného trhu, 
- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 

kolektívneho investovania, 
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 

a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané 

doručením alebo v hotovosti, 
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 

- prevoditeľné cenné papiere, 
- nástroje peňažného trhu, 

- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 

kolektívneho investovania, 
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 

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

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

- prevoditeľné cenné papiere, 

7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom 



 
 

3 

 

- prevoditeľné cenné papiere, 

8. 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:  
- prevoditeľné cenné papiere, 

- nástroje peňažného trhu, 
- podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 

kolektívneho investovania, 

9. 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, 

10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 
poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo 

kúpy podniku, 
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných 

služieb, 

12.  vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 
týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 

13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov; 
e) investovanie do cenných papierov na vlastný účet 

f) obchodovanie na vlastný účet 

1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej 
činnosti; 

2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách  a v cudzej mene; 
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami 

bankoviek a súbormi obehových mincí; 
g) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva; 

h) finančný lízing; 

i) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov; 
j) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania; 

k) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; 
l) finančné sprostredkovanie; 

1. uloženie vecí; 

2. prenájom bezpečnostných schránok; 
3. poskytovanie bankových informácií 

4. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona  č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

m) funkciu depozitára; 

n) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 
o) vydávanie a správa elektronických peňazí 

p) samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia 
q) viazaný finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia. 

 

d) zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú: 

Činnosti, ktoré banka ku koncu aktuálneho štvrťroka nevykonávala napriek udelenému povoleniu: 

1. správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva; 
2. finančný lízing; 

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje 
peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho 

investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier 

alebo výnosov finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 
alebo v hotovosti; 

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) 
nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi 

kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien 
a úrokových mier alebo výnosov finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť 

vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 
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5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) 

prevoditeľné cenné papiere; 

6. 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; 

7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 
poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo 

kúpy podniku; 

8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných 
služieb; 

9. funkciu depozitára; 
10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 

týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi. 
 

e) zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne 

pozastavené, alebo zrušené: 
Banke neboli Národnou bankou Slovenska žiadne činnosti obmedzené, dočasne pozastavené ani zrušené. 

f) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na 
nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka: 

Banke neboli v priebehu aktuálneho štvrťroka Národnou bankou Slovenska uložené žiadne opatrenia na 

nápravu. 

g) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu 

kalendárneho štvrťroka: 
Banke nebola v priebehu aktuálneho štvrťroka Národnou bankou Slovenska uložená žiadna pokuta. 

 
§ 1 ods. (2) opatrenia -  Informácie o finančných ukazovateľoch banky 

 

a) až b) údaje zo súvahy, výkazu ziskov a strát  uverejnené v súlade s požiadavkami 
medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7: 

Údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát sú uvedené v Individuálnej účtovnej závierke banky, časť I. 
Finančné výkazy.  

  



 
 

5 

 

c) súhrnná výška expozícií bez identifikovaného znehodnotenia  

d) súhrnná výška expozícií s identifikovaným znehodnotením  

e) súhrnná výška zlyhaných pohľadávok  a výška pohľadávok s omeškaním 
 

Trieda expozície podľa SA Celkom 

Bez 

identifikovaného 
znehodnotenia 

S identifikovaným 

znehodnotením 

Ústredné vlády alebo centrálne banky 223 866 223 866 0 

Regionálne vlády alebo miestne orgány 4 965 4 965 0 

Subjekty verejného sektora  176 176 0 

Multilaterálne rozvojové banky 0 0 0 

Medzinárodné organizácie 0 0 0 

Inštitúcie 73 549 73 549 0 

Podnikateľské subjekty 256 647 180 819 75 827 

Retail 346 016 238 211 107 805 

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 542 482 528 518 13 963 

Expozície v stave zlyhania  67 229 5 575 61 654 

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko 0 0 0 

Kryté dlhopisy 44 307 44 307 0 
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským 

subjektom s krátkodobým ratingovým 

hodnotením  0 0 0 

Podniky kolektívneho investovania (PKI) 0 0 0 

Vlastný kapitál 24 116 24 116 0 

Iné položky 42 602 42 602 0 

Sekuritizačné pozície SA 0 0 0 

Celkom 1 625 952 1 366 703 259 249 

 

Trieda expozície V stave zlyhania 

Podnikateľské subjekty 42 030 

Retail 25 175 

Subjekty verejného sektora  24 

Celkom 67 229 

 
f) rozdiel súčtu mesačných súvahových účtov aktív a súčtu súvahových účtov pasív podľa 

odhadovanej doby splatnosti 

 

  31.3.2017 31.12.2016 

Rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti  (89 188) (303 115) 
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§ 1 ods. (4)-  Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú rezidenti a ktorí 

vlastnia aspoň 5-percentný podiel na základnom imaní banky 

Obchodné meno:     Prima banka Slovensko, a.s. 
Právna forma a sídlo:  akciová spoločnosť, Hodžova 11, 010 00 Žilina 

