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Príloha k dokumentu Informácie o banke k 31.12.2022 

 

Informácia pre klientov, časť VIII nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 575/2013 a v znení neskorších predpisov. 

 
 
Informácie uvedené v článku 435 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Tabuľka EU OVA – Prístup inštitúcie k riadeniu rizík 
 

Právny základ 
Číslo 
riadku 

Kvalitatívne informácie  

Článok 435 ods. 1 písm. f) CRR 
zverejňovanie stručného vyhlásenia o riziku 
schváleného riadiacim orgánom 

a) 

Predstavenstvo banky definuje stratégiu riadenia rizík v súlade so všeobecnou stratégiou, obchodnými 
cieľmi banky a v súlade s legislatívou, a má konečnú zodpovednosť za riadenie všetkých rizík banky. 
Schvaľuje proces implementácie ICAAP/ILAAP spolu so schvaľovaním tejto stratégie a v rámci nej 
schvaľuje mapovanie rizík na nasledujúci rok, metódy výpočtu vnútorného kapitálu za jednotlivé riziká,  
metódy výpočtu rizík likvidity a ozdravný plán, navrhované parametre rizikového apetítu, prijíma 
rozhodnutia v prípade prekročenia limitov pre parametre rizikového apetítu. Na zasadnutiach dozornej 
rady predstavenstvo informuje dozornú radu o vývoji rizikovosti banky. Dozorná rada schvaľuje sústavu 
parametrov rizikového apetítu,  hranice pre výstražné body v sústave parametrov rizikového apetítu, plán 
zabezpečenia dostatočnosti vnútorného a regulátorneho kapitálu, hodnotu parametrov rizikového 
apetítu na nasledujúci rok, definuje rámec všeobecnej politiky riadenia rizík banky a deleguje úverové 
kompetencie na Úverovú komisiu banky 

Článok 435 ods. 1 písm. b) CRR 
informácie o štruktúre riadenia rizík pre 
každý druh rizika 

b)  
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky požadované na zverejnenie v bode 1 písm. 
a) až d) článku 435 nariadenia sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 5. 

Článok 435 ods. 1 písm. e) CRR 
vyhlásenie schválené riadiacim orgánom o 
primeranosti opatrení na riadenie rizík 

c)  

Informácie zozbierané zo všetkých obchodných útvarov sú po preverení, spracovaní a analýze ďalej na 
mesačnej báze prezentované a zdôvodňované predstavenstvu banky a relevantným výborom. Tieto 
reporty obsahujú agregované kreditné expozície, výnimky z limitov, analýzy „Value at Risk“ („VaR“), miery 
citlivosti na zmenu úrokových sadzieb, intervaly úrokových sadzieb, koeficienty likvidity, koncentráciu 
pozícií a zmeny rizikového profilu banky. Výbor pre riziká dostáva štvrťročne súhrnný report o rizikách, 
ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval všetky potrebné informácie na zhodnotenie a zhrnutie rizík v 
banke. Prehľad o čerpaní vybraných limitov je na dennej báze predkladaný predstavenstvu. Okrem už 
spomenutých informácií banka spracúva pravidelné hlásenia o všetkých druhoch sledovaných rizík pre 
regulátora, a to na mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze. 

Článok 435 ods. 1 písm. c) CRR 
zverejňovanie rozsahu a charakteru 
systémov zverejňovania informácií o 
rizikách a/alebo systémov merania rizík 

d) 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky požadované na zverejnenie v bode 1 písm. 
a) až d) článku 435 nariadenia sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 5. 

Článok 435 ods. 1 písm. c) CRR 
zverejňovanie informácií o hlavných 
charakteristikách systémov zverejňovania 
informácií o rizikách a systémov merania 
rizík 

e) 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky požadované na zverejnenie v bode 1 písm. 
a) až d) článku 435 nariadenia sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 5. 

 Článok 435 ods. 1 písm. a) CRR 
stratégie a postupy riadenia rizík pre každú 
jednotlivú kategóriu rizika 

f) 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky požadované na zverejnenie v bode 1 písm. 
a) až d) článku 435 nariadenia sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 5. 

Článok 435 ods. 1 písm. a) a d) CRR 
formácie o stratégiách a postupoch na 
riadenie, hedžing a zmierňovanie rizík, ako 
aj o monitorovaní efektívnosti nástrojov 
hedžingu a zmierňovania rizika 

g) 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky požadované na zverejnenie v bode 1 písm. 
a) až d) článku 435 nariadenia sú súčasťou Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 5. 
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Tabuľka EU CRA: Všeobecné kvalitatívne informácie o kreditnom riziku 

Číslo 
riadku Právny základ 

 
Kvalitatívne informácie 

a) 

V stručnom vyhlásení o riziku v súlade s 
článkom 435 ods. 1 písm. f) CRR, ako 
sa obchodný model premieta do zložiek 
profilu kreditného rizika inštitúcie. 

Kreditné riziko vzniká pri úverových obchodoch, nákupe cenných papierov, repo a derivátových obchodoch 
(riziko protistrany – counterparty risk). V prípade Banky sa jedná o riziko v bankovej knihe, keďže stratégiou 
Banky nie je realizovať transakcie v obchodnej knihe.  
Banka meria kreditné riziko systémom ratingových modelov, hodnotením kvality a likvidnosti prijatého 
zabezpečenia a jeho prehodnocovaním, oceňovaním a zatrieďovaním pohľadávok, tvorbou opravných položiek 
a rezerv, vyhodnocovaním dodržiavania systému stanovených limitov a stresovým testovaním. 

 
Základný cieľ pri stanovení stratégie riadenia kreditného rizika v Prima banke je optimalizovať výšku 
prijímaných rizík v súlade s výškou kapitálového krytia a cieľom dlhodobo udržateľnej tvorby zisku. Pre 
identifikáciu, meranie, sledovanie a minimalizáciu kreditného rizika má Prima banka vytvorený samostatný 
organizačný útvar na Divízii riadenia rizika nezávislý od zjednávania a vyrovnávania obchodov. Celý proces je 
podriadený schválenej Stratégii riadenia rizík a kapitálu, ktorá je pravidelne prehodnocovaná v súlade so 
zmenami na slovenskom bankovom trhu. Poskytovanie úverov je podriadené pravidlám vyplývajúcim z tejto 
stratégie, pričom parametre rizika a limity na poskytovanie nových úverov sú prísne rešpektované členmi 
úverových schvaľovacích orgánov, a sledované vedením banky na základe pravidelného reportingu. Dáta o 
klientoch sú permanentne monitorované a hodnotené. 
Za účelom správneho monitoringu a systému kvantifikácie, reportingu a riadenia kreditných rizík sú klienti 
zadelení do rizikových segmentov. Na takto stanovené segmenty sú stanovené aj limity angažovanosti voči 
segmentu. Limity angažovanosti sú stanovené aj voči jednotlivým klientom. 
 
Kreditné riziko je základným a najvýznamnejším bankovým rizikom a jeho riadenie má rozhodujúci vplyv na 
výsledky Prima banky. Za účelom minimalizovania kreditného rizika Prima banka využíva rôzne nástroje 
zabezpečovania úverových obchodov a zameriava sa na činnosti spojené s identifikáciou a ošetrovaním rizík, 
ktoré vznikajú pri zmierňovaní kreditného rizika. Internými postupmi Prima banka stanovuje činnosti 
realizované pri oceňovaní a prijímaní zabezpečovacích nástrojov. Pri hodnotení bonity dlžníka používa Prima 
banka vlastný ratingový systém, ktorý vychádza z hodnotenia finančných aj nefinančných výsledkov klienta. 
Prima banka má vypracovaný osobitný systém pre hodnotenie podnikateľských subjektov, komunálnej 
klientely, občanov a samostatne zárobkovo činných osôb. Na základe presne stanovených kritických hodnôt je 
klient zaradený do jednej zo sedemnástich rizikových skupín. Tie sú preverované a v prípade potreby 
aktualizované na základe rozhodnutia Úverovej komisie. 

b) 

Pri diskusii o svojich stratégiách a 
postupoch riadenia kreditného rizika a 
politikách týkajúcich sa hedžingu a 
zmierňovania tohto rizika v súlade s 
článkom 435 ods. 1 písm. a) a d) CRR 
kritériá a prístup použité na 
vymedzenie politiky riadenia 
kreditného rizika a na stanovenie 
limitov kreditného rizika. 

Banka má v rámci stratégie riadenia rizík vypracované úverové politiky pre retail a non-retail klientov, ktoré sú 
schvaľované Predstavenstvom. Delegované kompetencie v oblasti schvaľovania/poskytovania úverov, záruk a 
iných typov angažovanosti pre jednotlivé segmenty sú definované v Kompetenčnom poriadku pre oblasť 
riadenia rizík. Banka využíva systém limitov, varovných signálov a priebežný monitoring na včasné 
identifikovanie rizika. 

c) 

Pri informovaní o štruktúre a 
organizácii funkcie riadenia rizík v 
súlade s článkom 435 ods. 1 písm. b) 
CRR štruktúra a organizácia funkcie 
riadenia a kontroly kreditného rizika. 

Dozorná rada schvaľuje rizikový apetít Banky. Predstavenstvo, resp. Výbor pre riadenie rizík, schvaľujú ďalšie 
interné limity, procesy a parametre v oblasti riadenia a kontroly kreditného rizika. Osobou zodpovednou za 
riadenie rizík je vrchný riaditeľ Divízie riadenia rizika, ktorá sa ďalej delí na Odbor retailového úverového rizika, 
Odbor korporátneho úverového rizika, Odbor metodiky úverového rizika a riadenia kapitálu (OMURRK), Odbor 
vymáhania pohľadávok a Odbor vymáhania retailových pohľadávok. 

d) 

Pri informovaní o právomoci, statuse a 
iných opatreniach týkajúcich sa funkcie 
riadenia rizík v súlade s článkom 435 
ods. 1 písm. b) CRR vzťahy medzi 
funkciami riadenia kreditného rizika, 
kontroly rizika, dodržiavania súladu a 
interného auditu. 

Posudzovanie a schvaľovanie jednotlivých úverových obchodov je v kompetencii Odboru retailového 
úverového rizika, Odobru korporátneho úverového rizika, resp. vyššieho kompetenčného stupňa v zmysle 
Kompetenčného poriadku pre oblasť riadenia rizík. Nezávislé monitorovanie, kontrola a interné vykazovanie 
rizika je v kompetencii Odboru metodiky úverového rizika a riadenia kapitálu. Banka má určenú osobu 
zodpovednú za výkon funkcie dodržiavania súladu. Odbor interného auditu pravidelne vykonáva nezávislú 
kontrolu. 
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Tabuľka EU MRA: Požiadavky na zverejňovanie kvalitatívnych informácií týkajúcich sa trhového rizika 

Číslo 
riadku 

Právny základ Kvalitatívne informácie 

a) 

článok 435 ods. 1 písm. a) a 
d) CRR 
opis stratégií a postupov 
inštitúcie na riadenie trhového 
rizika vrátane:  
– vysvetlenia strategických 
cieľov riadiaceho orgánu pri 
vykonávaní obchodných 
činností, ako aj postupov 
uplatňovaných na identifikáciu, 
meranie, monitorovanie a 
kontrolu trhových rizík 
inštitúcie,  
– opisu ich politík týkajúcich sa 
hedžingu a zmierňovania rizika 
a stratégií a postupov 
monitorovania trvajúcej 
efektívnosti nástrojov hedžingu 

V podmienkach Prima banky je pojem trhové riziko zúžený na úrokové a kurzové riziko. Akciové a komoditné riziko 

nie je významné, nakoľko schválená stratégia Prima banky nedovoľuje, z dôvodu vysokej rizikovosti, nákup týchto 

nástrojov do svojho portfólia. Expozície v akciách, ktoré Prima banka zahŕňa do bankovej knihy, nie sú materiálneho 

charakteru a nie sú držané na účely kapitálových ziskov. Na ocenenie týchto expozícií používa Prima banka equity 

metódu, resp. ich eviduje v nominálnej hodnote. Systém riadenia trhového rizika v Prima banke vychádza z 

ustanovení CRR, Zákona o bankách a na neho nadväzujúcich Opatrení NBS z oblasti obozretného podnikania bánk, 

riadenia rizík a riadenia likvidity bánk. Hlavným zdrojom upravujúcim pravidlá riadenia trhového rizika v Prima banke 

je súbor vnútorných dokumentov, ktoré sú schválené štatutárnym orgánom, a ktoré obsahujú hlavné ciele, zásady a 

postupy používané pri riadení hore uvedeného rizika. Za systém riadenia trhových rizík je zodpovedný ALCO výbor, 

ktorý na základe relevantných podkladov príslušných odborov vykonáva potrebné rozhodnutia. Pre účely riadenia 

obchodnej a bankovej knihy a na meranie a sledovanie trhového rizika používa Prima banka metódu Value at Risk 

(ďalej „VaR“), metódu gapovej analýzy a výpočet čistej súčasnej hodnoty (ďalej „NPV“), resp. zmien NPV pri 

paralelnom i neparalelnom posune výnosových kriviek. Na účely vykazovania a vyčíslenia regulatórneho kapitálu na 

trhové riziko používa Prima banka štandardnú metódu podľa CRR. 

 Riadenie úrokového rizika uskutočňuje Prima banka v závislosti od aktuálnej a predpokladanej situácie na trhu 

prispôsobovaním štruktúry aktív a pasív z hľadiska typu úrokovej sadzby a splatnosti nových obchodov. V zmysle 

schválenej stratégie banka nevykonáva obchody spĺňajúce podmienky na zaradenie do obchodnej knihy. Pozícia v 

obchodnej knihe je nulová. Na meranie úrokového rizika bankovej knihy používa metódu VaR na týždennom a 

mesačnom základe pri 99 % intervale spoľahlivosti. Nástroj na meranie úrokového rizika bankovej knihy je založený 

na odhade zmien NPV pozícií zapríčinených zmenami trhových úrokových sadzieb. Nástroj vychádza z GAP analýzy 

pozícií v bankovej knihe. Nástroj tiež poskytuje výpočet predpokladanej zmeny NPV pozícií v bankovej knihe pri 

paralelnom a neparalelnom posune výnosových kriviek. Prima banka týždenne a mesačne, na základe spätného 

testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnými zmenami NPV pozícií zapríčinenými pohybmi trhových úrokových 

sadzieb a jedenkrát ročne vyhodnocuje výsledky spätného testovania. Vklady na požiadanie (bežné účty a vkladové 

účty) banka mapuje do časových pásiem 1 mesiac až 6 rokov. Pre uvedené mapovanie banka používa interný model. 

Mapovanie vkladov na požiadanie prebieha automaticky v dátovom sklade na základe schváleného modelu 

usadenosti. Vklady na požiadanie banka zaraďuje do pásiem s dlhšou splatnosťou, než by zodpovedalo aktuálnej 

úrokovej citlivosti. Uvedené mapovanie je podložené historickým sledovaním pohybov zostatkov a 

pravdepodobnosťou nepožadovania plnenia uvedených záväzkov (back testing). 

 

b) 

článok 435 ods. 1 písm. b) 
CRR 
opis štruktúry a organizácie 
funkcie riadenia trhového rizika 
vrátane opisu štruktúry riadenia 
trhového rizika vytvorenej na 
vykonávanie stratégií a procesov 
inštitúcie uvedených v riadku a), 
a ktorá opisuje vzťahy a 
komunikačné mechanizmy 
medzi jednotlivými stranami 
zapojenými do riadenia 
trhového rizika  

Trhové riziko 

a) Za obchodné činnosti, pod ktorými Banka rozumie uzatváranie obchodov a činností spojených, pri ktorých 
sa banka vystavuje riziku, zodpovedajú: 

 Odbor controllingu a riadenia bilancie. 

b) Za činnosti spojené s vysporiadaním obchodu, pod ktorými Banka rozumie najmä kontrolu náležitostí 
uzatvoreného obchodu, zaslanie a prijímanie potvrdení k uzatvorenému obchodu, finančné a majetkové 
vysporiadanie obchodu, zodpovedajú: 

 Odbor back-office retailových úverov, 

 Odbor back-office firemných úverov, 

 Odbor platobných služieb. 

c) Za činnosti spojené s vysporiadaním obchodu, pod ktorými Banka rozumie vystavenie účtovných dokladov 
a zaúčtovanie obchodu zodpovedá: 

 Odbor účtovníctva. 

d) Za činnosti spojené s riadením trhového rizika zodpovedajú: 

 Odbor metodiky úverového rizika a riadenia kapitálu. 
 

c) 

článok 435 ods. 1 písm. c) 
CRR 
rozsah a charakter systémov 
vykazovania a merania rizík Banka využíva denný a týždenný monitoring a reporting trhových rizík. Raz mesačne zasadá ALCO výbor. 
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Tabuľka EU OVB – Zverejňovanie mechanizmov riadenia 

Právny základ Číslo 
riadku 

Kvalitatívne informácie 

Článok 435 ods. 2 písm. a) CRR 
počet riadiacich funkcií zastávaných 
členmi riadiaceho orgánu 

a) K 31. decembru 2022 má Prima banka 3 členov predstavenstva. Podľa stanov banky sú vedúcimi 
zamestnancami generálny riaditeľ a vedúci tých organizačných jednotiek, ktoré sú v priamej riadiacej 
pôsobnosti predstavenstva, t. j. vrchní riaditelia jednotlivých divízií. Generálny riaditeľ je zároveň 
predsedom predstavenstva spoločnosti. Prima banka má k 31. decembru 2022 zvolených 3 členov 
dozornej rady. 