Hlavný predmet činnosti:   prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie 
platobných služieb a zúčtovanie  

Podiel na hlasovacích právach banky:  7,6 % 

Podiel na základnom imaní banky:  7,6 %  
 

§ 1 ods. (5) -  Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú nerezidenti a ktorí 
vlastnia aspoň 5-percentný podiel na základnom imaní banky 

Obchodné meno:     Penta Investment Limited 
Právna forma a sídlo:   spoločnosť s ručením obmedzeným, Agias Fylaxeos & 

Polygnostou, 212 C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, 

Limassol, Cyprus 
Hlavný predmet činnosti:    akvizície veľkých a stredných firiem 

Podiel na hlasovacích právach banky:  92,12 % 
Podiel na základnom imaní banky:  92,12 %  

 

§ 1 ods. (6) -  Informácie o akcionároch banky neuvedených v odseku 4 a) až c) 

Počet:       139 

Podiel na základom imaní banky:   0,28 % 
Podiel na hlasovacích právach banky:  0,28 % 

 
§ 1, ods. (7) - Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou           

z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku: 

a) názov a obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne 
pôsobí osoba, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči banke a názov a obchodné 

meno, sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne pôsobia jednotliví 
členovia konsolidovaného celku, 

Materská spoločnosť: PENTA INVESTMENTS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C&I CENTER, 

2nd floor, P.C. 3082 Limassol, Cyprus; Hlavný predmet podnikania: akvizície veľkých a stredných firiem. 
Výška podielu na základnom imaní zodpovedá výške hlasovacích práv. 

b) schéma konsolidovaného celku, 
c) podiel banky na základnom imaní a podiel banky na hlasovacích právach jednotlivých členov 

konsolidovaného celku, na ktorého čele sa banka nachádza: 

 
Konsolidácia – rozsah uplatňovania (článok 436 nariadenia) 

Sberbank nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku nakoľko nemá žiadne dcérske spoločnosti. 
 

Ciele a politiky riadenia rizík (článok 435 nariadenia) 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky. 
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Vlastné zdroje (článok 437 nariadenia) 

a) úplné odsúhlasenie položiek vlastného a dodatočného kapitálu Tier 1  a 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 

 

Vlastný kapitál Tier 1 (CET1): nástroje a rezervy 
( A ) 

Hodnota k dátumu 
zverejnenia1) 

( B ) 
Odkaz na článok Nariadenia  

(EÚ) č. 575/2013  

1 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážia 187 054 26 ods. 1), 27, 28, 29 

2 Nerozdelené zisky (45 611) 26 ods. 1 písm. c) 

3 

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok 
(a ostatné rezervy, zahŕňajúce realizované 

zisky a straty podá uplatniteľných účtovných 
štandardov) 

10 090 26 ods. 1 

6 
Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred regulačnými 

úpravami 
151 533   

Vlastný kapitál Tier 1 (CET1): regulačné úpravy 

7 
Dodatočné úpravy ocenenia (záporná 
hodnota) 

(86) 34, 105 

8 
Nehmotné aktíva (po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku) 

(záporná hodnota) 

(1 632) 
36 ods. 1 písm. b), 37, 472 

ods.4 

11 
Oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania 
reálnou cenou súvisiace so ziskami alebo 

stratami z hedžingu peňažných tokov 

(816) 33 ods. 1 písm. a) 

28 
Celkové regulačné úpravy vlastného kapitálu 

Tier 1 (CET1) 
(2 534)   

29 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 148 999   

Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje 

36 
Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred 

regulačnými úpravami 

                                        

0      
Súčet riadkov 30, 33 a 34 

Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy 

45 Kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 
                               

145 500    
Súčet riadku 29 a riadku 44 

Kapitál Tier 2 (T2): nástroje a rezervy 

50 Úpravy kreditného rizika 
                                           

8 797      
62 písm. c) a d) 

51 Kapitál Tier 2 (T2) pred regulačnými úpravami 
                                           

8 797      
  

Kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy 

52 
Priame a nepriame podiely inštitúcie na 
vlastných nástrojoch T2 a podriadené úvery 

(záporná hodnota) 

                                           
7 947      

63 písm. b) bod i), 66 písm. 
a), 67, 477 ods. 2 
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57 Celkové regulačné úpravy kapitálu Tier 2 (T2) 
                                           

7 947      
Súčet riadkov 52 až 56 

58 Kapitál Tier 2 (T2) 
                                           

850      
Riadok 51 mínus riadok 57 

59 Celkový kapitál (TC = T1 + T2) 
                               

149 849    
Súčet riadku 45 a riadku 58 

60 Celkové rizikovo vážené aktíva 831 356   

Kapitálové podiely a vankúše 

61 
Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel 
celkovej hodnoty rizikovej expozície) 

17.91% 92 ods. 2 písm. a), 465 

62 
Tier 1 (ako percentuálny podiel celkovej 
hodnoty rizikovej expozície) 

17.91% 92 ods. 2 písm. b), 465 

63 
Celkový kapitál (ako percentuálny podiel 

celkovej hodnoty rizikovej expozície) 
18.01% 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 
vyjadrené ako percentuálny podiel hodnoty 

rizikovej expozície) 

20 784 
CRD 128, 129, 130, 131, 

133 

65 
z čoho: požiadavka na vankúš na zachovanie 
kapitálu 

20 784   

66 z čoho: požiadavka na proticyklický vankúš 
                                           

0      
  

67 
z čoho: požiadavka na vankúš na krytie 

systémového rizika 

                                           

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) 

                                           

14 889      

36 ods. 1 písm. h), 46, 45, 

472 ods. 10,  
56 písm. c), 59, 60,475 ods. 

4, 66 

písm. c), 69, 70, 477 ods. 4 

Uplatnitel'né horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2 

76 

Úpravy kreditného rizika zahrnuté v T2 

vzhl'adom na expozície, na ktoré sa vzťahuje 
štandardizovaný prístup (pred uplatnením 

horného ohraničenia) 

                                           
7 947      

62 

77 
Horné ohraničenia na zahrnutie úprav 
kreditného rizika do T2 v rámci 

štandardizovaného prístupu 

                                           

9 366      
62 

 
1) Banka zverejňuje hodnoty, ktoré sú relevantné, to znamená majú inú ako nulovú hodnotu  
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b) opis hlavných charakteristík nástrojov vlastné a dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojov 

kapitálu Tier 2 emitovaných bankou, 

c) kompletné podmienky vlastného a dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2: 

Sberbank Slovensko, a.s. emitovala kmeňové akcie na meno v menovitej hodnote 166 € v počte 177.676 ks 

a 186 € v počte 194.887 ks.  Akcie nie sú prijaté na regulovaný trh burzy. Akcie sú registrované v 
Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s.. Akcie sú nedeliteľné. Prevod akcií nie je obmedzený, akcie 

sú voľne prevoditeľné mimo burzového trhu.  

Všetky ostatné detaily o emitovaných nástrojoch sú uvedené v poznámkach k Priebežnej individuálnej 
závierke Sberbank Slovensko, a.s., k 31. marcu 2017, ktorá je k dispozícii na stránke: www.sberbank.sk. 

d) osobitné zverejňovanie povahy a výšky: 
i) každého prudenciálneho filtra uplatňovaného podľa článkov 32 až 35  

ii) každého odpočtu vykonávaného podľa článkov 36, 56 a 66  
iii)položiek, ktoré sa v súlade s článkami 47, 48, 56, 66 a 79 neodpočítavajú 

Požadované informácie sú obsiahnuté v tabuľke k bodu a). 

e) opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade s týmto 
nariadením a nástrojov, prudenciálnych filtrov a zrážok, na ktoré sa tieto obmedzenia 

uplatňujú:  
Sberbank neuplatňuje iné obmedzenia okrem prudenciálnych filtrov na výpočet vlastných zdrojov.  

f) ak inštitúcie zverejňujú ukazovatele kapitálovej primeranosti vypočítané s použitím prvkov 

vlastných zdrojov určených na inom základe než na základe stanovenom v tomto nariadení, 
úplné vysvetlenie, na akom základe sa počítajú tieto ukazovatele kapitálovej primeranosti.  

Nie je relevantné. 

 
Článok 438 Kapitálové požiadavky 

Inštitúcie zverejňujú tieto informácie týkajúce sa dodržiavania požiadaviek stanovených v článku 92 tohto 
nariadenia a v článku 73 smernice   2013/36/EU inštitúciou: 

a) súhrnné informácie o prístupe k hodnoteniu primeranosti jej interného kapitálu na pokrytie 

jej súčasných a budúcich činností: 
Banka implementovala proces hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu (ICAAP) v zmysle Metodického 

usmernenia NBS č. 1/2007 a v zodpovedajúcej internej smernici banky o ICAAPe, stanovila proces ICAAP, 
jeho metodiku ako aj stanovila definície všetkých rizík, spôsob ich identifikácie, merania a riadenia.  

Útvar Integrované riadenie rizika  (IRM)  zodpovedá za vývoj, koordináciu a implementáciu celobankového 
systému rizikovej stratégie s cieľom zabezpečiť dlhodobo udržateľnosť banky. Zodpovedá najmä za: 

 Vývoj a prevádzkovanie systému riadenie rizík. 

 Riadi ICAAP (v závislosti od oblasti zahŕňa koordináciu alebo výkon). 

 Navrhuje limity rizikového apetítu v súlade s limitmi Skupiny. 

 Analýzy portfólií s agregovaným rizikom. 

 Koordinácia prípravy rozpočtu za riziká. 

 Zodpovedný za komplexný reporting rizika a informovanosť o rizikových dátach. 