Článok 435 ods. 2 písm. b) CRR 
politiku prijímania pracovníkov, pokiaľ 
ide o výber členov riadiaceho orgánu a 
ich skutočné vedomosti, zručnosti a 
odborné znalosti 

b) Politika výberu a hodnotenia členov riadiaceho orgánu stanovuje podmienky a proces výberu a 
hodnotenia kandidátov na členov riadiaceho orgánu. Upravuje kritériá, ktorým musí kandidát 
vyhovovať, a to predovšetkým kritériá týkajúce sa vedomostí, zručností a odborných znalostí v 
zmysle platnej legislatívy. 

Článok 435 ods. 2 písm. c) CRR 
politiku rôznorodosti s ohľadom na 
výber členov riadiaceho orgánu, jej ciele 
a všetky príslušné operatívne ciele 
stanovené v tejto politike, a mieru, v 
akej sa tieto ciele splnili 

c) V záujme udržania stabilného rastu a v súlade so svojou dlhodobou  stratégiou má banka záujem na 
rozmanitom zložení riadiaceho orgánu, najmä čo sa týka vzdelania a profesionálnych skúseností. 
Cieľom rôznorodejšieho zastúpenia je aj účinnejšie monitorovanie riadenia a zlepšenie dohľadu nad 
rizikom. O dosiahnutie čo najväčšej rôznorodosti sa banka snaží vždy pri obsadzovaní funkcie člena 
riadiaceho orgánu a v tomto ohľade posudzuje aj všetkých kandidátov.    

Článok 435 ods. 2 písm. d) CRR 
či inštitúcia zriadila osobitný výbor pre 
riziká a počet zasadnutí tohto výboru 

d) Prima banka má zriadený Výbor pre riadenie rizík, ktorý je poradným výborom Dozornej rady v 
oblasti stanovovania súčasného a budúceho rizikového apetítu a celkovej stratégie riadenia rizík. 
Výbor zároveň dohliada na ich implementáciu v banke a dozerá na dodržiavanie pravidiel, aby boli v 
súlade so zákonom. Výbor pre riadenie rizík tiež monitoruje, či produkty poskytované klientom sú 
plne v súlade s obchodným modelom a stratégiou rizík banky. Výbor zasadá na mesačnej báze. 

Článok 435 ods. 2 písm. e) CRR 
opis toku informácií o riziku pre riadiaci 
orgán 

e) Informácie zozbierané zo všetkých obchodných útvarov sú po preverení, spracovaní a analýze ďalej 
na mesačnej báze prezentované a zdôvodňované predstavenstvu banky a relevantným výborom. 
Tieto reporty obsahujú agregované kreditné expozície, výnimky z limitov, analýzy „Value at Risk“ 
(„VaR“), miery citlivosti na zmenu úrokových sadzieb, intervaly úrokových sadzieb, koeficienty 
likvidity, koncentráciu pozícií a zmeny rizikového profilu banky. Výbor pre riadenie rizík dostáva 
mesačne súhrnný report o rizikách, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval všetky potrebné 
informácie na zhodnotenie a zhrnutie rizík v banke. Prehľad o čerpaní vybraných limitov je na dennej 
báze predkladaný predstavenstvu. Okrem už spomenutých informácií banka spracúva pravidelné 
hlásenia o všetkých druhoch sledovaných rizík pre regulátora a to na mesačnej, štvrťročnej a ročnej 
báze. 

 
 
Informácie uvedené v článku 436 nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
Nie je relevantné, Prima banka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. 
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Informácie uvedené v článku 437 písm. a), d), e) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
EU CC1 – Zloženie regulatórnych vlastných zdrojov  a)   b) 

  
sumy 

zdroj založený na referenčných číslach/písmenách 

súvahy v regulačnom rozsahu konsolidácie  

vlastný kapitál Tier 1 (CET1):  nástroje a rezervy                                              

1 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio  298 
Základne imanie (riadok bilancie 157) + Emisne ážio ( riadok 
bilancie 166) 

       z čoho: kmeňové akcie 227 Základne imanie (riadok bilancie 157) 

       z čoho: nástroj typu 2   

       z čoho: nástroj typu 3   

2 nerozdelené zisky  19 Výsledok hospodárenia minulých rokov ( riadok bilancie 175) 

3 akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (a ostatné rezervy) 54 
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (riadok bilancie 
171) + Ostatné fondy (riadok bilancie 170) 

EU-

3a 
fondy pre všeobecné bankové riziká 12  

4 hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 3 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z CET1     

5 menšinové účasti (hodnota povolená v konsolidovanom CET1)    

EU-

5a 
nezávisle preskúmaný predbežný zisk po odpočítaní predpokladaných platieb alebo dividend     

6 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred regulačnými úpravami 383   

vlastný kapitál Tier 1 (CET1): regulačné úpravy  

7 dodatočné úpravy ocenenia (záporná hodnota)    

8 nehmotné aktíva (po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku) (záporná hodnota) 1 Nehmotný majetok ( riadok bilancie 82) 

9 neuplatňuje sa    

10 
odložené daňové pohľadávky, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou, okrem tých, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) (záporná hodnota) 

    

11 
oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania reálnou cenou súvisiace so ziskmi alebo stratami z hedžingu peňažných tokov finančných nástrojov, 

ktoré nie sú ocenené reálnou cenou 
    

12 záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu výšky očakávaných strát      

13 akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu, ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív (záporná hodnota)     

14 zisky alebo straty zo záväzkov ocenených reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej kreditnej pozície     

15 majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami (záporná hodnota)     
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16 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného CET1 (záporná hodnota)     

17 
priame, nepriame a syntetické 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) 

    

18 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú 
investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

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

    

20 neuplatňuje sa     

EU-20a 
hodnota expozície nasledujúcich položiek, ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1 250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre alternatívu vo 
forme odpočtu 

    

EU-20b      z čoho: kvalifikované účasti mimo finančného sektora (záporná hodnota)     

EU-20c      z čoho: sekuritizačné pozície (záporná hodnota)     

EU-20d      z čoho: bezodplatné dodania (záporná hodnota)     

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

    

22 hodnota prevyšujúca prahovú hodnotu 17,65 % (záporná hodnota)     

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

    

24 neuplatňuje sa     

25      z čoho: odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov     

EU-25a straty za bežný finančný rok (záporná hodnota)     

EU-25b 
predpokladané daňové poplatky súvisiace s položkami CET1 s výnimkou prípadov, keď inštitúcia vhodne upraví hodnotu položiek CET1, 
pokiaľ takéto daňové poplatky znižujú hodnotu, do ktorej sa môžu uvedené položky použiť na krytie rizík alebo strát (záporná hodnota) 

    

26 neuplatňuje sa     

27 kvalifikované odpočty AT1, ktoré prevyšujú položky AT1 inštitúcie (záporná hodnota)     

27a iné regulačné úpravy     

28 celkové regulačné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) 1   

29 vlastný kapitál Tier 1 (CET1)  382   

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje 

30 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio   i) 
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31      z čoho: klasifikované ako vlastný kapitál podľa uplatniteľných účtovných štandardov     

32      z čoho: klasifikované ako záväzky podľa uplatniteľných účtovných štandardov     

33 
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 4 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému 

vyraďovaniu z AT1 
    

EU-33a hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 1 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1     

EU-33b hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 1 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1     

34 
kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do konsolidovaného kapitálu AT1 (vrátane menšinových účastí, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5) 

emitovaný dcérskymi spoločnosťami a v držbe tretích strán  
    

35     z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyraďovaniu      

36    dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred regulačnými úpravami  0   

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy 

37 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného AT1 (záporná hodnota)     

38 
priame, nepriame a syntetické 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) 
    

39 
priame, nepriame a syntetické podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu 

v týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 
    

40 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú 

investíciu v týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 
    

41 neuplatňuje sa     

42 kvalifikované odpočty T2, ktoré prevyšujú položky T2 inštitúcie (záporná hodnota)     

42a  iné regulačné úpravy kapitálu AT1     

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

44 dodatočný kapitál Tier 1 (AT1)   0   

45 kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 382   
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kapitál Tier 2 (T2): nástroje 

46 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio    

47 
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 5 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému 

vyraďovaniu z T2, ako je opísané v článku 486 ods. 4 CRR 
   

EU-47a hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 2 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2    

EU-47b hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 2 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2    

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 v držbe tretích strán  
   

49    z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyraďovaniu    

50 úpravy kreditného rizika 31   

51 kapitál Tier 2 (T2) pred regulačnými úpravami 31   

kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy  

52 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného T2 a podriadené úvery (záporná hodnota)     

53 
priame, nepriame a syntetické podiely v 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) 
    

54 

priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá 

významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 

(záporná hodnota)   

    

54a neuplatňuje sa     

55 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia 

má významnú investíciu v týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 
    

56 neuplatňuje sa     

EU-56a  kvalifikované odpočty oprávnených záväzkov, ktoré prevyšujú položky oprávnených záväzkov inštitúcie (záporná hodnota)     

EU-56b iné regulačné úpravy kapitálu T2     

57 celkové regulačné úpravy kapitálu Tier 2 (T2) 0   

58 kapitál Tier 2 (T2)  31   

59 celkový kapitál (TC = T1 + T2) 413   

60 celková hodnota rizikovej expozície 2 603   
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kapitálové ukazovatele a požiadavky na kapitál vrátane vankúšov  

61 vlastný kapitál Tier 1 0.1468  

62 kapitál Tier 1 0.1468  

63 celkový kapitál 0.1586  

64 celkové požiadavky na kapitál CET1 inštitúcie 0.0920  

65 z čoho: požiadavka na vankúš na zachovanie kapitálu  0.0250  

66 z čoho: požiadavka na proticyklický kapitálový vankúš  0.0094  

67 z čoho: požiadavka na vankúš na krytie systémového rizika     

EU-67a z čoho: požiadavka na vankúš pre globálne systémovo významnú inštitúciu (G-SII) alebo inak systémovo významnú inštitúciu (O-SII)    

EU-67b z čoho: dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky 0.0127  

68 
vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) dostupný po splnení minimálnych kapitálových 

požiadaviek 
0.0891  

vnútroštátne minimá (ak sa líšia od rámca Bazilej III) 

69 neuplatňuje sa     

70 neuplatňuje sa     

71 neuplatňuje sa     

hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (pred použitím rizikovej váhy)  

72 
priame a nepriame podiely na vlastných zdrojoch a oprávnené záväzky subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá 

významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota pod prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií)  
    

73 
priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v 

týchto subjektoch (hodnota pod prahovou hodnotou 17,65 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií)  
    

74 neuplatňuje sa     

75 
odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota pod prahovou hodnotou 17,65 %, po odpočítaní 

súvisiaceho daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) 
 10   

uplatniteľné horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2  

76 
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje štandardizovaný prístup (pred uplatnením 

horného ohraničenia) 
31  

77 horné ohraničenia na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci štandardizovaného prístupu 57  

78 
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje prístup interných ratingov (pred uplatnením 

horného ohraničenia) 
    

79 horné ohraničenie na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci prístupu interných ratingov     
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kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní (uplatniteľné len v období od 1. januára 2014 do 1. januára 2022) 

80 súčasné horné ohraničenie na nástroje CET1, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní     

81 hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)   g 

82 súčasné horné ohraničenie na nástroje AT1, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní     

83 hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)     

84 súčasné horné ohraničenie na nástroje T2, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní     

85 hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)     

 

EU CC2 – Zosúhlasenie regulatórnych vlastných zdrojov so súvahou v auditovanej účtovnej závierke 

  a (b) c 

  súvaha podľa uverejnenej účtovnej závierky odkaz 

 
 ku koncu obdobia   

aktíva – rozčlenenie podľa tried aktív podľa súvahy v uverejnenej účtovnej závierke 

1 nehmotné aktíva -1 8 

xxx celkové aktíva -1   

 

1 Nadbytok rezerv nad očakávanými stratami 31 50  

xxx celkové záväzky 31   

  vlastné imanie akcionárov    

1 základné imanie 227 1 

2 emisné ážio 71  1 

3 ostatné rezervy 54  3a 

 4 nerozdelený zisk 19  2 

 5 akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok 0  3 

xxx celkové vlastné imanie akcionárov 371   
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Informácie uvedené v článku 437 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
EU CCA: Hlavné znaky nástrojov regulatórnych vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov a 

 

 kvalitatívne alebo kvantitatívne informácie – ľubovoľný formát 

1 emitent  Prima banka Slovensko, a.s. 

2 jedinečný identifikátor (napr. identifikátor CUSIP, ISIN alebo Bloomberg pre súkromné umiestňovanie) 
ISIN:  SK1110001270, SK1110013671, SK1110014927, SK1110015676, 

SK1110017037, SK1110017058, SK1110019579 

2a verejné alebo súkromné umiestňovanie  Verejné 

3 rozhodné právo (práva) nástroja   

3a  zmluvné uznanie právomocí orgánov pre riešenie krízových situácií na odpisovanie dlhu a konverziu  Nie 

  regulačné zaobchádzanie   

4     súčasné zaobchádzanie so zohľadnením prípadných prechodných pravidiel CRR  Vlastný kapitál TIER 1 

5      pravidlá nariadenia CRR po prechodnom období  Vlastný kapitál TIER 1 

6      oprávnené na individuálnom/(sub-)konsolidovanom základe / individuálnom a (sub-)konsolidovanom základe  Individuálna 

7      typ nástroja (typy upresnia jednotlivé jurisdikcie)  Kmeňové akcie 

8 suma vykázaná v regulatórnom kapitále alebo oprávnených záväzkoch (mena v miliónoch, k poslednému dátumu vykazovania)  298.0 

9 nominálna hodnota nástroja  

 ISIN: 

SK1110001270: 399 €  

SK1110013671:  67 € 

SK1110014927:    5 €  

SK1110015676:    1 €          

SK1110017037:    1 €  

SK1110017508:    1 €  

SK1110019759:    1 € 

EU-9a emisná cena 

SK1110001270: 399,02 €                       

SK1110013671: 266,16 €                            

SK1110014927:   15,00 €                                    

 SK1110015676:     1,70 €                             

SK1110017037:     1,00 €   

SK1110017508:     1,00€  

SK1110019579:     1,00 € 

EU-9b cena pri splatení 

SK1110001270: 399,02 €                       

SK1110013671: 266,16 €                            

SK1110014927:   15,00 €                                     

SK1110015676:     1,70 €                            

 SK1110017037:     1,00 €  

SK1110017508:     1,00 €  

SK1110019579:     1,00 € 

10 účtovná klasifikácia  vlastný kapitál akcionárov 

11 pôvodný dátum emisie 
SK1110001270 - 25.10.1996 

SK1110013671:  17.12.2007                            
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SK1110014927:  30.03.2009                                     

SK1110015676:  18.03.2010                             

SK1110017037:  14.01.2014                           

SK1110017508:  10.09.2014                                                                                         

SK1110019579:   01.08.2017 

12 trvalý alebo termínovaný  Trvalý 

13      pôvodný dátum splatnosti   Bez splatnosti 

14 kúpna opcia emitenta s výhradou predchádzajúceho schválenia orgánom dohľadu  nie 

15 voliteľný dátum kúpnej opcie, podmienené dátumy kúpnej opcie a hodnota pri splatení nie 

16      prípadne následné dátumy kúpnej opcie  Nie 

  kupóny/dividendy   

17 dividenda/kupón s pevnou alebo pohyblivou sadzbou Pohyblivé 

18 kupónová sadzba a prípadný súvisiaci index   Nepoužiteľné 

19 existencia systému pozastavenia výplaty dividend   Nie 

EU-20a      úplne podľa vlastného uváženia, čiastočne podľa vlastného uváženia alebo povinné (z hľadiska načasovania)  Úplne podľa vlastného uváženia 

EU-20b      úplne podľa vlastného uváženia, čiastočne podľa vlastného uváženia alebo povinné (z hľadiska sumy)  Úplne podľa vlastného uváženia 