 Koordinácia celkovej infraštruktúry rizikových politík a smerníc v pôsobnosti CRO (ako sú operatívne 

politiky, nástroje, procesy. 

 Analýzu portfólia a reportovanie o úverovom riziku. 

V rámci pravidelného ročného hodnotenia rizika banka stanovila ako najvýznamnejšie úverové riziko a 
obchodno/strategické riziko. Medzi citlivé oblasti rizika bolo zaradené: riziko koncentrácie, riziko 

vysporiadania, reziduálne riziko, úrokové riziko bankovej knihy, právne riziko a riziko compliance, operačné 
riziko, riziko modelu, riziko reputácie, riziko likvidity, daňové riziko a geopolitické riziko. 

 

b) 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 (na žiadosť NBS):  
Nie je relevantné, banka žiadosť neobdržala. 
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c) 8 % hodnôt rizikovo vážených expozícií (ďalej len „RWA“) pre každú triedu expozícií na 

kreditné riziko (článok 112), ak banka počíta hodnoty RWA na kreditné riziko 

štandardizovaným prístupom (tretia časť, hlava II, kapitola 2 nariadenia): 
 

Trieda expozície podľa SA 

Hodnota rizikovo 
vážených 

expozícií po 
uplatnení 

koeficient na 
podporu MSP 

Požiadavka na 
vlastné zdroje 

  740 825 59 266 

Ústredné vlády alebo centrálne banky 837 67 

Regionálne vlády alebo miestne orgány 993 79 

Subjekty verejného sektora  88 7 

Multilaterálne rozvojové banky 0 0 

Medzinárodné organizácie 0 0 

Inštitúcie 25 988 2 079 

Podnikateľské subjekty 206 026 16 482 

Retail 186 144 14 891 

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 190 251 15 220 

Expozície v stave zlyhania  73 554 5 884 

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko 0 0 

Kryté dlhopisy 5 140 411 
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s 
krátkodobým ratingovým hodnotením  0 0 

Podniky kolektívneho investovania (PKI) 0 0 

Vlastný kapitál 40 424 3 234 

Iné položky 19 809 1 585 

Sekuritizačné pozície SA 0 0 

z čoho: resekuritizácia 0 0 

 
 

d) 8 % hodnôt RWA pre každú triedu expozícií na kreditné riziko (článok 147), ak banka počíta 

hodnoty RWA na kreditné riziko prístupom interných ratingom (tretia časť, hlava II, 
kapitola 3 nariadenia): 

Sberbank nepoužíva prístup interných ratingov pri výpočte RWA za kreditné riziko. 

e)  požiadavky na vlastné zdroje vypočítané v súlade s článkom 92 ods. 3 písm. b) a c): 

 

Hodnoty rizikovej expozície 

Hodnota 
rizikovo 

vážených 
expozícií 

Požiadavka 
na vlastné 

zdroje 

Hodnoty rizikovo vážených aktív pre kreditné riziko 749 253   59 940 

Celková hodnota rizikových expozícií pre riziká vyrovnania/dodania 0   0 

Celková hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné 
riziko  0   0 

Celková hodnota rizikových expozícií pre úpravu ocenenia pohľadávky 0   0 
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f) požiadavky na vlastné zdroje vypočítané v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolami 2, 3 

a 4 a zverejnené samostatne: 

 

Hodnoty 
rizikovej 

expozície pre 
operačné 

riziko 

Požiadavka na 
vlastné zdroje 

OpR prístup základného ukazovateľa (BIA) 0 0.00 

OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup 82 093 6 567 

OpR pokročilé prístupy merania (AMA) 0 0.00 

 

g) nominálna hodnota zabezpečení kreditnými derivátmi a distribúcia aktuálnej expozície voči 
kreditnému riziku podľa typov expozície voči kreditnému riziku: 

Sberbank k 31. marcu 2017 nerealizovala zabezpečenie voči kreditnému riziku formou kreditných derivátov. 

h) údaje o kreditných derivátoch rozdelených podľa použitia pre vlastné kreditné portfólio 

banky, ako aj v jej sprostredkovateľských činnostiach vrátane rozdelenia použitých 

kreditných derivátov, ďalej rozdelených podľa kúpeného a predaného zabezpečenia v rámci 
každej skupiny produktov: 

Sberbank k 31. marcu 2017 nemá kreditné deriváty. 

i) odhad , ak banka má povolenie oprávneného orgánu vykonávajúceho dohľad: 

Banka nemá súhlas oprávneného orgánu vykonávajúceho dohľad k používaniu vlastných odhadov 

koeficientu . 

Kapitálové vankúše (článok 440 nariadenia) 

a) geografické rozdelenie expozícií voči kreditným rizikám, relevantné na účely proticyklických 
kapitálových vankúšov, 

b) výška proticyklických kapitálových vankúšov špecifická pre banku: 
Proticyklické kapitálové vankúše neboli doteraz vytvorené. 

 

 Úpravy kreditného rizika (článok 442 nariadenia) 

a) vymedzenie pojmov „po termíne splatnosti“ a „zhoršenej kvality“ na účely účtovania 

pohľadávok;  
b) opis prístupov a metód prijatých na účely stanovenia špecifických a všeobecných úprav 

kreditného rizika 

Znehodnotené úvery a cenné papiere 
Znehodnotené úvery sú tie, pri ktorých banka neočakáva splatenie istiny a úrokov podľa zmluvných 

podmienok úveru. Tieto úvery sú zahrnuté do jednotlivých skupín v systéme interného bankového 
hodnotenia. 

Rating vyjadruje stupeň rizika vzniku finančnej straty z klienta určený pravdepodobnosťou zlyhania (t. j. 
„probability of default”), pričom  čím vyššia je ratingová trieda tým je väčšia pravdepodobnosť zlyhania 

klienta/obchodu (default).  O zaradení klienta do ratingovej skupiny rozhoduje kombinácia charakteristík 

Hard Facts (t.j. finančné ukazovatele vychádzajúce zo súvahy a výkazu ziskov a strát, resp. výkazov o 
majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch klienta) a Soft Facts (t.j. nefinančných údajov o 

podnikaní klienta a jeho rizikových faktorov). 

Zníženie hodnoty (opravné položky)  

Banka tvorí opravné položky na straty zo zníženia hodnoty, ktoré sú najlepším odhadom na krytie 

existujúcich strát v úverovom portfóliu. Banka má stanovenú metodiku obsahujúcu definíciu znakov 
znehodnotenia pohľadávok a zlyhaných pohľadávok, spôsob ich identifikácie, vyhodnotenia a následný 

spôsob výpočtu opravných položiek v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS).  
 

Banka tvorí opravné položky: 
 IBNR na portfóliovej báze pre nevýznamné pohľadávky, ktoré nie sú zlyhané, pričom parametre 

požitého štatistického modelu sú pravidelne validované.  
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 Portfóliové opravné položky pre nevýznamné zlyhané pohľadávky štatistickým modelom. 

 Individuálne opravné položky pre významné zlyhané pohľadávky - na individuálnom princípe 

prostredníctvom diskontovania očakávaných peňažných tokov efektívnou úrokovou mierou. 

Na podsúvahové položky garancie a akreditívy banka tvorí rezervu. 

Úvery v omeškaní ale neznehodnotené  
Úvery a cenné papiere, ktoré sú s istinou alebo úrokmi v omeškaní do 90 dní banka nepovažuje za 

znehodnotené. 

c)  celková hodnota expozícií po účtovnom započítaní a bez zohľadnenia účinkov zmierňovania 

kreditného rizika a priemerná hodnota expozícií za dané obdobie v členení podľa rôznych 
tried expozícií: 

TRIEDA EXPOZÍCIE PODĽA SA 

Pôvodná 
expozícia pred 
konverznými 

faktormi 

Priemerná 
expozáícia 

pred 

konverznými 
faktormi  

  2 168 436 54 440 

Ústredné vlády alebo centrálne banky 223 866 37 311 

Regionálne vlády alebo miestne orgány 4 965 496 

Subjekty verejného sektora  176 4 

Multilaterálne rozvojové banky 0 0 

Medzinárodné organizácie 0 0 

Inštitúcie 73 549 2 163 

Podnikateľské subjekty 256 647 953 

Retail 346 016 9 

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 1 084 963 43 

Expozície v stave zlyhania  67 229 16 

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko 0 0 

Kryté dlhopisy 44 307 7 384 

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým 

ratingovým hodnotením  
0 0 

Podniky kolektívneho investovania (PKI) 0 0 

Vlastný kapitál 24 116 6 029 

Iné položky 42 602 32 

Sekuritizačné pozície SA 0 0 

z čoho: resekuritizácia 0 0 
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d) geografické rozdelenie expozícií, ktoré je v dôležitých oblastiach rozčlenené podľa významných tried expozícií, prípadne ďalšie 

podrobnosti: 

Krajina Celkom 

Ústredné 
vlády 
alebo centr
álne banky 

Regionálne 
vlády alebo 
miestne 
orgány 

Subjekty 
verejného 
sektora 

Inštitúcie 
Podnikateľs
ké subjekty 

Retail 

Zabezpečené 
hypotékami na 
nehnuteľný 
majetok 

V stave 
zlyhania 

Kryté 
dlhopisy 

Kapitálové 
expozície 

Iné 
položky 

Slovensko 1 513 432 223 866 4 965 176 19 818 207 111 345 441 540 897 61 413 44 307 22 836 42 602 