21      existencia klauzuly o zvýšení alebo iného stimulu na splatenie  Nie 

22      nekumulatívne alebo kumulatívne  Nekumulatívne 

23 konvertibilné alebo nekonvertibilné  Nekonvertibilný 

24      ak konvertibilné, spúšťací faktor (faktory) konverzie   

25      ak konvertibilné, plne alebo čiastočne   

26      ak konvertibilné, konverzná sadzba   

27      ak konvertibilné, povinná alebo nepovinná konverzia   

28      ak konvertibilné, uveďte typ nástroja, na ktorý sa konvertuje   

29      ak konvertibilné, uveďte emitenta nástroja, na ktorý sa konvertujú   

30 charakteristiky zníženia účtovnej hodnoty  Nie 

31      ak zníženie účtovnej hodnoty, spúšťací faktor (faktory) zníženia účtovnej hodnoty   

32      ak zníženie účtovnej hodnoty, plné alebo čiastočné   

33      ak zníženie účtovnej hodnoty, trvalé alebo dočasné   

34         ak dočasné zníženie účtovnej hodnoty, opis mechanizmu navýšenia účtovnej hodnoty   

34a  druh podriadenosti (len pri oprávnených záväzkoch)   

EU-34b poradie nástroja v bežnom konkurznom konaní   

35 pozícia v hierarchii podriadenosti pri likvidácii (uveďte typ nástroja bezprostredne nadriadeného danému nástroju)  Obyčajný úver 

36 charakteristiky nespĺňajúce požiadavky  Nie 

37 ak áno, uveďte charakteristiky nespĺňajúce požiadavky   

37a odkaz na úplné trvanie a podmienky nástroja (označovanie)   
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Informácie uvedené v článku 437a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 

Informácie uvedené v článku 438 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Vzor EU OV1 – Prehľad celkových hodnôt rizikových expozícií 

Celkové hodnoty rizikovej expozície 
(TREA) 

Požiadavky na celkové 
vlastné zdroje 

 
a b c 

 
T T-1 T 

 
1 kreditné riziko (okrem CCR) 2 465 2 498 197 

 
2 z čoho štandardizovaný prístup  2 460 2 493 197 

 
3 z čoho základný prístup interných ratingov (F-IRB)     

 
4 z čoho prístup spočívajúci v zaradení    

 
EU 4a 

z čoho kapitálové cenné papiere v rámci jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej 
váhy 

4 4 0 

 
5 z čoho pokročilý prístup interných ratingov (A-IRB)        

 
6 kreditné riziko protistrany – CCR  1 1 0 

 
7 z čoho štandardizovaný prístup  1 1 0 

 
8 z čoho metóda interných modelov (IMM)       

 
EU 8a z čoho expozície voči CCP       

 
EU 8b z čoho úprava ocenenia pohľadávky – CVA 0 0 0 

 
9 z čoho iné CRR       

 
10 neuplatňuje sa       

 
11 neuplatňuje sa       

 
12 neuplatňuje sa       

 
13 neuplatňuje sa       

 
14 neuplatňuje sa       

 
15 riziko vyrovnania        

 
16 sekuritizačné expozície v neobchodnej knihe (po hornom ohraničení)       

 
17 z čoho prístup SEC-IRBA        

 
18 z čoho prístup SEC-ERBA (vrátane IAA)       

 
19 z čoho prístup SEC-SA        

 
EU 19a z čoho 1 250 %/odpočet       

 
20 pozičné, devízové a komoditné riziko (trhové riziko)       

 
21 z čoho štandardizovaný prístup        
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22 z čoho IMA        

 
EU 22a veľká majetková angažovanosť       

 
23 operačné riziko  139 144 11 

 
EU 23a z čoho prístup základného ukazovateľa        

 
EU 23b z čoho štandardizovaný prístup  139 144 11 

 
EU 23c z čoho pokročilý prístup merania        

 
24 

hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (na ktoré sa vzťahuje 
riziková váha 250 %) 

24 23 2 

 
25 neuplatňuje sa    

 
26 neuplatňuje sa    

 
27 neuplatňuje sa    

 
28 neuplatňuje sa    

 
29 spolu 2 604 2 642 208 
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Informácie uvedené v článku 438 písm. b) a v článku 447 písm. a) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 

Vzor EU KM1 – Vzor kľúčových parametrov a b c d e 

    T  T-1 T-2  T-3  T-4  

  Dostupné vlastné zdroje (sumy) 

1 vlastný kapitál Tier 1 (CET1)  382 382 382 364 364 

2 kapitál Tier 1  382 382 382 364 364 

3 celkový kapitál  413 413 414 393 391 

  Hodnoty rizikovo vážených expozícií 

4 celková hodnota rizikovej expozície 2 603 2 642 2 696 2 430 2 271 

  Ukazovatele kapitálu (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

5 podiel vlastného kapitálu Tier 1 (%) 14.68% 14.44% 14.17% 14.99% 16.04% 

6 podiel kapitálu Tier 1 (%) 14.68% 14.44% 14.17% 14.99% 16.04% 

7 celkový podiel kapitálu (%) 15.86% 15.62% 15.35% 16.16% 17.21% 

  Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

EU 7a 
Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania 
finančnej páky (%)  

2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.50% 

EU 7b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body) 1.69% 1.69% 1.69% 1.69% N/A 

EU 7c      z čoho: má byť tvorené kapitálom Tier 1 (percentuálne body) 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% N/A 

EU 7d požiadavky na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%) 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.50% 

  Požiadavka na kombinovaný vankúš a celková kapitálová požiadavka (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

8 vankúš na zachovanie kapitálu (%) 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

EU 8a 
vankúš na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika 
identifikovaného na úrovni členského štátu (%) 

          

9 proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu (%) 0.94% 0.92% 0.89% 0.95% 0.94% 

EU 9a vankúš na krytie systémového rizika (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

10 vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

EU 10a vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11 požiadavka na kombinovaný vankúš (%) 3.44% 3.42% 3.39% 3.45% 3.44% 

EU 11a celkové kapitálové požiadavky (%) 13.69% 13.67% 13.64% 13.70% 13.94% 

12 kapitál CET1 dostupný po splnení požiadaviek na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%) 4.43% 4.19% 3.92% 4.74% 5.54% 

  Ukazovateľ finančnej páky 

13 veľkosť celkovej expozície 6 036 6 008 5 959 5 501 5 432 
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14 ukazovateľ finančnej páky (%) 6.33% 6.35% 6.41% 6.62% 6.71% 

  Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel veľkosti celkovej expozície) 

EU 14a dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (%)            

EU 14b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body)           

EU 14c požiadavky na celkový ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

  Požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky a požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (ako percentuálny podiel celkovej veľkosti expozície) 

EU 14d požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%)           

EU 14e požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

  Ukazovateľ krytia likvidity 

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu (vážená hodnota – priemer) 392 438 446 672 883 

EU 16a záporné peňažné toky – celková vážená hodnota  317 345 364 345 327 

EU 16b kladné peňažné toky – celková vážená hodnota  32 32 43 36 38 

16 celkové čisté záporné peňažné toky (upravená hodnota) 284 313 321 309 289 

17 ukazovateľ krytia likvidity (%) 137.99% 139.93% 138.62% 218.37% 304.98% 

  Ukazovateľ čistého stabilného financovania 

18 celkové dostupné stabilné financovanie 4 663 4 757 4 747 4 724 4 830 

19 celkové požadované stabilné financovanie 4 201 4 219 3 934 3 543 3 325 

20 ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR) (%) 111.01% 112.75% 120.69% 133.33% 145.25% 
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Informácie uvedené v článku 438 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Tabuľka EU OVC – informácie ICAAP 
 

Právny základ  Číslo riadku Kvalitatívne informácie 

Článok 438 písm. a) CRR 
prístup k hodnoteniu primeranosti 
interného kapitálu 

a) 

Riadenie vnútorného kapitálu je neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia rizika banky. Hlavnou úlohou riadenia primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke 

je krytie a riadenie všetkých materiálnych rizík, ktorým je banka vystavená s cieľom zabezpečiť stabilný a udržateľný obchodný model, finančnú stabilitu a dostatočnú 

výšku kapitálu tak, aby banke umožňovala znášať riziká, absorbovať straty a postupovať v zmysle udržateľnej stratégie aj počas dlhšieho nepriaznivého vývoja. 

Monitoring primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke sa uskutočňuje pravidelným reportingom dosiahnutých parametrov primeranosti vlastných zdrojov za 

dané obdobie a parametrov rizikového apetítu banky ako aj predpokladom ich vývoja do budúcnosti so zohľadnením prípadných zmien v regulatórnych a trhových 

podmienkach. ALCO výbor a predstavenstvo kontroluje stav plnenia očakávaní obsiahnutých v pláne banky. Dostáva včas úplnú informáciu o vývoji v porovnaní s 

nastavenými výstražnými hranicami. V celom procese, ktorý je aplikovaný na podmienky Prima banky, sa používa systém sledovania parametrov rizikového apetítu 

v týchto  základných oblastiach: kapitálová sila, úroková citlivosť bankového portfólia, likvidita, riziko financovania, riziko koncentrácie a operačné riziko. 

Hodnota parametrov rizikového apetítu a hraničné body výstrahy boli schválené Predstavenstvom a Dozornou radou banky. Proces ich aktualizácie sa uskutočňuje 

na ročnej báze v priebehu prípravy finančného plánu, ktorý musí byť zostavený v súlade s týmito hraničnými hodnotami. Prvou časťou uvedených parametrov sú 

parametre kapitálovej sily, konkrétne primeranosť Tier 1, primeranosť celkových vlastných zdrojov, ako aj pomer dostupných finančných zdrojov (AFR) ku 

kapitálovej požiadavke na riziká definované v procese hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu. 

V súlade s očakávanými požiadavkami regulátorov v novej regulácii riadenia kapitálovej dostatočnosti (CRD IV) banka zaviedla do sústavy parametrov rizikového 

apetítu ukazovateľ pomeru finančnej páky (leverage ratio). Súčasťou parametrov rizikového apetítu je aj ukazovateľ Loan to deposit ratio. 

Riziká banky pre účely výpočtu požiadavky na interný kapitál delíme na kvantifikovateľné, teda vyčísliteľné štatistickými metódami a ostatné, ktoré predstavujú tzv. 

kvalitatívne riadené riziká. Hranicu materiality má banka definovanú na jednotlivé riziko vo výške 1 % z kapitálu Tier 1 banky. Banka kryje nemateriálne ostatné riziká 

kapitálovým vankúšom. Ďalšiu skupinu parametrov tvoria parametre viazané na riadenie úrokového rizika bankovej knihy, koncentrácie a likvidity. V rámci likvidity 

boli definované ukazovatele - LCR a NSFR. 

K 31. decembru 2022 banka plnila všetky nastavené parametre rizikového apetítu v oblasti kapitálovej primeranosti v súlade s očakávaním plánu a v súlade s 

požiadavkami regulátora pri dodržaní požadovaných kapitálových vankúšov, tak v oblasti parametrov pre Pilier 1, ako aj pre Pilier 2. 

Článok 438 písm. c) CRR 
na žiadosť dotknutého príslušného 
orgánu výsledok interného procesu 
inštitúcie pre posudzovanie 
kapitálovej primeranosti 

b) Nie je relevantné. 

 
 

 
Informácie uvedené v článku 438 písm. e) až h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 
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Informácie uvedené v článku 439 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
 
Tabuľka EU CCRA – Zverejňovanie kvalitatívnych informácií týkajúce sa CCRA 

 

Číslo 
riadku Právny základ Kvalitatívne informácie 

a) 

článok 439 písm. a) CRR 
opis metodiky použitej na priradenie interného kapitálu a kreditných limitov pre expozície voči 
kreditnému riziku protistrany vrátane metód na priradenie uvedených limitov expozíciám voči centrálnym 
protistranám 

Banka nemá obchodnú knihu. Banka počíta kreditné riziko protistrany v bankovej knihe v súlade s Pilierom 1, 
pričom táto hodnota je testovaná pravidelným spätným testovaním. Kreditné riziko protistrany je nevýznamné 
a kryté kapitálovým vankúšom. 

b) 
článok 439 písm. b) CRR 
opis politík týkajúcich sa záruk a iných zmiernení kreditného rizika, ako sú politiky zabezpečenia kolaterálu 
a zriaďovania kreditných rezerv 

Banka vykonáva porovnanie výťažnosti realizácie zabezpečenia s hodnotami stanovenými v čase schvaľovania 
obchodu. Analýza prebieha na ad hoc báze z dôvodu nízkej frekvencie potreby realizácie zabezpečenia. V 
prípade rozdielu hodnôt banka analyzuje dôvody. Rezervy vytvárané k podsúvahovým položkám banka 
prehodnocuje na mesačnej báze. 

c) 
článok 439 písm. c) CRR 
opis politík týkajúcich sa rizika nesprávnej voľby v zmysle vymedzenia v článku 291 CRR 

Banka nemá významné pozície pre analýzu funkčnosti politík týkajúcich sa expozícií voči riziku nesprávnej 
voľby. 

d) 
článok 431 ods. 3 a 4 CRR 
všetky iné ciele riadenia rizík a príslušné politiky týkajúce sa CCR Nie je relevantné. 

e) 
článok 439 písm. d) CRR 
hodnota kolaterálu, ktorú by inštitúcia musela poskytnúť, ak by sa znížil jej úverový rating 

Banka neeviduje významné pozície, pre ktoré by bola relevantná analýza funkčnosti vplyvu hodnoty 
zabezpečenia, ktoré by banka poskytla za predpokladu, že by nastalo zníženie jej kreditného ratingu. 

 

 
Informácie uvedené v článku 439 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Vzor EU CCR5 – Zloženie kolaterálu pre expozície voči CCR       

 
 a b c d e f g h 

 
 kolaterál použitý v derivátových transakciách kolaterál použitý v SFT 

 Druh kolaterálu 
reálna hodnota prijatého kolaterálu reálna hodnota poskytnutého kolaterálu reálna hodnota prijatého kolaterálu reálna hodnota poskytnutého kolaterálu 

 
oddelený neoddelený oddelený neoddelený oddelený neoddelený oddelený neoddelený 

1 hotovosť – domáca mena              

2 hotovosť – iné meny               

3 domáci štátny dlh               

4 iný štátny dlh               

5 dlh vládnej agentúry               

6 podnikové dlhopisy               

7 majetkové cenné papiere               

8 iný kolaterál               

9 spolu 0 0 0  0  0  0  0  0 
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Informácie uvedené v článku 439 písm. f), g) a m) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 
Vzor EU CCR1 – Analýza expozície voči CCR podľa prístupu         

    a b c d e f g h 

    
reprodukčné 
náklady (RC) 

potenciálna 
budúca expozícia 

(PFE) 
EEPE 

alfa použitá na 
výpočet 

regulatórnej 
hodnoty 
expozície 

hodnota 
expozície pred 
zmierňovaním 

kreditného rizika 

hodnota expozície po 
zmierňovaní 

kreditného rizika 

hodnota 
expozície 

RWEA 

EU-
1 

EU – metóda pôvodnej expozície (pre deriváty) 0 1   1,4 1 1 1 0 

EU-
2 

EU – zjednodušený prístup SA-CCR (pre deriváty)     1,4     

1 prístup SA-CCR (pre deriváty)       1,4     

2 IMM (pre deriváty a SFT)             

2a 
z čoho súbory vzájomného započítavania transakcií 
financovania prostredníctvom cenných papierov 

            

2b 
z čoho súbory vzájomného započítavania derivátov a 
transakcií s dlhou dobou vyrovnania 

            

2c 
z čoho zo súborov krížového vzájomného započítavania 
produktov 

            

3 
jednoduchá metóda nakladania s finančným 
kolaterálom (pre SFT) 

            

4 
súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom 
(pre SFT) 

            

5 VaR pre SFT             

6 spolu         1 1 1 0 

 
Informácie uvedené v článku 439 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 
Vzor EU CCR2 – Transakcie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok       
  a b   hodnota expozície RWEA  

1 celkové transakcie, na ktoré sa vzťahuje pokročilá metóda     

2    i) komponent hodnoty v riziku (vrátane multiplikátora 3×)     

3    ii) komponent stresovanej hodnoty v riziku (vrátane multiplikátora 3×)     

4 transakcie, na ktoré sa vzťahuje štandardizovaná metóda 0 0 

EU-4 transakcie, na ktoré sa vzťahuje alternatívny prístup (založený na metóde pôvodnej expozície)   

5 celkové transakcie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok  0 0 

 
Informácie uvedené v článku 439 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 

Informácie uvedené v článku 439 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 
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Informácie uvedené v článku 439 písm. k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Banka nepoužíva vlastný odhad alfa, používa alfa faktor v hodnote 1.4. 