Česko 39 989 0 0 0 38 996 0 413 566 14 0 0 0 

Rusko 30 148 0 0 0 29 30 111 8 0 0 0 0 0 

Spojené štáty 
americké 11 236 0 0 0 0 5 438 1 0 5 797 0 0 0 

Rumunsko 8 974 0 0 0 0 8 753 1 220 0 0 0 0 

Belgicko 6 918 0 0 0 5 652 0 1 0 0 0 1 265 0 

Turecko 4 473 0 0 0 4 458 0 0 0 0 0 15 0 

Spojené 
kráľovstvo 3 556 0 0 0 0 3 556 0 0 0 0 0 0 

Bielorusko 2 012 0 0 0 1 850 0 0 162 0 0 0 0 

Maďarsko 1 678 0 0 0 0 1 677 1 0 0 0 0 0 

ostatné 3 536 0 0 0 2 746 0 149 637 4 0 0 0 

  1 625 952 223 866 4 965 176 73 549 256 646 346 015 542 482 67 228 44 307 24 116 42 602 
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e) rozdelenie expozícií podľa hospodárskeho odvetvia alebo druhu protistrany rozčlenené podľa tried expozícií vrátane uvedenia  expozície 

voči MSP, prípadne ďalšie podrobnosti: 
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f) rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti rozčlenené podľa tried expozícií, prípadne ďalšie podrobnosti: 

Trieda expozície Celkom do 1 roka 1- 5 rokov nad 5 rokov nešpecifikované 

Ústredné vlády alebo centrálne banky 223 866  169 452 20 937 33 477 0 

Regionálne vlády alebo miestne orgány 4 965  0 4 965 0 0 

Subjekty verejného sektora  176  1 0 175 0 

Inštitúcie 73 549  59 715 13 832 2 0 

Podnikateľské subjekty 256 647  113 688 48 790 94 168 0 

Retail 346 016  48 037 59 356 238 623 0 

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 542 482  20 795 21 601 500 086 0 

V stave zlyhania 67 229  0 0 0 67 229 

Kryté dlhopisy 44 307  28 959 5 182 10 165 0 

Kapitálové expozície 24 116  0 0 0 24 116 

Iné položky 42 602  0 0 0 42 602 

Celkom 1 625 952  440 646 174 662 876 697 133 947 

 

 
 



 
 

16 

 

g) pre každé významné hospodárske odvetvie alebo druh protistrany, hodnota 

 i) expozícií zhoršenej kvality po termíne splatnosti, uvedených osobitne; 

   ii) špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika 
 iii) kapitálových požiadaviek pre špecifické a všeobecné úpravy kreditného rizika počas vykazovaného 

obdobia: 

Hospodárske odvetvie 
Expozície 
zhoršenej 

kvality 

Expozície 
po 

splatnosti 

Opravné 
položky 

Administratívne a podporné služby 250 303 2 475 

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované 

činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na 
vlastné použitie 13 835 20 654 12 798 

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 18 82 23 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 32 758 9 341 44 516 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 12 256 7 532 14 373 

Dodávka vody; čistenie a odovod odopadových vôd, odpady a 

služby odstraňovania odpadov 12 9 20 

Doprava a skladovanie 512 520 1 377 

Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 0 16 277 

Informácie a komunikácia 142 170 468 

Odborné, vedecké a technické činnosti 378 467 448 

Ostatné činnosti 5 12 576 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 71 93 130 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 0 3 38 

Priemyselná výroba 1 715 1 021 2 899 

Stavebníctvo 1 003 823 3 333 

Ťažba a dobývanie 0 0 0 

Ubytovacie a stravovacie služby 3 165 231 2 452 

Umenie, zábava a rekreácia  0 520 3 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 6 496 4 409 19 111 

  67 646 45 367 103 334 
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h) objem expozícií zhoršenej kvality a expozícií po termíne splatnosti , uvedených osobitne 

a rozdelených podľa významných 
geografických oblastí a ak je to možné, aj objemy špecifických a všeobecných úprav 

kreditného rizika týkajúcich sa každej geografickej oblasti: 

Krajina 
Expozície 

 zhoršenej  

kvality 

Eexpozície 
 po termíne 

splatnosti 

Opravné 

 položky 

Slovensko 61 387 39 485 103 261 

Česko 14 3 7 

Rumunsko 11 235 6 670 1 962 

Rusko 0 0 1 

ostatné 4 84 113 

Celkom 72 641 46 241 105 343 

 

 
Politika odmeňovania (článok 450 nariadenia a § 37 zákona o bankách) 

a) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky 
odmeňovania, ako aj počet zasadnutí riadiaceho orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad 

odmeňovaním, počas finančného roka, vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru 
pre odmeňovanie, externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, 

a úlohy príslušných zúčastnených strán: 

Za systém odmeňovania v Sberbank Slovensko a.s. zodpovedá osoba zodpovedná za odmeňovanie, ktorú 
navrhuje, schvaľuje a odvoláva Dozorná rada. Zodpovednosti takejto osoby sú určené v Stanovách banky.  