 

Informácie uvedené v článku 439 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Vzor EU CCR3 – štandardizovaný prístup – expozície voči CCR podľa regulačných tried expozícií a rizikových váh                    

  

Triedy expozícií 

Riziková váha 
  

  a b c d e f g h i j k l 

  0 % 2 % 4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % 

Iné (35% 
retail; 250% 

ústredné 
vlády) 

celková hodnota 
expozícií  

1 ústredné vlády alebo centrálne banky                          

2 regionálne vlády alebo miestne orgány                          

3 subjekty verejného sektora                         

4 multilaterálne rozvojové banky                         

5 medzinárodné organizácie                         

6 inštitúcie         1             1 

7 podnikateľské subjekty                         

8 retail                         

9 
inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým 
hodnotením 

                        

10 ostatné položky                         

11 celková hodnota expozícií         1             1 
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Informácie uvedené v článku 440 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Vzor EU CCyB1 – Geografické rozdelenie expozícií voči kreditnému riziku relevantné na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša.                   

  a b c d e f g h i j k l m   

všeobecné expozície 
voči kreditným rizikám 

príslušné expozície voči 
kreditnému riziku – trhové 

riziko 

sekuritizačné 
expozície – 

hodnota 
expozície 

pre 
neobchodnú 

knihu 

celková 
hodnota 
expozícií 

požiadavky na vlastné zdroje 

hodnoty 
rizikovo 

vážených 
expozícií  

váhy 
požiad
aviek 

na 
vlastn

é 
zdroje 

(%) 

miera 
proticyklick

ého 
vankúša 

(%) 

  

  

hodnota 
expozície 
v rámci 

štandardizov
aného 

prístupu 

hodnota 
expozíci

e v 
rámci 

prístupu 
IRB 

súčet dlhých 
a krátkych 

pozícií 
v prípade 
expozícií 

v obchodnej 
knihe pri 

štandardizov
anom 

prístupe 

hodnota 
expozícií 

v obchodnej 
knihe pri 
interných 
modeloch 

príslušné 
expozície 

voči 
kreditnému 

riziku – 
kreditné 

riziko 

príslušné 
expozície 

voči 
kreditnému 

riziku – 
trhové riziko 

príslušné 
expozície voči 
kreditnému 

riziku – 
sekuritizačné 

pozície v 
neobchodnej 

knihe  

 spolu 

010 
rozčlenenie podľa 

krajín: 
                      

    

  Slovenská republika 5 241         5 241 169     169 2 171 87.76% 1.00% 

  Rumunsko 1         1 0     0 1 0.03% 0.50% 

  Česká republika 92         92 7     7 92 3.82% 1.50% 

  Spojené štáty americké 13         13 1     1 13 0.56%   

  Cyprus 190         190 15     15 188 7.83% 0.00% 

020 spolu 5 538         5 538 192     192 2 466 100%  

 
Informácie uvedené v článku 440 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 

Vzor EU CCyB2 – Výška proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu  

  
a 

1 celková hodnota rizikovej expozície 2 466 

2 miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu 0.0094 

3 požiadavka na proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu 24 

 
Článok 441 Ukazovatele globálneho systémového významu 
Nie je relevantné. 
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Informácie uvedené v článku 442 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Tabuľka EU CRB: Doplňujúce zverejnenie informácií, ktoré sa vzťahujú na kreditnú kvalitu aktív 

Číslo 
riadku 

  Kvalitatívne informácie            

a) 

Rozsah a vymedzenie pojmov expozície „po splatnosti“ a „so zníženou hodnotou“ používané na 
účtovné účely a prípadné rozdiely medzi vymedzením pojmov po splatnosti a zlyhanie na účtovné 
a regulačné účely, ako sa stanovuje v usmerneniach EBA o uplatňovaní vymedzenia zlyhania v 
súlade s článkom 178 CRR. 

Pohľadávka po splatnosti - je pohľadávka, ktorej časť, resp. plná výška, nebola uhradená 
v termíne splatnosti podľa splátkového kalendára stanoveného v úverovej zmluve. 
Pohľadávkou so zhoršenou kvalitou, resp.  so zníženou hodnotou sa rozumie 
pohľadávka, ku ktorej je vytvorená skupinová alebo špecifická opravná položka. 

           

b) 
Rozsah expozícií po splatnosti (viac než 90 dní), ktoré sa nepovažujú za expozície so zníženou 
hodnotou, a príslušné dôvody. 

 Nie je relevantné. 
           
          

c) 
Opis metód použitých na stanovenie všeobecných a špecifických úprav kreditného rizika. Informácie o metódach na určenie úpravy ocenenia a výšky rezerv banky sú súčasťou 

Individuálnej účtovnej závierky banky, časť II., kapitola 3. 

          
         

d) 

Vlastné vymedzenie pojmu reštruktúrovaná expozícia zo strany inštitúcie používaného na 
vykonávanie článku 178 ods. 3 písm. d) CRR stanoveného v usmerneniach EBA o zlyhaní v súlade s 
článkom 178 CRR, ak sa líši od vymedzenia pojmu expozícia s úľavou vymedzeného v prílohe V k 
vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014. 

Banka môže upraviť zmluvné podmienky splácania svojich úverových pohľadávok 
v prípade, že finančná situácia klienta nie je dobrá a klient by nebol schopný splatiť svoje 
záväzky voči banke v dohodnutom čase. 
V prípade kontokorentných úverov sa úverová zmluva môže transformovať na splátkový 
úver. Za mimoriadnych okolností môže byť kontokorentný úver prolongovaný, ale 
s postupnou redukciou. V prípade splátkových úverov sa menia splátkové kalendáre pre 
neschopnosť klienta platiť v dohodnutých termínoch. 
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Informácie uvedené v článku 442 písm. c), e) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Vzor EU CR1: Bezproblémové a problémové expozície a súvisiace rezervy.             
 

                 
  a b c d e f g h  i j k l m n o 

  hrubá účtovná hodnota/nominálna hodnota 
 akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné 

zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a 
rezervy 

akumulované 
čiastočné 

odpisy 

prijatý kolaterál a finančné 
záruky 

  bezproblémové expozície problémové expozície 

 
bezproblémové 

expozície – 
akumulovaná znížená 

hodnota a rezervy 

problémové expozície – 
akumulovaná znížená hodnota, 
akumulované záporné zmeny 

reálnej hodnoty z dôvodu 
kreditného rizika a rezervy  

pri 
bezproblémo

vých 
expozíciách 

pri 
problémovýc

h 
expozíciách 

     
z čoho 
etapa 1 

z čoho 
etapa 2 

  
z čoho 
etapa 

2 

z čoho 
etapa 3 

  
z čoho 
etapa 1 

 
z čoho 
etapa 2 

  
z čoho 
etapa 2 

z čoho 
etapa 3 

  

005 

pokladničné zostatky v 
centrálnych bankách a 
ostatné vklady splatné na 
požiadanie 67 67 0 0 0 0 0 0 

  
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

010 úvery a preddavky 5 719 5 621 97 55 0 55 (85) (58)  (26) (49) 0 (49) 0 4 688 5 

020 centrálne banky 241 241 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

030 orgány verejnej správy 163 161 2 0 0 0 (0) (0)  (0) (0) 0 (0) 0 0 0 

040 úverové inštitúcie 2 2 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

050 
ostatné finančné 

korporácie 88 88 0 0 0 0 (2) (2) 

  
(0) 0 0 0 0 0 0 

060 nefinančné korporácie 319 257 62 34 0 34 (20) (8)  (12) (34) 0 (34) 0 72 0 

070           z čoho MSP 126 65 61 2 0 2 (14) (3)  (12) (2) 0 (2) 0 36 0 

080 retailoví klienti 4 906 4 873 33 20 0 20 (62) (48)  (14) (15) 0 (15) 0 4 616 5 

090 dlhové cenné papiere 157 157 0 0 0 0 (1) (1)  0 0 0 0 0 0 0 

100 centrálne banky 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

110 orgány verejnej správy 107 107 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

120 úverové inštitúcie 10 10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

130 
ostatné finančné 

korporácie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

140 nefinančné korporácie 40 40 0 0 0 0 (1) (1)  0 0 0 0 0 0 0 

150 podsúvahové expozície 142 141 1 0 0 0 (2) (2)  (0) (0) 0 (0)   2 0 

160 centrálne banky 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0   0 0 

170 orgány verejnej správy 46 46 1 0 0 0 (0) (0)  (0) (0) 0 (0)   0 0 

180 úverové inštitúcie 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0   0 0 

190 
ostatné finančné 

korporácie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 
  

0 0 

200 nefinančné korporácie 4 4 0 0 0 0 (1) (1)  0 0 0 0   2 0 

210 retailoví klienti 91 91 1 0 0 0 (2) (1)  (0) (0) 0 (0)   0 0 

220 spolu 6 085 5 986 98 55 0 55 (88) (61)  (27) (49) 0 (49) 0 4 689 5 
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Vzor EU CQ1: Kreditná kvalita expozícií s úľavou                
  a b c d e f g h 

  hrubá účtovná hodnota/nominálna hodnota expozícií s 
opatreniami týkajúcimi sa úľavy 

akumulovaná znížená hodnota, 
akumulované záporné zmeny 

reálnej hodnoty z dôvodu 
kreditného rizika a rezervy 

kolaterál a finančné záruky 
prijaté na expozície s úľavou 

  

bezproblémové 
s úľavou 

problémové s úľavou 

pri 
bezproblémových 

expozíciách s 
úľavou 

pri 
problémových 
expozíciách s 

úľavou 

  z čoho kolaterál a 
finančné záruky 

prijaté pri 
problémových 
expozíciách s 
opatreniami 
týkajúcimi sa 

úľavy 

    
z čoho 
v stave 

zlyhania 

z čoho so 
zníženou 
hodnotou 

  

005 

pokladničné zostatky 
v centrálnych 
bankách a ostatné 
vklady splatné na 
požiadanie 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

010 úvery a preddavky 25 1 1 1 (6) (1) 18 0 

020 centrálne banky 0 0 0 0 0 0 0 0 

030 
orgány verejnej 

správy 1 0 0 0 (0) (0) 0 0 

040 úverové inštitúcie 0 0 0 0 0 0 0 0 

050 
ostatné finančné 

korporácie 0 0 0 0 0 0 0 0 

060 
nefinančné 

korporácie 22 1 1 1 (6) (1) 17 0 

070 domácnosti 1 0 0 0 (0) (0) 1 0 

080 
dlhové cenné 
papiere 0 0 0 0 0 0 0 0 

090 
poskytnuté úverové 
prísľuby 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 spolu 25 1 1 1 (6) (1) 18 0 
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Vzor EU CQ4: Kvalita problémových expozícií podľa geografického členenia            
  a b c d e f  g 

  hrubá účtovná/nominálna hodnota akumulované 
zníženie 
hodnoty 

rezervy na 
podsúvahové 

prísľuby a 
poskytnuté 

finančné záruky 

akumulované 
záporné zmeny 

reálnej hodnoty z 
dôvodu kreditného 
rizika problémových 

expozícií 

    z čoho problémové 
z čoho podliehajúce 

zníženiu hodnoty 
    

  
z čoho v stave 

zlyhania 
      

010 súvahové expozície 55 55 55 55 6   49 

020 Slovensko 55 55 55 55 6   49 

030 Cyprus 0 0 0 0 0   0 

040 Česko 0 0 0 0 0   0 

050 Rumunsko 0 0 0 0 0   0 

060 Poľsko 0 0 0 0 0   0 

070 Maďarsko 0 0 0 0 0   0 

080 ostatné krajiny 0 0 0 0 0   0 

090 podsúvahové expozície 0 0 0     0   

100 Slovensko 0 0 0     0   

110 Cyprus 0 0 0     0   

120 Česko 0 0 0     0   

130 Rumunsko 0 0 0     0   

140 Francúzsko 0 0 0     0   

150 Nemecko 0 0 0     0   

160 ostatné krajiny 0 0 0     0   

170 spolu 55 55 55 55 6 0 49 
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Vzor EU CQ5: Kreditná kvalita úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa odvetví   
 

       
  a b c d e f 

  hrubá účtovná hodnota 

akumulované 
zníženie hodnoty 

akumulované záporné zmeny 
reálnej hodnoty z dôvodu 

kreditného rizika 
problémových expozícií 

    z čoho problémové 

z čoho úvery a 
preddavky 

podliehajúce 
zníženiu hodnoty 

    
  

z čoho 
v stave 

zlyhania 
      

010 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 

0 
 0 0 0 0 0 

020 ťažba a dobývanie 0 0 0 0 0 0 

030 priemyselná výroba 5 3 3 5 1 3 

040 
dodávka elektriny, plynu, pary a 
klimatizovaného vzduchu 7 4 4 7 2 5 

050 zásobovanie vodou 1 0 0 1 1 0 

060 stavebníctvo 7 6 6 7 1 6 

070 veľkoobchod a maloobchod 40 10 10 40 25 15 

080 doprava a skladovanie 3 2 2 3 1 3 

090 ubytovacie a stravovacie služby 5 1 1 5 4 1 

100 informácie a komunikácia 1 1 1 1 0 1 

110 finančné a poisťovacie činnosti 131 0 0 131 128 3 

120 činnosti v oblasti nehnuteľností 95 2 2 95 82 14 

130 
odborné, vedecké a technické 
činnosti 43 1 1 43 40 2 

140 administratívne a podporné služby 11 3 3 11 8 3 

150 
verejná správa a obrana, povinné 
sociálne zabezpečenie 0 0 0 0 0 0 

160 školstvo 0 0 0 0 0 0 

170 zdravotníctvo a sociálna pomoc 0 0 0 0 0 0 

180 umenie, zábava a rekreácia 4 0 0 4 3 0 

190 iné služby 1 1 1 1 0 1 

200 spolu 353 34 34 353 296 57 
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Informácie uvedené v článku 442 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Vzor EU CQ3: Kreditná kvalita bezproblémových a problémových expozícií podľa dní po splatnosti 

       
 

             
  a b c d e f g h i j k l 

  hrubá účtovná hodnota/nominálna hodnota 
  bezproblémové expozície problémové expozície 

     
v rámci 

splatnosti 
alebo po 
splatnosti 
≤ 30 dní 

po 
splatnosti 
> 30 dní ≤ 

90 dní 

  

splatenie 
nepravdepodobn

é, ktoré sú v 
rámci splatnosti 

alebo po 
splatnosti ≤ 

90 dní 

po 
splatnosti 
> 90 dní 

≤ 180 dní 

po 
splatnosti 
> 180 dní 

≤ 1 rok 

po 
splatnosti 
> 1 rok ≤ 2 

roky 

po 
splatnosti 
> 2 roky ≤ 
5 rokov 

po 
splatnosti 

> 5 rokov ≤ 
7 rokov 

po 
splatnosti 
> 7 rokov 

z čoho 
v stave 

zlyhania 

    

005 
pokladničné zostatky v 
centrálnych bankách a ostatné 
vklady splatné na požiadanie 

 
 

67 

 
 

67 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

010 úvery a preddavky 5 719 5 473 245 55 13 1 1 2 18 2 18 55 

020 centrálne banky 241 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

030 orgány verejnej správy 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

040 úverové inštitúcie 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

050 ostatné finančné korporácie 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

060 nefinančné korporácie 319 318 1 34 3 0 0 0 15 1 16 34 

070       z čoho MSP 126 125 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 

080 domácnosti 4 906 4 903 3 20 10 1 1 2 4 1 2 20 

090 dlhové cenné papiere 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 centrálne banky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 orgány verejnej správy 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 úverové inštitúcie 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

130 ostatné finančné korporácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 nefinančné korporácie 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 podsúvahové expozície 142     3 861               0 

160 centrálne banky 0     0               0 

170 orgány verejnej správy 46     338               0 

180 úverové inštitúcie 0     0               0 

190 ostatné finančné korporácie 0     0               0 

200 nefinančné korporácie 4     0               0 

210 domácnosti 91     3 523               0 

220 spolu 

 

6 085 

 

5 698 245 3 916 13 1 1 2 18 2 18 55 
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Informácie uvedené v článku 442 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Vzor EU CR1-A: Splatnosť expozícií       
 

 a b c d e f 

  čistá hodnota expozícií 

  
na požiadanie <= 1 rok > 1 rok <= 5 rokov > 5 rokov 

neuvedená 
splatnosť 

spolu 

1 úvery a preddavky 12 334 426 5 082 10 5 864 

2 dlhové cenné papiere 0 10 126 21 0 158 

3 spolu 12 344 553 5 103 10 6 021 

 
Informácie uvedené v článku 442 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
Vzor EU CR2: Zmeny stavu problémových úverov a preddavkov     
 

 a 
 

 hrubá účtovná hodnota                

010 prvotný stav problémových úverov a preddavkov 77 

020 kladné peňažné toky do problémových portfólií 4 

030 záporné peňažné toky z problémových portfólií 21 

040 záporné peňažné toky z dôvodu odpisov 3 

050 záporný peňažný tok z dôvodu iných situácií 2 

060 konečný stav problémových úverov a preddavkov 55 

 

Informácie uvedené v článku 443 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
  Účtovná hodnota zaťažených aktív Reálna hodnota zaťažených aktív Účtovná hodnota nezaťažených aktív Reálna hodnota nezaťažených aktív 

Vzor EU AE1 – Zaťažené a nezaťažené aktíva   
z čoho teoreticky 
prípustné EHQLA 

a HQLA 
  

z čoho teoreticky 
prípustné EHQLA 

a HQLA 
  

z čoho EHQLA a 
HQLA 

  
z čoho EHQLA 

a HQLA 

  010 030 040 050 060 080 090 100 

010 aktíva zverejňujúcej inštitúcie 2 112   0   5 988     

030 nástroje vlastného imania 0       4      

040 dlhové cenné papiere 0       157  111 100 

050 z čoho: kryté dlhopisy 0   0   0    

060 z čoho: sekuritizácie              

070 z čoho: emitované orgánmi verejnej správy         107  62 100 

080 
z čoho: emitované finančnými 

korporáciami 0   0   10  10  

090 
z čoho: emitované nefinančnými 

korporáciami 0   0   40  40  

120 ostatné aktíva  0       110      
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Vzor EU AE2 – Prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové cenné papiere 

Reálna hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu 
alebo emitovaných vlastných dlhových cenných 

papierov 

Nezaťažené 

  
reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo 
emitovaných vlastných dlhových cenných 

papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti 

    
z čoho teoreticky 
prípustné EHQLA 

a HQLA 
  z čoho EHQLA a HQLA 

  010 030 040 060 

130 kolaterál prijatý zverejňujúcou inštitúciou         

140 úvery na požiadanie         

150 nástroje vlastného imania         

160 dlhové cenné papiere         

170 z čoho: kryté dlhopisy 2 008      

180 z čoho: sekuritizácie       

190 z čoho: emitované orgánmi verejnej správy       

200 z čoho: emitované finančnými korporáciami       

210 z čoho: emitované nefinančnými korporáciami       

220 úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie       

230 iný prijatý kolaterál       

240 emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie       

241  emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a sekuritizácie       

250 CELKOVÝ PRIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE  2 008      

 

 

Vzor EU AE3 – Zdroje zaťaženosti 
Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo 

požičané cenné papiere 

Aktíva, prijatý kolaterál a emitované vlastné 
dlhové cenné papiere iné než zaťažené kryté 

dlhopisy a sekuritizácie 
  010 030 

010 účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov 2 002 2 002 

 

 
Tabuľka EU AE4 – Sprievodné opisné informácie   

   

Číslo riadku  Kvalitatívne informácie 

a) 
 
 

všeobecné opisné informácie o zaťaženosti aktív 
 
 
 

Objem zaťažených aktív v sledovanom období predstavoval 2 112mil. €, t. j. 35,3 % 
k nezaťaženým aktívam. Podstatná časť zaťažených  aktív  sú  úvery, ktoré predstavujú 
zabezpečenie k emitovaným krytým dlhopisom. Menej významnú časť zaťažených aktív 
predstavuje povinný kolaterál pre spoločnosti vydávajúce platobné karty.  

b) 
 
 

opisné informácie o vplyve podnikateľského modelu na zaťaženosť aktív 
a o význame zaťaženosti pre obchodný model inštitúcie, ktoré 
používateľom poskytujú kontext pre zverejňované informácie 
požadované vo vzoroch EU AE1 a EU AE2. 

Banka má významný podiel nezaťažených aktív, z ktorých dlhové cenné papiere                          
v trhovej hodnote 100mil. € sú akceptovateľné pre centrálnu banku ako kolaterál. Uvedené 
aktíva predstavujú 1,70 % z celkového objemu nezaťažených aktív 
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Informácie uvedené v článku 444 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 
Tabuľka EU CRD – Požiadavky na zverejňovanie kvalitatívnych informácií týkajúcich sa štandardizovaného prístupu 

Právny základ Číslo riadku Kvalitatívne informácie  

Článok 444 písm. a) CRR 
názvy nominovaných ECAI a ECA a dôvody akýchkoľvek zmien v 
daných nomináciách za obdobie zverejňovania 

a) Moody’s Investors Service Ltd, UK; Fitch Ratings, UK; McGraw-Hill International (U.K.)  Limited - Standard&Poor’s Ratings Services. 

Článok 444 písm. b) CRR 
triedy expozícií, pre ktoré sa používajú ECAI alebo ECA 

b) Prima banka využíva ratingy ratingových agentúr uvedených v bode a) na hodnotenie tried expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám 

Článok 444 písm. c) CRR 
opis postupu, ktorý sa používa na prenos ratingového hodnotenia 
emitenta a emisie na položky, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej 
knihe 

c) Prima banka nevyužíva tieto postupy. 

Článok 444 písm. d) CRR 
priradenie externého ratingu jednotlivých nominovaných ECAI alebo 
ECA rizikovým váham, ktoré zodpovedajú stupňom kreditnej kvality, 
ako sa stanovuje v tretej časti hlave II kapitole 2, berúc do úvahy, že 
túto informáciu nie je potrebné zverejniť, ak inštitúcie dodržiavajú 
postupy štandardného priradenia, ktoré uverejnila EBA 

d) Pri prideľovaní externých ratingov podľa jednotlivých ratingových agentúr postupuje Prima banka v súlade s platným nariadením. 

 

Informácie uvedené v článku 444 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 
 Vzor EU CR4 – štandardizovaný prístup – Účinky expozície voči kreditnému riziku a zmierňovania kreditného rizika (CRM)    
 

 Triedy expozícií 

Expozície pred uplatnením CCF a pred CRM Expozície po uplatnení CCF a po CRM RWA a hustota RWA 

 súvahové expozície 
podsúvahové 

expozície 
súvahové expozície 

podsúvahové 
expozície 

RWA hustota RWA (%)  

 a b c d e f 

1 ústredné vlády alebo centrálne banky 358 0 358 0 24 6,81% 

2 regionálne vlády alebo miestne orgány 162 45 162 24 37 20% 

3 subjekty verejného sektora 0 0 0 0 0 50% 

4 multilaterálne rozvojové banky             

5 medzinárodné organizácie             

6 inštitúcie 12 1 12 1 2 20% 

7 podnikateľské subjekty 382 7 380 1 381 100% 

8 retail 346 93 346 40 288 74,71% 

9 zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 4 609 0 4 608 0 1 697 36,81% 

10 expozície v stave zlyhania 6 0 6 0 6 100% 

11 expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko             

12 kryté dlhopisy             

13 
inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým 
hodnotením             

14 podniky kolektívneho investovania             

15 vlastné imanie 4   4   4 100% 

16 ostatné položky 90   94   24 25,75% 

17 SPOLU 5 969 146 5 969 67 2 466 40,83% 
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Vzor EU CR5 – štandardizovaný prístup:  

 

 Triedy expozícií 

Riziková váha 
Spolu 

Z čoho bez 
ratingu:  0 % 2 % 4 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % 250 % 370 % 1250 % iné 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 ústredné vlády alebo centrálne banky 348                     10       358 251 

2 regionálne vlády alebo miestne orgány         186                     186 186 

3 subjekty verejného sektora             0                 0   

4 multilaterálne rozvojové banky                               0   

5 medzinárodné organizácie                               0   

6 inštitúcie         12   0                 12   

7 podnikateľské subjekty                   381           381 381 

8 retailové expozície                 386             386 386 

9 expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 
          4 384 40   168 17           4 608 4 608 

10 expozície v stave zlyhania                   6 0         6 6 

11 expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko                               0 0 

12 kryté dlhopisy                               0 0 

13 
expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom 
s krátkodobým ratingovým hodnotením                               0 0 

14 podiely na majetku v podniku kolektívneho investovania 
                              0 0 

15 kapitálové expozície                   4           4 4 

16 ostatné položky 69       1         24           94 94 

17 SPOLU 417 0 0 0 199 4 384 40 0 554 433 0 10 0 0 0 6 036 5 916 

 

 
Informácie uvedené v článku 445 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 
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Informácie uvedené v článku 446 a 454 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Tabuľka EU ORA – Kvalitatívne informácie o operačnom riziku 

Právny základ Číslo riadku Kvalitatívne informácie 

Článok 435 ods. 1 písm. a), b), c) a d) 
CRR 
a) stratégie a postupy týkajúce sa riadenia OR;  
b) štruktúra a organizácia príslušnej funkcie 
riadenia rizík vrátane informácií o základe jej 
právomoci, právomociach a zodpovednosti v 
súlade so zakladajúcimi a riadiacimi 
dokumentmi inštitúcie;  
c) rozsah a charakter systémov vykazovania a 
merania rizík;  
d) politiky týkajúce sa hedžingu a 
zmierňovania rizika a stratégie a postupy 
monitorovania trvajúcej efektívnosti nástrojov 
hedžingu a zmierňovania rizika; 

a) 

Operačné riziko je riziko finančných i nefinančných dopadov v dôsledku neadekvátneho alebo chýbajúceho vnútorného procesu (konania zamestnancov) systému 
alebo externých udalostí. Definícia zahŕňa právne riziko a nezahŕňa strategické riziko. 
 Riadenie operačného rizika sa v Prima banke realizuje v súlade so stratégiou riadenia operačného rizika schválenou predstavenstvom banky. Riadenie operačného 
rizika pozostáva z jeho identifikácie, hodnotenia, monitorovania a voľby spôsobu jeho riadenia a zmierňovania. Cieľom riadenia operačného rizika je optimalizácia 
rizikového profilu banky za primerané náklady.  
Identifikácia operačného rizika je vykonávaná formou analýz rizík v procese prípravy nových produktov, nových procesov, neštandardných obchodov, implementácie 
nových informačných technológií/informačných zdrojov, riadenia projektov a plánovania kontinuity činností. Banka sleduje a analyzuje vývoj kľúčových rizikových 
indikátorov, všetky udalosti operačného rizika eviduje a analyzuje. Reziduálne riziko je identifikované v procese Risk and Control Selfassessment. 
Pri výskyte udalosti operačného rizika, alebo inej identifikácii operačného rizika sú spravidla prijímané akčné plány za účelom jeho eliminácie, resp. zmiernenia 
výskytu v budúcnosti. Pre účely zmiernenia finančného dopadu výskytu udalostí má banka uzatvorené viaceré poistné zmluvy kryjúce hlavné riziká. 

Článok 446 CRR písm. a) 
prístupy pre hodnotenie požiadaviek na 
vlastné zdroje pre operačné riziko, ktoré sa 
vzťahujú na inštitúciu 

b) Banka používa na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko štandardizovaný prístup. 

Článok 446 CRR písm. b) 
opis metodiky stanovenej v článku 312 ods. 2, 
ak ju inštitúcia používa, ktorý zahŕňa opis 
príslušných vnútorných a vonkajších faktorov, 
ktoré inštitúcia pri tomto pokročilom prístupe 
merania zohľadňuje 

c)  Nie je relevantné. 

Článok 454 CRR 
Zverejňovanie informácií o používaní 
pokročilých prístupov merania pre operačné 
riziko 

d) 
Nie je relevantné. 
 

 
Vzor EU OR1 – Požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko a hodnoty rizikovo vážených expozícií    
       

Bankové činnosti 

a b c d e 

príslušný ukazovateľ požiadavky na vlastné 
zdroje 

výška rizikovej expozície 
rok –3 rok –2 minulý rok 

1 
bankové činnosti, na ktoré sa uplatňuje prístup 
základného ukazovateľa (BIA) 

   11 139 

2 
bankové činnosti, na ktoré sa uplatňuje štandardizovaný 
prístup (TSA)/alternatívny štandardizovaný prístup 
(ASA) 

85 83 84   

3 uplatňuje sa prístup TSA: 85 83 84   

4 uplatňuje sa prístup ASA:      

5 
bankové činnosti, na ktoré sa uplatňujú pokročilé 
prístupy merania (AMA) 

     

 

 

Informácie uvedené v článku 447 písm. a) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Uvedené v tabuľke Vzor EU KM1 – Vzor kľúčových parametrov na str. 15 
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Informácie uvedené v článku 447 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 
Informácie uvedené v článku 448 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 

Informácie uvedené v článku 449 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 
Informácie uvedené v článku 449a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 
 

Informácie uvedené v článku 450 ods. 1 písm. a) až f) a písm. j) a k) a informácie uvedené v článku 450 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
EU REMA 

a) Informácie týkajúce sa orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad odmeňovaním: 
Banka nevyužíva služby externého poradcu. Predstavenstvo a dozorná rada pravidelne prijíma a skúma všeobecné zásady odmeňovania podľa Zákona  483/2001 o bankách. 

Zamestnanci, ktorých pracovné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií: 

- členovia predstavenstva  

- manažéri a zamestnanci, ktorých činnosti majú materiálny dopad na rizikový profil inštitúcie 

Dozorná rada v zmysle Stanov spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., určuje osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke, ktorá: 

- nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,  

- zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym 

orgánom a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom 

- zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave svojich rozhodnutí, 

- dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky. 

b) Informácie týkajúce sa koncepcie a štruktúry systému odmeňovania určených zamestnancov. 
Základná mzda, tak ako je stanovená v pracovnej zmluve, predstavuje zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny, ktorá zohľadňuje odbornú spôsobilosť a zodpovednosť 

identifikovaných osôb podľa  ich pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky. Pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od hodnotenia výkonnosti, ktoré zahŕňa  obdobie 

najviac jedného kalendárneho roka a prebieha raz ročne. Proces hodnotenia výkonnosti prebieha naprieč celou bankou, vo viacerých úrovniach, hodnotením zamestnanca, 

manažéra a príslušného tímu. 

Aspekty politiky odmeňovania sú rodovo neutrálne vrátane podmienok priznávania a vyplácania odmien a sú založené na hodnotení výkonnosti a ďalších parametroch 

stanovených v interných predpisoch. 

c) Opis spôsobov, akými sa súčasné a budúce riziká zohľadňujú v procesoch odmeňovania. Zverejňovanie informácií zahŕňa prehľad kľúčových rizík, ich meranie a vplyv týchto 
opatrení na odmeňovanie. 
Vyplácanie pohyblivej zložky odmeny sa môže rozkladať na ďalšie obdobia. Odložené časti pohyblivej zložky celkovej odmeny sa vyplatia v jednotlivých rokoch vybraným 

zamestnancom, ak sú splnené kľúčové priority banky pre daný kalendárny rok, a za predpokladu, že v dobe výplaty banka plní zákonom stanovenú minimálnu požiadavku na 

kapitálovú primeranosť, je zabezpečená nepretržitá likvidita a dodržané regulatórne ukazovatele likvidity a vlastné zdroje banky sú minimálne na úrovni základného imania. 
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d) Pomery medzi pevnou a pohyblivou odmenou stanovené v súlade s článkom 94 ods. 1 písm. g) CRD. 
Výška pohyblivej zložky je 0 % až 100 % z ročnej základnej mzdy. 

e) Opis spôsobov, akými sa inštitúcia snaží prepojiť výkonnosť počas obdobia merania výkonnosti s úrovňami odmeňovania. 
Proces hodnotenia výkonnosti zahŕňa obdobie jedného kalendárneho roka. Prebieha naprieč celou bankou, vo viacerých úrovniach, hodnotením zamestnanca, manažéra 
a príslušného tímu. 

f) Opis spôsobov, akými sa inštitúcia snaží upraviť odmeňovanie tak, aby zohľadňovalo dlhodobú výkonnosť 
Výška pohyblivej zložky odmeny odráža osobný prínos jednotlivého zamestnanca, v prípade manažéra zohľadňuje aj hodnotenie výkonnosti jeho tímu a to, ako prispel v danom 
období k plneniu obchodných a finančných cieľov banky, k naplňovaniu dlhodobej stratégie a záujmov banky a zároveň zohľadňuje aj plnenie zákonom stanovenej minimálnej 
požiadavky na kapitálovú primeranosť, zabezpečenie nepretržitej likvidity a dodržanie regulatórnych ukazovateľov likvidity a vlastné zdroje banky sú minimálne na úrovni 
základného imania. 