Osoba, ktorá má na starosti systém odmeňovania banky, je zodpovedná hlavne za :  
a) hodnotenie ex-ante a ex-post opatrení, aby sa zabezpečilo, že pri stanovení pohyblivej odmeny sa 

dostatočne berú do úvahy rozličné typy rizika, likvidity a úrovní kapitálu, 

b) rozhodnutia o odmeňovaní, vrátane takých, ktoré sú predmetom schválenia predstavenstvom banky,  
c) prípravu doporučení pre Dozornú radu, ktoré sa vzťahujú na odmeňovania identifikovaného personálu,   

d) poskytovanie podpory a rád pre Dozornú radu ohľadom návrhov a realizácie Politiky odmeňovania pri 
rešpektovaní záujmov akcionára. 

b) informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonnosťou: 
Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od plnenia kritérií individuálnej výkonnosti, ktoré sa hodnotí na ročnej 

báze. Takto určená výška pohyblivej zložky sa následne rozdelí na neviazanú časť, ktorá sa zamestnancovi 

priznáva a vypláca bez zbytočného odkladu a na viazanú časť, ktorá sa priznáva a vypláca po uplynutí doby 
viazanosti (3 roky) v takej výške, ktorá zodpovedá plneniu kritérií dlhodobej výkonnosti banky. 

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

práv: 

Plnenie kritérií dlhodobej výkonnosti banky ako celku v dlhodobom meradle je základom pre priznanie 
pohyblivej zložky. Kritériá dlhodobej výkonnosti banky predstavujú súbor cieľov a kritérií dlhodobej výkonnosti 

určených bankou v súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou a so záujmami banky, zohľadňovaných v rámci 
systému riadenia rizík a zodpovedajúcich súčasným a budúcim rizikám vyplývajúcim z činnosti banky. Kritériá 

individuálnej výkonnosti predstavujú individuálne dohodnuté a odsúhlasené ukazovatele, ktoré budú použité 

pri hodnotení výkonu dotknutej osoby za príslušné hodnotiace obdobie. 

d) pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 94 ods. 1 

písm. g) smernice 2013/36/EÚ: 
Pomer variabilnej odmeny v porovnaní s pevnou odmenou nesmie presiahnuť 50%. Rozhodnutie o takomto 

pomere prijíma predstavenstvo banky na základe rozhodnutia, pripraveného osobou, zodpovednou za systém 
odmeňovania v banke. 
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e) informácie o výkonnostných kritériách, na ktorých sa zakladá nárok na akcie, opcie alebo 

pohyblivé zložky odmeňovania: 

Odmeňovanie osôb podľa § 23a ods. 1 zákona je založené na vyhodnotení ďalej uvedených ukazovateľov: 
náklady na kapitál banky, náklady na likviditu banky, nárast kapitálu banky, úpravy nastavenia rizika banky, a  

individuálna výkonnosť zamestnancov banky. 

V prípade, že stanovené kritériá dlhodobej výkonnosti banky boli splnené, bude viazaná časť pohyblivej zložky 

odmeny identifikovanému personálu priznaná v plnej výške. Ak kritériá dlhodobej výkonnosti banky stanovené 

pre priznanie viazanej časti pohyblivej zložky neboli splnené alebo boli splnené len čiastočne, nebude viazaná 
časť pohyblivej zložky vyplatená za hodnotené obdobie, resp. bude viazaná časť pohyblivej zložky úmerne 

znížená v závislosti od neplnenia kritérií dlhodobej výkonnosti banky.  
 

f) hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek a všetkých 
ďalších nepeňažných výhod: 

Pohyblivá zložka sa delí na odloženú časť pohyblivej zložky (viazaná časť) a vyplatená časť pohyblivej zložky 

(neviazaná časť). Pomer neviazanej a viazanej časti pohyblivej zložky je 60 % : 40 %. Neviazaná časť 
pohyblivej zložky sa priznáva a vypláca bez zbytočného odkladu po rozhodnutí príslušného orgánu banky        

o určení pohyblivej zložky odmeny. Viazaná časť pohyblivej zložky sa priznáva po uplynutí doby viazanosti    
(3 roky) a po splnení kritérií dlhodobej výkonnosti banky. V prípade, že stanovené kritériá dlhodobej 

výkonnosti banky boli splnené, bude viazaná časť pohyblivej zložky odmeny priznaná v plnej výške. V  

prípade, že kritériá dlhodobej výkonnosti banky stanovené pre priznanie viazanej časti pohyblivej zložky neboli 
splnené alebo boli splnené len čiastočne, nebude viazaná časť pohyblivej zložky vyplatená za hodnotené 

obdobie, resp. bude viazaná časť pohyblivej zložky úmerne znížená v závislosti od neplnenia kritérií dlhodobej 
výkonnosti 

g) súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa obchodnej oblasti: 

Súhrn vyplatenej zaručenej pevnej zložky  v 1. štvrťroku 2017:  

Investičné bankovníctvo 3 tis. € 

Retailové bankovníctvo 177 tis. € 
Kontrolné 90 tis. € 

Asset manažment 0 tis. € 
Podporné 64 tis. € 

h) súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa vrcholového 
manažmentu a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na profil inštitúcie z hľadiska 

rizika, týkajúce sa: 

Súhrn vyplatenej zaručenej pevnej zložky v 1. štvrťroku 2017: 

Vedúci zamestnanci B-1 157 tis. € 

Ostatní 178 tis. €. 
 