Tiež berie do úvahy schopnosť riaditeľa zjednodušovať procesy, zvyšovať efektivitu, posilňovať pozíciu banky na trhu a zvyšovať spokojnosť klientov, plnenie jeho osobných cieľov 
a cieľov jeho tímu, manažérske schopnosti, výkonnosť a efektivitu zvereného tímu, komunikačné schopnosti i prirodzenú proaktivitu, samostatnosť, schopnosť ísť príkladom 
a prijímať a niesť zodpovednosť. 

g) Opis hlavných parametrov a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek a všetkých ďalších nepeňažných výhod v súlade s článkom 450 ods. 1 písm. f) CRR. 
Cieľom odmeňovania je podporovať dlhodobú obchodnú stratégiu a záujmy banky v rámci systému riadenia rizík. 

h) Na žiadosť príslušného členského štátu alebo príslušného orgánu celkovú odmenu každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu. 
Nie je relevantné. 

i) Informácie o tom, či inštitúcia využíva výnimku stanovenú v článku 94 ods. 3 CRD v súlade s článkom 450 ods. 1 písm. k) CRR. 
Nie je relevantné. 

j) Veľké inštitúcie zverejňujú kvantitatívne informácie o odmeňovaní svojho orgánu kolektívneho riadenia, pričom rozlišujú medzi výkonnými a nevýkonnými členmi v súlade 
s článkom 450 ods. 2 CRR. 
Nie je relevantné. 
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Informácie uvedené v článku 450 ods. 1 písm. h) bodoch i) a ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
Vzor EU REM1 – Odmena priznaná za účtovný rok      

    a b c d 

   
funkcia dohľadu 

riadiaceho orgánu 
riadiaca funkcia 

riadiaceho orgánu  
iný vrcholový 
manažment 

iní určení zamestnanci 

1 

pevná 
odmena 

počet určených zamestnancov 1 3 3 11 

2 celková pevná odmena 0 2,0 0,2 0,6 

3 z čoho: na hotovostnom základe 0 2,0 0,2 0,6 

4 (neuplatňuje sa v EÚ)     

EU-4a z čoho: akcie alebo rovnocenné vlastnícke podiely     

5 z čoho: nástroje súvisiace s akciami alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje      

EU-5x z čoho: iné nástroje     

6 (neuplatňuje sa v EÚ)     

7 z čoho: iné formy     

8 (neuplatňuje sa v EÚ)     

9 

pohyblivá 
odmena 

počet určených zamestnancov 1 3 3 11 

10 celková pohyblivá odmena 0 1,1 0 0,2 

11 z čoho: na hotovostnom základe 0 1,1 0 0,2 

12 z čoho: odložená 0 0 0 0 

EU-13a z čoho: akcie alebo rovnocenné vlastnícke podiely     

EU-14a z čoho: odložená     

EU-13b z čoho: nástroje súvisiace s akciami alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje      

EU-14b z čoho: odložená     

EU-14x z čoho: iné nástroje     

EU-14y z čoho: odložená     

15 z čoho: iné formy     

16 z čoho: odložená     

17 celková odmena (2 + 10) 0 3,0 0,2 0,8 

 

  



 

36 

 

Informácie uvedené v článku 450 ods. 1 písm. h) bodoch v), vi) a vii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
Vzor EU REM2 – Osobitné platby zamestnancom, ktorých pracovné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil 
inštitúcií (určení zamestnanci)     

   a b c d 

       

   

funkcia dohľadu 
riadiaceho orgánu 

riadiaca funkcia 
riadiaceho orgánu  

iný vrcholový 
manažment 

iní určení zamestnanci 

  priznané zaručené pohyblivé odmeny  

1 priznané zaručené pohyblivé odmeny – počet určených zamestnancov 0 0 0 0 

2 priznané zaručené pohyblivé odmeny – celková hodnota 0 0 0 0 

3 
z čoho priznané zaručené pohyblivé odmeny vyplatené počas účtovného roka, ktoré sa nezohľadňujú 

v prémiovom strope     

  odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka 

4 
odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka – počet 
určených zamestnancov 0 0 0 0 

5 
odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka – celková 
hodnota 0 0 0 0 

  odstupné priznané počas účtovného roka 

6 odstupné priznané počas účtovného roka – počet určených zamestnancov 0 0 0 0 

7 odstupné priznané počas účtovného roka – celková hodnota 0 0 0 0 

8 z čoho vyplatené počas účtovného roka          

9 z čoho odložené         

10 z čoho odstupné vyplatené počas účtovného roka, ktoré sa nezohľadňuje v prémiovom strope         

11 z čoho najvyššia platba, ktorá bola priznaná jednej osobe         
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Informácie uvedené v článku 450 ods. 1 písm. h) bodoch iii) a iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
 Vzor EU REM3 – Odložené odmeňovanie                             

  a b c d e f EU – g EU – h 

 

Odložené a zadržané odmeňovanie celková hodnota 
odloženého 
odmeňovania 
priznaného za 
predchádzajúce 
obdobia dosahovania 
výsledkov 

 
z čoho odmeňovanie, 
na ktoré má vzniknúť 
nárok v účtovnom roku 

 
z čoho odmeňovanie, 
na ktoré vznikne 
nárok v nasledujúcich 
účtovných rokoch 

hodnota úpravy na 
základe dosiahnutých 
výsledkov, ktorá bola 
vykonaná v účtovnom 
roku v súvislosti 
s odloženým 
odmeňovaním, na ktoré 
mal vzniknúť nárok v 
účtovnom roku 

hodnota úpravy na 
základe dosiahnutých 
výsledkov, ktorá bola 
vykonaná v účtovnom 
roku v súvislosti 
s odloženým 
odmeňovaním, na ktoré 
mal vzniknúť nárok 
v budúcich výkonových 
rokoch 

celková hodnota úpravy 
počas účtovného roka 
v dôsledku implicitných 
úprav ex post (t. j. zmeny 
hodnoty odloženého 
odmeňovania v dôsledku 
zmien cien nástrojov) 

celková hodnota 
odloženého odmeňovania 
priznaného pred 
účtovným rokom 
a skutočne vyplateného v 
účtovnom roku  

celková hodnota odloženého 
odmeňovania priznaného za 
predchádzajúce obdobie 
dosahovania výsledkov, na 
ktoré vznikol nárok, ale na 
ktoré sa vzťahujú obdobia 
zadržania 

1 funkcia dohľadu riadiaceho orgánu 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 na hotovostnom základe 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

 
akcie alebo rovnocenné vlastnícke 
podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
nástroje súvisiace s akciami alebo 

rovnocenné bezhotovostné nástroje  0 0 0 0 0 0 0 0 

5 iné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 iné formy 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 riadiaca funkcia riadiaceho orgánu 2,5 1,2 1,4 0 0 0 1,1 0 

8 na hotovostnom základe 2,5 1,2 1,4 0 0 0 1,1 0 

9 

 
akcie alebo rovnocenné vlastnícke 
podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
nástroje súvisiace s akciami alebo 

rovnocenné bezhotovostné nástroje  0 0 0 0 0 0 0 0 

11 iné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 iné formy 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 iný vrcholový manažment 0,1 0 0 0 0 0  0 0 

14 na hotovostnom základe 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

15 

 
akcie alebo rovnocenné vlastnícke 
podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
nástroje súvisiace s akciami alebo 

rovnocenné bezhotovostné nástroje  0 0 0 0 0 0 0 0 

17 iné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 iné formy 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 iní určení zamestnanci 0,5 0,3 0,3 0 0 0 0 0 

20 na hotovostnom základe 0,5 0,3 0,3 0 0 0 0 0 

21 
akcie alebo rovnocenné vlastnícke 

podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
nástroje súvisiace s akciami alebo 

rovnocenné bezhotovostné nástroje  0 0 0 0 0 0 0 0 

23 iné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 iné formy 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 celková hodnota 3,1 1,5 1,7 0 0 0 1,1 0 
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Informácie uvedené v článku 450 ods. 1 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
 
Vzor EU REM4 – Odmena vo výške 1 milión EUR alebo viac za rok a 

 EUR 

určení zamestnanci, ktorí sú osobami 
s vysokým príjmom v zmysle článku 

450 písm. i) CRR 

1 od 1 000 000 až do 1 500 000  
2 od 1 500 000 až do 2 000 000   

3 od 2 000 000 až do 2 500 000  1 

4 od 2 500 000 až do 3 000 000   

5 od 3 000 000 až do 3 500 000   

6 od 3 500 000 až do 4 000 000   

7 od 4 000 000 až do 4 500 000   

8 od 4 500 000 až do 5 000 000   

9 od 5 000 000 až do 6 000 000   

10 od 6 000 000 až do 7 000 000   

11 od 7 000 000 až do 8 000 000   

x môže sa podľa potreby rozšíriť, ak sú potrebné ďalšie platobné pásma   

 
 
 

Vzor EU REM5 – Informácie týkajúce sa odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovné 
činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií (určení zamestnanci)                     

  a  b c d e f g h i j 

 
 odmeňovanie riadiaceho orgánu obchodné oblasti   

  

funkcia dohľadu 
riadiaceho orgánu 

riadiaca funkcia 
riadiaceho orgánu 

riadiaci 
orgán spolu 

investičné 
bankovníctvo 

retailové 
bankovníctvo 

správa aktív 
podnikové 

funkcie 

funkcie 
nezávislej 
vnútornej 
kontroly 

všetky 
ostatné 

spolu  

1 celkový počet určených zamestnancov                   18 

2 z čoho: členovia riadiaceho orgánu 1 3 4               

3 z čoho: iný vrcholový manažment     0 0 0 0  3 0    

4 z čoho: iní určení zamestnanci     0 2 1  4   2 2    

5 celkové odmeňovanie určených zamestnancov  0 3,0 3,1  0 0,2 0 0,2  0,3  0,2   

6 z čoho: pohyblivá odmena  0 1,1 1,1  0 0,1 0 0 0,1 0,1   

7 z čoho: pevná odmena  0  1,9 2,0  0 0,1 0 0,2 0,2  0,1   
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Informácie uvedené v článku 451 ods. 1 písm. a), b) a c) a v článku 451 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 
Vzor EU LR1 – LRSum: Zhrnutie zosúhlasenia účtovných aktív a expozícií ukazovateľa finančnej páky 

 

    a 

    uplatniteľná hodnota 

1 celkové aktíva podľa uverejnenej účtovnej závierky 5 969 

2 
úprava týkajúca sa subjektov, ktoré sú konsolidované na účtovné účely, no sú mimo rozsahu 
prudenciálnej konsolidácie   

3 
(úprava o sekuritizované expozície, ktoré spĺňajú prevádzkové požiadavky na vykázanie prenosu 
rizika)   

4 [úprava o dočasnú výnimku pre expozície voči centrálnym bankám (ak sa uplatňuje)]   

5 
[úprava o spravované aktíva vykazované v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca, no 
vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. i) nariadenia CRR]   

6 
úprava o bežné nákupy a predaje finančných aktív podliehajúcich účtovaniu k dátumu uzavretia 
obchodu   

7 úprava o oprávnené transakcie konsolidácie zostatkov   

8 úprava o derivátové finančné nástroje 1 

9 Úprava o transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)   

10 
úpravy o podsúvahové položky (t. j. konverzia podsúvahových expozícií na ekvivalentnú výšku 
úveru) 66 

11 
(úprava o úpravy prudenciálneho oceňovania a osobitné a všeobecné ustanovenia, ktorými sa znížil 
kapitál Tier 1) -1 

EU-11a 
[úprava o expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) 
CRR]   

EU-11b 
[úprava o expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. j) 
CRR]   

12 ostatné úpravy   

13 veľkosť celkovej expozície 6 036 
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Vzor EU LR2 – LRCom: Harmonizované zverejňovanie ukazovateľa finančnej páky Expozície ukazovateľa finančnej páky podľa CRR 

  

a b 

T T-1 

Súvahové expozície (bez derivátov a SFT) 

1 súvahové položky (bez derivátov a SFT, no vrátane kolaterálu) 5 969 5 325 

2 
navýšenie o kolaterál poskytnutý v súvislosti s derivátmi, ak sa podľa uplatniteľného účtovného rámca odpočítava od súvahových 
aktív     

3 (odpočty pohľadávok vykázaných ako aktíva pri hotovostnej variačnej marži poskytnutej v derivátových transakciách)     

4 (úprava o cenné papiere prijaté v rámci transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov, ktoré sa vykazujú ako aktíva)     

5 (všeobecné úpravy kreditného rizika súvahových položiek)     

6 (sumy aktív odpočítané pri stanovovaní kapitálu Tier 1) -1 0 

7 celkové súvahové expozície (bez derivátov a SFT)  5 969 5 325 

Derivátové expozície 

8 
reprodukčné náklady súvisiace s derivátovými transakciami podľa prístupu SA-CCR (t. j. po odpočítaní prípustnej hotovostnej 
variačnej marže)     

EU-
8a 

odchýlka pre deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu 
    

9 sumy dodatočnej hodnoty pri potenciálnej budúcej expozícii súvisiacej s derivátovými transakciami podľa prístupu SA-CCR      

EU-
9a 

odchýlka pre deriváty: príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu 
    

EU-
9b 

expozícia stanovená na základe metódy pôvodnej expozície 
1 1 

10 (vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom) (SA-CCR)   

EU-
10a 

(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom) (zjednodušený 
štandardizovaný prístup)   

EU-
10b 

(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom) (metóda pôvodnej 
expozície)   

11 upravená efektívna pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov   

12 (upravené efektívne pomyselné kompenzácie a odpočítania dodatočných hodnôt o vypísané kreditné deriváty)   

13 celkové derivátové expozície  1 1 

Expozície transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) 

14 aktíva SFT brutto (bez vykázania vzájomného započítania), po úprave o transakcie na základe účtovania predajov     

15 (vzájomne započítané sumy peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok aktív SFT brutto)     

16 expozícia voči kreditnému riziku protistrany pri aktívach SFT     

EU-
16a 

odchýlka pre SFT: expozícia voči kreditnému riziku protistrany v súlade s článkom 429e ods. 5 a článkom 222 CRR 
    

17 expozície transakcií, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca     

EU-
17a 

(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách SFT zúčtovávaných klientom) 
    

18 celkové expozície voči transakciám financovania prostredníctvom cenných papierov     

Iné podsúvahové expozície  

19 podsúvahové expozície v brutto pomyselnej hodnote 146 225 

20 (úpravy o konverziu na ekvivalentnú výšku úveru) -79 -119 

21 (všeobecné rezervy odpočítané pri stanovovaní kapitálu Tier 1 a osobitné rezervy súvisiace s podsúvahovými expozíciami)     

22 podsúvahové expozície 66 107 

Vylúčené expozície 
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EU-
22a 

[expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) CRR] 
    

EU-
22b 

[expozície vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. j) CRR (súvahové aj podsúvahové)] 
    

EU-
22c 

[vylúčené expozície verejných rozvojových bánk (alebo útvarov) – investície verejného sektora] 
    

EU-
22d 

[vylúčené expozície verejných rozvojových bánk (alebo útvarov) – podporné úvery] 
    

EU-
22e 

[vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými bankami (alebo útvarmi)] 
    

EU-
22f 

(vylúčené zaručené časti expozícií vyplývajúce z exportných úverov)  
    

EU-
22g 

(vylúčený nadmerný kolaterál zložený u tripartitných agentov) 
    

EU-
22h 

[vylúčené služby súvisiace s centrálnym depozitárom cenných papierov CDCP/inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. o) CRR] 
    

EU-
22i 

[vylúčené služby súvisiace s centrálnym depozitárom cenných papierov určených inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. p) CRR] 
    

EU-
22j 

(zníženie hodnoty expozície úverov na predbežné financovanie alebo medziúverov) 
    

EU-
22k 

(celkové vylúčené expozície) 
    

Veľkosť kapitálovej a celkovej expozície 

23 kapitál Tier 1 382 364 

24 veľkosť celkovej expozície 6 036 5 432 

Ukazovateľ finančnej páky 

25 ukazovateľ finančnej páky (%) 0.0633 0.0671 

EU-
25 

ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu výnimky pre investície verejného sektora a podporné úvery) (%) 
0.0633 0.0671 

25a ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv centrálnych bánk) (%) n/a n/a 

26 regulačná požiadavka na minimálny ukazovateľ finančnej páky (%) 0.0300 0.0300 

EU-
26a 

dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (%)  
n/a n/a 

EU-
26b 

     z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 
    

27 požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%)     

EU-
27a 

požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%) 
    

Výber prechodných opatrení a príslušných expozícií 

EU-
27b 

výber prechodných opatrení na vymedzenie veľkosti kapitálu 
    

Zverejňovanie priemerných hodnôt 

28 
priemer denných hodnôt aktív SFT brutto po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 
súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok     

29 
hodnota aktív SFT brutto ku koncu štvrťroka, po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 
súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok     
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30 
celková veľkosť expozície (vrátane vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúca 
priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní 
súm súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)     

30a 
celková veľkosť expozície (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúca priemerné 
hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 
súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)     

31 
ukazovateľ finančnej páky (vrátane vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúci 
priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní 
súm súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)     

31a 
ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúci priemerné 
hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 
súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)     

 

Vzor EU LR3 – LRSpl: Rozčlenenie súvahových expozícií (bez derivátov, SFT a vyňatých expozícií) 

    expozície ukazovateľa finančnej páky podľa CRR 

EU-1 celkové súvahové expozície (bez derivátov, SFT a vyňatých expozícií), z čoho: 5 969 

EU-2 expozície v obchodnej knihe 0 

EU-3 expozície v bankovej knihe, z čoho: 5 969 

EU-4 kryté dlhopisy   

EU-5 expozície, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi 358 

EU-6 
expozície voči regionálnym vládam, multilaterálnym rozvojovým bankám, 
medzinárodným organizáciám a subjektom verejného sektora, s ktorými sa 
nezaobchádza ako so štátmi 162 

EU-7 inštitúcie 12 

EU-8 zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 4 609 

EU-9 retailové expozície 346 

EU-10 podnikateľské subjekty 382 

EU-11 expozície v stave zlyhania 6 

EU-12 
iné expozície (napr. kapitálové, sekuritizácie a iné aktíva, ktoré nemajú povahu 

kreditného záväzku) 94 

 
 
Informácie uvedené v článku 451 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
 

Tabuľka EU LRA: Zverejňovanie kvalitatívnych informácií LR     
  

  

a 

Riadok Kvalitatívne informácie 

a) opis postupov používaných na riadenie rizika nadmerného využívania finančnej páky 
Banka počíta ukazovateľ finančnej páky na mesačnej báze v súlade s legislatívne stanovenou metodikou. Banka 
kryje toto riziko z kapitálového vankúša. Monitorovanie úrovne a zmien ukazovateľa finančnej páky a 
dodržiavania stanovených interných limitov je súčasťou mesačnej Správy o rizikách predkladanej  ALCO.  

b) 
opis faktorov, ktoré mali vplyv na ukazovateľ finančnej páky počas obdobia, ktorého sa 
zverejnený ukazovateľ finančnej páky týka 

Najväčší vplyv na ukazovateľ finančnej páky v roku 2022 mali rast úverového portfólia Banky, najmä úverov na 
bývanie, a prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021. 