Ostatné informácie požadované v písm. h) body i) až vii) budú zverejnené ročne v zmysle Nariadenia. 
 

i)  počet osôb, ktorým boli vyplatené odmeny v sume 1 milión € alebo vyššej za finančný 

rok, v prípade odmien v sume od 1 do 5 miliónov € v členení na pásma po 500 000 € a                   
v prípade odmien v sume 5 miliónov € a viac v členení na pásma po 1 milióne €: neboli vyplatené. 

 
§ 37 ods. 9, písm. d) zákona o bankách - celkový príjem za výkon funkcie členov dozornej rady 

banky, a to vrátane príjmov za výkon funkcií pre banku, ktoré uhrádza iný subjekt ako banka: 
Celkový príjem všetkých členov Dozornej rady Sberbank za 1. štvrťrok 2017, ktoré súvisia s výkonom funkcie 

člena dozornej rady, je 0 tis. €. 
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Finančná páka (článok 451) 

 

Finančná páka predstavuje pomer kapitálu Tier 1 ku veľkosti celkovej expozície všetkých aktív a 
podsúvahových položiek, počítanej v zmysle článku 429 nariadenia. Ukazovateľ finančnej páky k 31. marcu 

2017 je vo výške 9,78 %. 
 

Členenie veľkosti celkovej expozície: 

 

Hodnoty expozície 31.3.2017 

Podsúvahové položky súvisiace so stredne/nízko rizikovým obchodom 1 100 

Podsúvahové položky súvisiace so stredne rizikovým obchodom a podsúvahové položky 

súvisiace s oficiálne podporovaným financovaním vývozu 
2 133 

Ostatné podsúvahové položky 1 511 

Iné aktíva 1 480 790 

 

Použitie metód zmierňovania kreditného rizika (článok 453) 
Banka disponuje zabezpečením za pohľadávky voči klientom vo forme záložného práva na majetok, inej 

forme založenia majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych hodnôt zabezpečenia sú založené na hodnote 
zabezpečenia vypracovanej v čase poskytnutia úveru a tento odhad reálnej hodnoty zabezpečenia je 

prehodnocovaný na základe interných smerníc banky, ktoré zodpovedajú požiadavkám stanoveným na 
prehodnocovanie hodnoty zabezpečení stanovených v relevantných dokumentoch Národnej banky Slovenska 

resp. v legislatíve platnej v Slovenskej republike. Vo všeobecnosti pohľadávky voči bankám nie sú 

zabezpečené, okrem cenných papierov, ktoré sú predmetom obrátených repo obchodov a výpožičiek 
cenných papierov. Vo všeobecnosti investičné cenné papiere nie sú zabezpečené, a teda k 30.9.2014 banka 

neevidovala žiadne takéto zabezpečenie 
 

Zabezpečenie 

V priebehu schvaľovacieho procesu úveru banka zvyčajne vyžaduje nasledovné typy zabezpečenia za účelom 
zníženia úverového rizika ako sekundárny zdroj splácania úveru: 

 

 Cenné papiere 

 Nehnuteľnosti 

 Peňažný vklad 

 Záruky (štátne a bankové) 

 Záložné právo na hnuteľný majetok, pohľadávky 

 Ručenie 

 Poistenie 
 

Banka stanovuje hodnotu čistej realizačnej hodnoty zabezpečenia na základe znaleckého posudku 

vypracovaného interne znalcom banky. Týmto spôsobom banka oceňuje iba zabezpečenia vo forme 

nehnuteľnosti. Hodnota ostatných typov zabezpečení je stanovená podľa katalógu zabezpečení. Čistá hodnota 
zabezpečenia je odvodená od tejto hodnoty používajúc korekčný faktor, ktorý reflektuje schopnosť banky 

realizovať zabezpečenie v časovom momente potreby realizácie. 
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f) celkovú hodnotu expozície (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo 

v podsúvahe), ktorá je po uplatnený 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; 

 

 
 
 

g) celkovú expozíciu (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; 

 

Trieda expozície podľa SA 

Celková expozícia 
krytá zárukami 

alebo kreditnými 
derivátmi 

Expozície v stave zlyhania  2 400 

h)  

 
Nezaťažené aktíva (článok 443) 

  
Účtovná hodnota 
zaťažených aktív 

Reálna hodnota 
zaťažených aktív 

Účtovná hodnota 
nezaťažených 

aktív 

Reálna hodnota 
nezaťažených 

aktív 

Aktíva  71 885 x 1 408 899 x 

Nástroje vlastného imania 0 0 0 0 
Dlhové cenné papiere 71 885 71 885 52 070 52 070 

      