 

 



 

43 

 

Článok 451a nariadenia (EÚ) č. 575/2013- zverejňovanie informácií o požiadavkách na likviditu 
 

2. Vo vzťahu k ukazovateľu krytia likvidity podľa výpočtu v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 460 ods. 1 inštitúcie zverejňujú 

tieto informácie: 
a)  priemer, prípadne priemery, svojho ukazovateľa krytia likvidity na základe zistení ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov, a to za každý štvrťrok príslušného 

obdobia zverejňovania informácií 
b)  priemer, prípadne priemery, celkových likvidných aktív, a to po uplatnení príslušných zrážok, zahrnutých do vankúša likvidity v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 

460 ods. 1, na základe zistení ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov, a to za každý štvrťrok príslušného obdobia zverejňovania informácií, a opis zloženia 
uvedeného vankúša likvidity 

c)  priemery svojich záporných tokov likvidity, kladných tokov likvidity a čistých záporných tokov likvidity vypočítané v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 460 ods. 1, 
na základe zistení ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov, a to za každý štvrťrok príslušného obdobia zverejňovania informácií, a opis ich zloženia 

 
Vzor EU LIQ1 – Kvantitatívne informácie o ukazovateli krytia likvidity (LCR)              
           
 

 a b c d e f g h 

  celková nevážená hodnota (priemer) celková vážená hodnota (priemer) 

EU 1a Štvrťrok končiaci (DD. mesiac RRRR) 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022 

EU 1b 
počet údajových bodov použitých pri 
výpočte priemerov 

3 3 3 3 3 3 3 3 

VYSOKOKVALITNÉ LIKVIDNÉ AKTÍVA 

1 
vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) 
spolu 

  672 446 438 392 

HOTOVOSŤ – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 

2 
retailové vklady a vklady od drobných 
obchodných klientov, z čoho: 

3209 3054 3060 3035 133 122 125 125 

3 stabilné vklady 1602 1558 1582 1582 80 78 79 79 

4 menej stabilné vklady 444 367 376 374 53 44 46 46 

5 
nezabezpečené veľkoobchodné 
financovanie 

709 852 839 760 169 188 182 160 

6 
prevádzkové vklady (všetky protistrany) 
a vklady v sieťach družstevných bánk 

671 792 780 711 149 163 159 142 

7 
neprevádzkové vklady (všetky 
protistrany) 

37 60 59 49 20 24 23 18 

8 nezabezpečený dlh                 

9 
zabezpečené veľkoobchodné 
financovanie 

      

10 dodatočné požiadavky                 

11 
záporné peňažné toky súvisiace s 
derivátovými expozíciami a inými 
požiadavkami na kolaterál 

260 438 250 147 16 26 16 10 

12 
záporné peňažné toky súvisiace so 
stratou financovania pri dlhových 
produktoch 

        

13 kreditné facility a nástroje likvidity 260 438 250 147 16 26 16 10 

14 iné zmluvné záväzky financovania 44 46 37 38 27 28 22 22 

15 iné podmienené záväzky financovania         
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16 CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY   345 364 345 317 

HOTOVOSŤ – KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 

17 
zabezpečené pôžičky (napr. obrátené 
repo obchody) 

                

18 
kladné peňažné toky z plne 
bezproblémových expozícií 

66 82 61 62 36 42 31 32 

19 iné kladné peňažné toky 0 1 1 0 0 1 1 0 

EU-19a 

(Rozdiel medzi celkovými váženými 
kladnými peňažnými tokmi a celkovými 
váženými zápornými peňažnými tokmi 
vyplývajúcimi z transakcií v tretích 
krajinách, v ktorých existujú obmedzenia 
prevodu alebo ktoré sú denominované 
v nekonvertibilných menách) 

          

EU-19b 
(Prebytok kladných peňažných tokov 
z prepojenej špecializovanej úverovej 
inštitúcie) 

          

20 CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY         

EU-20a plne vyňaté kladné peňažné toky         

EU-20b 
kladné peňažné toky podliehajúce 
hornému ohraničeniu 90 % 

        

EU-20c 
Kladné peňažné toky podliehajúce 
hornému ohraničeniu 75 % 

67 83 61 63 36 43 32 32 

CELKOVÁ UPRAVENÁ HODNOTA  

EU-21 VANKÚŠ LIKVIDITY   672 446 438 392 

22 
CELKOVÉ ČISTÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ 
TOKY 

  309 321 313 284 

23 UKAZOVATEĽ KRYTIA LIKVIDITY   2.1837 1.3862 1.3993 1.3799 
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Tabuľka EU LIQB o kvalitatívnych informáciách o ukazovateli krytia likvidity (LCR), ktorá dopĺňa 
vzor EU LIQ1.     
Číslo riadku Kvalitatívne informácie 

a) 
vysvetlenia hlavných faktorov ukazovateľa krytia likvidity a vývoja príspevku vstupov 
k výpočtu ukazovateľa krytia likvidity počas daného obdobia 

Faktory, ktoré vstupujú do výpočtu ukazovateľa krytia likvidity sú najmä vankúš likvidity, položky kladných 
a záporných peňažných tokov. Kladné peňažné toky sú najmä splátky úverov, záporné peňažné toky sú 
najmä z klientskych vkladov a krytých dlhopisov.  

b) vysvetlenia zmien v ukazovateli krytia likvidity počas daného obdobia 

Ukazovateľ krytia likvidity v priebehu roka 2022 klesol z dôvodu poskytovania úverov, najmä úverov na 
bývanie. Banka ukazovateľ počas daného obdobia pozorne sledovala a riadila tak, aby boli dodržané 
regulatórne aj interné limity. 
 

c) vysvetlenia skutočnej koncentrácie zdrojov financovania  Primárnym zdrojom financovania sú klientske vklady a kryté dlhopisy. 

d) všeobecný opis zloženia vankúša likvidity inštitúcie 
 Vankúš likvidity je tvorený dostupnými rezervami v centrálnej banke, štátnymi dlhopismi členských 
štátov EÚ v mene EURO a krytými dlhopismi. 

e) derivátové expozície a potenciálne výzvy na úhradu kolaterálu  Derivátové expozície sú nemateriálne. 

f) nesúlad mien v ukazovateli krytia likvidity  Hlavnou menou je EURO, ostatné meny sú nevýznamné. 

g) 
iné položky v rámci výpočtu ukazovateľa krytia likvidity, ktoré nie sú zaznamenané 
vo vzore na zverejňovanie informácií o ukazovateli krytia likvidity, ale ktoré 
inštitúcia považuje za relevantné pre svoj profil likvidity 

 Nie je relevantné. 

 

3. Vo vzťahu k požiadavke na čisté stabilné financovanie vypočítané v súlade so šiestou časťou hlavou IV inštitúcie zverejňujú tieto informácie:  
a)  údaje ku koncu štvrťroka svojho ukazovateľa čistého stabilného financovania vypočítaného v súlade so šiestou časťou hlavou IV kapitolou 2 pre každý štvrťrok príslušného 

obdobia zverejňovania informácií 
b)  prehľad sumy dostupného stabilného financovania vypočítanej v súlade so šiestou časťou hlavou IV kapitolou 3 
c)  prehľad sumy požadovaného stabilného financovania vypočítanej v súlade so šiestou časťou hlavou IV kapitolou 4 
 

Vzor EU LIQ2: Ukazovateľ čistého stabilného financovania              
  a b c d e 

(vo výške meny) 
nevážená hodnota podľa zostatkovej splatnosti 

vážená hodnota 
bez splatnosti < 6 mesiacov 6 mesiacov až < 1 rok ≥ 1 rok 

Položky dostupného stabilného financovania (ASF)           

1 kapitálové položky a nástroje 413       413 

2 vlastné zdroje 413       413 

3 ostatné kapitálové nástroje       

4 retailové vklady   2 210 282 551 2 897 

5 stabilné vklady   1 815 249 500 2 461 

6 menej stabilné vklady   395 33 51 436 

7 veľkoobchodné financovanie:   1 480 2 1 010 1 353 

8 prevádzkové vklady   644 2 1 323 

9 iné veľkoobchodné financovanie   836 0 1 009 1 030 

10 vzájomne závislé záväzky       

11 ostatné záväzky:    40     0 

12 derivátové záväzky NSFR            

13 
všetky ostatné záväzky a kapitálové nástroje nezahrnuté 

do vyššie uvedených kategórií 
      

14 celkové dostupné stabilné financovanie (ASF)         4 663 
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Položky požadovaného stabilného financovania (RSF) 

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu         
414 

EU-15a 
aktíva zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo 
viac v krycom súbore 

    0 2 102 1 787 

16 
vklady držané v iných finančných inštitúciách na prevádzkové 
účely 

      

17 bezproblémové úvery a cenné papiere:   213 179 3 028 2 356 

18 

bezproblémové transakcie financovania 
prostredníctvom cenných papierov s finančnými klientmi 
zabezpečené kolaterálom vo forme HQLA úrovne 1, na ktoré 
sa uplatňuje 0 % haircut 

      

19 

bezproblémové transakcie financovania 
prostredníctvom cenných papierov s finančným klientom 
zabezpečené kolaterálom vo forme aktív a úverov a 
preddavkov poskytnutých finančným inštitúciám 

      

20 
bezproblémové úvery nefinančným podnikovým 

klientom, úvery retailovým klientom a malým podnikateľom 
a úvery štátom a subjektom verejného sektora, z čoho: 

  96 76 658 627 

21 
s rizikovou váhou nižšou alebo rovnajúcou sa 35 % 

podľa štandardizovaného prístupu Bazilej II pre kreditné 
riziko 

  61 20 90 99 

22 
bezproblémové hypotéky na nehnuteľný majetok určený 

na bývanie, z čoho:  
  105 103 2 241 1 551 

23 
s rizikovou váhou nižšou alebo rovnajúcou sa 35 % 

podľa štandardizovaného prístupu Bazilej II pre kreditné 
riziko 

      

24 

ostatné úvery a cenné papiere, ktoré nie sú v stave 
zlyhania a nespĺňajú kritériá HQLA, vrátane akcií 
obchodovaných na burze a produktov súvahového 
obchodného financovania 

      

25 vzájomne závislé aktíva           

26 ostatné aktíva:    1 1 49 51 

27 fyzicky obchodované komodity           

28 
aktíva poskytnuté ako počiatočná marža pre zmluvy o 

derivátoch a ako príspevky do fondov centrálnych protistrán 
pre prípad zlyhania 

      

29 derivátové aktíva ovplyvňujúce NSFR        

30 
derivátové záväzky NSFR pred odpočítaním poskytnutej 

variačnej marže  
      

31 
všetky ostatné aktíva nezahrnuté do vyššie uvedených 

kategórií 
  0.8 0.8 49 51 

32 podsúvahové položky   135     7 

33 celková výška požadovaného stabilného financovania (RSF)      4 201 

34 ukazovateľ čistého stabilného financovania (%)      1.1101 
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4. Inštitúcie zverejňujú opatrenia, systémy, postupy a stratégie, ktoré boli zavedené s cieľom identifikovať, merať, riadiť a monitorovať vlastné 

riziko likvidity v súlade s článkom 86 smernice 2013/36/EÚ. 
 

Tabuľka EU-LIQA – Riadenie rizika likvidity      
Číslo riadku Kvalitatívne informácie 

a) 
stratégie a procesy riadenia rizika likvidity vrátane politík týkajúcich sa 
diverzifikácie zdrojov a splatnosti plánovaného financovania,  

Stratégia riadenia rizika likvidity banky vychádza z predpokladu, že riadenie rizika likvidity je každodenný 

proces. Informácie o stave likvidity banky kompetentný odbor predkladá pravidelne na zasadnutia ALCO 

(Výbor na riadenie aktív a pasív banky) a v prípade prekročenia stanovených limitov likvidity sú ihneď o tejto 

skutočnosti informovaní všetci členovia predstavenstva. Banka má rozpracovaný základný a alternatívne 

scenáre riadenia likvidity ako aj pohotovostný plán, ktorý je súčasťou plánu kontinuity obchodných činností 

banky. Metóda na meranie rizika likvidity je založená na meraní kumulovaných peňažných tokov v jednotlivých 

časových pásmach za všetky súvahové a vybrané podsúvahové položky celkovo v EUR a za jednotlivé hlavné 

meny (gapová analýza). Gapová analýza je doplnená sústavou ukazovateľov likvidity a varovných signálov. 

Základné definície a prístup Banky k identifikácii, sledovaniu, meraniu a vykazovaniu rizika likvidity sú 

upravené riadiacou normou. Vykonávacie postupy na identifikáciu, sledovanie, meranie a vykazovanie rizika 

likvidity vrátane dokumentácie k jednotlivým nástrojom sú podrobne popísané vo vnútrobankovom pokyne 

Riadenie rizika likvidity. 

Riziko likvidity Banka hodnotí ako významné. 

b) 
štruktúra a organizácia funkcie riadenia rizika likvidity (právomoci, štatút, iné 
mechanizmy). 

Dozorná rada je pravidelne informovaná o aktuálnej aj plánovanej likviditnej situácii banky ako aj o výsledkoch 

stresového testovania. Predstavenstvo schvaľuje stratégiu a politiky riadenia likvidity, procesy a parametre 

riadenia rizika likvidity a zabezpečuje, že manažment banky podniká všetky kroky potrebné na monitorovanie 

a kontrolu rizika likvidity. ALCO (Výbor na riadenie aktív a pasív banky) schvaľuje a dohliada na limity, metódy 

a parametre modelov pre kvantifikáciu rizika likvidity, akčný plán v prípade prekročenia interných limitov, 

interné varovné signály, parametre základného a alternatívnych scenárov pre riziko likvidity, parametrov 

a spúšťače pre pohotovostný plán. V prípade krízy je výbor zodpovedný za odsúhlasenie opatrení na zlepšenie 

likviditnej situácie banky, ktoré pripraví Riadenie bilancie banky. 

Vedúcim zamestnancom zodpovedným za riadenie rizika likvidity je vrchný riaditeľ divízie riadenia rizika.  

Vrchný riaditeľ divízie riadenia rizika zároveň zabezpečuje pravidelné informovanie vedenia Banky o stave 

likvidity banky, koordinuje činnosť pri mimoriadnych situáciách za oblasť likvidity. 

c) opis miery centralizácie riadenia likvidity a interakcie medzi útvarmi skupiny 
 Riadenie likvidity je plne v zodpovednosti banky. 

d) rozsah a charakter systémov vykazovania a merania rizika likvidity 

Banka má vybudovaný informačný systém súvisiaci s riadením rizika likvidity, ktorý zodpovedá rozsahu a 
zložitosti banky, ktorý zabezpečuje správny a aktuálny tok informácií od relevantných organizačných zložiek 
banky až k rozhodovacím orgánom.  
Banka je povinná v ktoromkoľvek časovom období plniť svoje splatné záväzky. Z uvedeného vyplýva, že 
štruktúra aktív a pasív musí byť z pohľadu aktuálnej, resp. odhadovanej zostatkovej splatnosti vyvážená. Banka 
preto uzatvára obchody (ako aktívne tak aj pasívne) tak, aby nevznikali neúmerné rozdiely v jednotlivých 
časových pásmach. Pre sledovanie správnej štruktúry aktív a pasív Banka sleduje čisté a kumulatívne pozície 
likvidity. Akceptovateľná štruktúra aktív a pasív je určená sústavou interných limitov. 
Pre riadenie rizika likvidity Banka využíva sústavu limitov a varovných signálov: 

- regulatórne limity; 
- interné limity; 
- varovné signály. 

V zmysle Opatrenia NBS č stanovila Banka scenáre pre riadenie rizika likvidity. Jednotlivé scenáre zohľadňujú 
vzniknutú situáciu a postup pre zamedzenie vysokého rizika likvidity Banky. Banka zostavuje okrem základného 
scenára dva alternatívne scenáre. 
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- základný scenár; 
- alternatívny scenár č. 1 – mierne stresový; 
- alternatívny scenár č. 2 – silne stresový. 

Zásady pre riešenie prechodných a dlhodobých problémov s likviditou alebo mimoriadnych okolností sú 
uvedené v pohotovostnom pláne Banky. Podľa charakteru vzniknutej situácie Banka pristupuje k využívaniu 
niektorého z krízových scenárov. 

- krátkodobý krízový scenár; 
- strednodobý krízový scenár; 
- krízový scenár pre činnosti súvisiace s programom KD. 

Na zabezpečenie dostatočnej likvidity využíva Banka likvidné aktíva s ohľadom na ich potenciálne straty pri 
predaji: 

- hotovosť; 
- uzatvorenie repo obchodov (ako záloh využívať úverové pohľadávky a cenné papiere v portfóliu 

banky); 
- činnosti súvisiace s programom KD, emisia KD; 

- uzatvorenie iných pasívnych obchodov na medzibankovom trhu; 

- predaj cenných papierov; 

- odpredaj klientskych úverových pohľadávok. 

Banka riadi riziko likvidity v hlavnej mene EUR, pričom sleduje, či suma záväzkov v niektorej cudzej mene 
neprekročí hranicu významnosti 5%. Za denné sledovanie je zodpovedný odbor pre riadenie rizík a v prípade 
prekročenia tejto hranice navrhne ďalší postup, ktorý následne schvaľuje ALCO. 
Na bežné riadenie rizika likvidity Banka používa základný scenár, ktorý vyjadruje Bankou očakávaný vývoj 
podmienok súvisiacich s likviditou. 
Alternatívne scenáre predpokladajú vznik odlišných podmienok ako základný scenár. Zohľadňujú faktory 
ovplyvňujúce stabilitu finančného trhu, faktory ovplyvňujúce mieru rizika likvidity Banky a vzájomné 
kombinácie týchto dvoch kategórií faktorov. 
Predpoklady jednotlivých scenárov navrhuje odbore pre riadenie rizík alebo odbor controllingu a riadenia 
bilancie a schvaľuje ALCO. Zdokumentované sú v internom Riadenie rizika likvidity. 

e) 
politiky týkajúce sa hedžingu a zmierňovania rizika likvidity a stratégie 
a postupy monitorovania trvajúcej efektívnosti nástrojov hedžingu 
a zmierňovania rizika 

 Nie je relevantné. 

f) 
prehľad pohotovostných plánov banky v oblasti financovania 

Banka má rozpracovaný základný a alternatívne scenáre riadenia likvidity ako aj pohotovostný plán, ktorý je 

súčasťou plánu kontinuity obchodných činností banky, je určený organizačným útvarom banky, ktoré sa  

podieľajú na riadení likvidity. Plán definuje indikátory včasného varovania, ktoré upozornia relevantné 

organizačné útvary banky s dostatočným časovým predstihom na možnosť vzniku krízy a definuje 

zodpovednosti konkrétnych organizačných útvarov banky. Banka pre prípad riešenia mimoriadnych okolností 

za oblasť riadenia likvidity  zriaďuje Krízový výbor, ktorého členmi sú všetci členovia predstavenstva a Pracovnú 

skupinu (členov menuje Krízový výbor podľa potreby).  

Krízový výbor a jeho právomoci: 

- vyhlásiť alebo zrušiť krízovú situáciu v Banke, 

- menovať členov Pracovnej skupiny podľa potreby, 

- rozhodovať o ďalších krokoch a postupoch na riešenie mimoriadnej situácie na základe podkladov 

a informácií od Pracovnej skupiny, 

- riadiť a koordinovať všetky činnosti Banky v krízovej situácii. 

 Pracovná skupina a jej povinnosti: 

- po vyhlásení krízovej situácie monitorovať stanovené parametre a udalosti, ktoré vplývajú na 

likviditu,  

- pripravovať materiály pre Krízový výbor,  
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- pripravovať návrhy na riešenie krízovej situácie, 

- koordinovať tok informácií pre Krízový výbor, zamestnancov a klientov Banky. 

Pohotovostný plán je prehodnocovaný minimálne na ročnej báze a v prípade potreby aktualizovaný tak, aby 

odrážal aktuálnu pozíciu Banky, aktuálnu trhovú situáciu a dostupné nástroje riadenia likvidity. Za 

prehodnotenie zodpovedá odbor pre riadenie rizík, ktorý ho následne predkladá na schválenie ALCO. 

Súčasťou pohotovostného plánu sú krízové scenáre, indikátory spustenia, informačné toky, právomoci 

a zodpovednosti jednotlivých riadiacich zamestnancov Banky, spôsoby komunikácie s klientmi, verejnosťou. 

Banka má nasledujúce krízové scenáre na riadenie likvidity: 

- Krátkodobý krízový scenár: slúži na prekonanie krátkodobej likvidnej krízy Banky v časovom 

horizonte jedného až sedem dní.  

- Strednodobý krízový scenár: slúži na prekonanie likvidnej krízy v Banke dlhšej ako 7 dní (v 

prípade, že sa nepodarí zastaviť úbytok likvidity krátkodobým krízovým scenárom). 

Krízový scenár krytých dlhopisov: slúži na prekonanie krízy nedostatočného krytia emitovaných krytých 

dlhopisov a likvidnej krízy vedúcej k neplneniu záväzkov Banky voči investorom z titulu emisie KD. 

g) 
 
 
 

vysvetlenie spôsobu použitia stresového testovania 
 
 
 

Stresovým testovaním sa chápe proces identifikácie zväčša málo pravdepodobných, ale reálne možných 

udalostí, ktoré môžu mať mimoriadne nepriaznivý vplyv na finančné zdravie banky a vhodná kvantifikácia 

tohto vplyvu. Stresové testovanie sa spravidla skladá z vytvorenia stresových scenárov a z hodnotenia ich 

vplyvu na náklady a výnosy alebo zisk. 

Stresové testovanie v banke je vykonávané minimálne raz ročne. Zodpovedným útvarom za vykonanie 

stresového testovania odbor pre riedenie rizík. Bližší popis stresového testovania je popísaný v internom 

pokyne Riadenie kapitálovej dostatočnosti banky. 

V prípade, ak strata pri aplikovaní stresových scenárov je vyššia, ako kapitál alokovaný na dané riziká, banka 

zahrnie dodatočnú požiadavku na tieto riziká vo výške rozdielu medzi alokovaných kapitálom na dané riziko 

a stresovým scenárom. 

Krízový scenár pre vykonávanie činností súvisiacich s programom KD: 

výsledkom stresového testovania pre prípad krízového scenára pre vykonávanie činností súvisiacich 

s programom KD je testovanie dynamiky poklesu ukazovateľa krytia prostredníctvom znižovania objemu 

krycieho súboru a testovanie rizika nesplatenia záväzkov vyplývajúcich z emisie KD. Výsledky stresového 

testovania programu KD sa týkajú výlučne parametrov v priamej súvislosti s programom KD. 

h) 
vyhlásenie schválené riadiacim orgánom o primeranosti opatrení riadenia 
rizika likvidity inštitúcie, ktoré poskytuje ubezpečenie, že zavedené systémy 
riadenia rizika likvidity sú primerané vzhľadom na profil a stratégiu inštitúcie 

Opatrenia na monitorovanie, riadenie a rozhodovanie v oblasti rizika likvidity banka považuje za primerané a 
dostačujúce, zabezpečujúce interné aj externé požiadavky na riadenie rizika likvidity. ILAAP (Internal Liquidity 
Adequacy Assessment Process) banky nevykazuje žiadne zásadné nedostatky. 

i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stručné vyhlásenie o riziku likvidity schválené riadiacim orgánom, v ktorom je 
výstižne opísaný celkový profil inštitúcie z hľadiska rizika likvidity spolu so 
stratégiou podnikania. Toto vyhlásenie obsahuje kľúčové ukazovatele a číselné 
údaje (iné ako tie, ktoré sú už zahrnuté vo vzore EÚ LIQ1 v rámci týchto 
vykonávacích technických predpisov), ktoré poskytujú externým 
zainteresovaným stranám komplexný pohľad na riadenie rizika likvidity 
inštitúciou vrátane pohľadu na vzájomné väzby medzi rizikovým profilom 
inštitúcie a toleranciou voči riziku stanovenou riadiacim orgánom. 
 

Riadenie rizika likvidity prebieha v súlade so schváleným rizikovým apetítom a to cez systém limitov a interných 
meraní, ktoré sú popísane v jednotlivých bankových interných pokynoch a smerniciach. Poverené odbory 
banky minimálne na mesačnej báze predkladajú reporty na ALCO a Predstavenstvo banky a informujú ich o 
vývoji likvidity. 
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Článok 452 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 

Informácie uvedené v článku 453 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  
 
Tabuľka EU CRC – Požiadavky na zverejňovanie kvalitatívnych informácií týkajúce sa postupov zmierňovania kreditného rizika    

Právny základ 
Číslo 

riadku 
Kvalitatívne informácie 

Článok 453 písm. a) CRR 
hlavné charakteristiky politík a postupov pre vzájomné 
započítavanie v súvahe a v podsúvahe a rozsah, v akom 
inštitúcie využívajú vzájomné započítavanie v súvahe 

a) Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 5 

Článok 453 písm. b) CRR 
hlavné charakteristiky politík a postupov pre oceňovanie a 
riadenie prípustného kolaterálu 

b) 

Postupy a pravidlá pre prijímanie zabezpečenia a postupy oceňovania prijatého zabezpečenia má Prima banka rozpracované v interných 
pokynoch. Prijímaním zabezpečovacích prostriedkov banka minimalizuje svoje kreditné riziko. Zabezpečovacie prostriedky slúžia ako 
sekundárny zdroj splácania úveru a majú garantovať splatenie pohľadávok banky z týchto obchodov v prípadoch, keď v dôsledku zhoršenia 
finančnej situácie dôjde k platobnej neschopnosti dlžníka. Ide o zabezpečenie financovanou aj nefinancovanou formou. 
Záložné právo Prima banky k zabezpečovacím prostriedkom sa zriaďuje písomnou zmluvou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou úverovej 
zmluvy. Zmluva obsahuje podmienky, realizáciu a zánik záložného práva. 
Pri oceňovaní zabezpečovacích prostriedkov vychádza Prima banka zo všeobecnej hodnoty zabezpečovacieho prostriedku stanovenej 
súdnym znalcom v znaleckom posudku (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok), z účtovnej hodnoty vedenej v účtovníctve klienta 
(pohľadávky, zásoby, nový hnuteľný majetok) a z trhovej hodnoty (cenné papiere). V procese prijímania a oceňovania zabezpečenia sú 
implementované nasledovné princípy:  
- kolaterál je vždy považovaný za sekundárny zdroj splácania úveru, 
 - výška/hodnota kolaterálu je požadovaná podľa úrovne akceptovaného kreditného rizika; nezabezpečené úvery sú typicky využívané iba pre 
prevádzkové financovanie a v nižšej výške, 
 - fyzická návšteva/obhliadka zabezpečenia je vykonávaná zamestnancom front-office  
- najmä pri komerčných nehnuteľnostiach, s povinnosťou vykonať záznam z obhliadky, 
 - ocenenie kolaterálov  
– nehnuteľností je vykonávané znalcom a prehodnocované bankovým supervízorom, 
 - proces preceňovania nehnuteľností závisí od vývoja na trhu nehnuteľností na Slovensku, v prípade významných zmien vo vývoji realitného 
trhu Prima banka reaguje precenením zabezpečenia (preceňuje prijaté zabezpečenia),  
- predmet financovania je obvykle požadovaný ako zabezpečenie. 

Článok 453 písm. c) CRR 
opis hlavných druhov kolaterálu, ktoré inštitúcia prijíma na 
zmierňovanie kreditného rizika 

c) 

Hlavným druhom kolaterálu je záložné právo na nehnuteľný majetok, pre retailové portfólio sú to nehnuteľnosti určené na bývanie. Pre 
komerčné portfólio banka využíva aj záložné právo na hnuteľný majetok, záložné právo na cenné papiere, záložné právo na pohľadávky z 
obchodného styku, záložné právo na pohľadávky do fondu opráv, zabezpečovacie postúpenie pohľadávok, zabezpečovacie postúpenie 
pohľadávok do fondu opráv, záložné právo pohľadávky voči peňažnému ústavu  (finančné zabezpečenie), záložné právo na obchodný podiel. 
 

Článok 453 písm. d) CRR 
v prípade záruk a kreditných derivátov použitých ako 
kreditné zabezpečenie hlavné druhy ručiteľov a protistrán 
kreditných derivátov a ich úverová bonita použitá na účely 
zníženia kapitálových požiadaviek okrem tých, ktoré sa 
používajú ako súčasť štruktúr syntetickej sekuritizácie 

d) Prima banka v súčasnosti nerealizuje zabezpečenie prostredníctvom kreditných derivátov. 

Článok 453 písm. e) CRR 
informácie o koncentráciách trhového alebo kreditného 
rizika v rámci zmierňovania kreditného rizika 

e) Banka nemá významné koncentrácie trhového alebo kreditného rizika v rámci zmierňovania kreditného rizika. 
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Informácie uvedené v článku 453 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  

 

Vzor EU CR3 – Prehľad postupov zmierňovania kreditného rizika (CRM):  Zverejňovanie informácií o používaní postupov zmierňovania 
kreditného rizika          

 
 Nezabezpečená 

účtovná hodnota  
Zabezpečená účtovná 

hodnota 
      

 
     

z čoho zabezpečené 
kolaterálom  

z čoho zabezpečené 
finančnými zárukami 

  

 
         z čoho zabezpečené kreditnými derivátmi 

 
 a b c d e 

1 úvery a preddavky 832 4 565 4 561 4   

2 dlhové cenné papiere  157 0 0 0    

3 spolu 989 4 565 4 561 4   

4      z čoho problémové expozície 37 41 40 1    

EU-5             z čoho v stave zlyhania  1 5       

 

 
Informácie uvedené v článku 453 písm. g) – j) nariadenia (EÚ) č. 575/2013  

g)  zodpovedajúci konverzný faktor a zmierňovanie kreditného rizika spojené s expozíciou a incidenciu postupov zmierňovania kreditného rizika so substitučným účinkom a bez 
neho: uvedené informácie sú v zverejnení podľa článku 444 písm. e) na str. 30 

h)  v prípade inštitúcií, ktoré vypočítavajú hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotu súvahových a podsúvahových expozícií podľa triedy 
expozícií pred a po uplatnení konverzných faktorov a akéhokoľvek zmierňovania súvisiaceho kreditného rizika: uvedené informácie sú v zverejnení podľa článku 444 písm. e) na 
str. 30 

i)  v prípade inštitúcií, ktoré vypočítavajú hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotu rizikovo váženej expozície a pomeru medzi uvedenou 
hodnotou rizikovo váženej expozície a hodnotou expozície po uplatnení zodpovedajúceho konverzného faktora a zmierňovania kreditného rizika spojeného s expozíciou; 
zverejnenie podľa tohto písmena sa vykonáva samostatne pre každú triedu expozícií: uvedené informácie sú v zverejnení podľa článku 444 písm. e) na str. 30 

j)  v prípade inštitúcií, ktoré vypočítavajú hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa prístupu IRB, hodnotu rizikovo váženej expozície pred uznaním vplyvu zmierňovania 

kreditného rizika kreditných derivátov a po jeho zohľadnení; ak inštitúcie dostali povolenie používať vlastné LGD a konverzné faktory na výpočet hodnôt rizikovo vážených 

expozícií, zverejnenie podľa tohto písmena vykonávajú samostatne pre triedy expozícií, na ktoré sa vzťahuje dané povolenie: nie je relevantné 

Článok 454 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 

Článok 455 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
Nie je relevantné. 

 


