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Informácie podľa nariadenia 2021/2178         
Banka zverejňuje nasledujúce informácie (k 31. 12. 2021): 
 

Vykazovanie taxonómie/Kvantitatívne ukazovatele Pomer k celkovým aktívam 

Hospodárske činnosti oprávnené v rámci taxonómie 72 %  

Hospodárske činnosti neoprávnené v rámci taxonómie 4 % 

Expozície voči ústredným vládam, centrálnym bankám a nadnárodným 
emitentom 

14 % 

Deriváty  0 % 

Expozície voči podnikom, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť 

zverejňovať nefinančné informácie podľa NFRD  

7 % 

Obchodné portfólio  0 % 

Medzibankové úvery na požiadanie 0 % 

 
 

Z výpočtu oprávnenosti a neoprávnenosti v rámci taxonómie boli vylúčené expozície voči ústredným vládam, 
centrálnym bankám a nadnárodným emitentom, ktoré sú tvorené najmä štátnymi dlhopismi, expozície voči 

podnikom, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejňovať nefinančné informácie podľa NFRD a medzibankové 

úvery na požiadanie, ktoré tvoria najmä vklady banky určené na korešpondenčné bankovníctvo.  
 

Oprávnenosť a neoprávnenosť v rámci taxonómie bola posudzovaná u podnikov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
zverejňovať nefinančné informácie podľa NFRD a retailových klientov banky. Pri posudzovaní či podnik má 

povinnosť zverejňovať nefinančné informácie podľa NFRD sa banka riadila verejne dostupnými informáciami o tom, 
či sa jedná o veľký podnik, príp. materský podnik veľkej skupiny, ktorý je subjektom verejného záujmu 

s prekročeným kritériom na priemerný počet zamestnancov podľa článku 19a alebo článku 29a smernice 

2013/34/EÚ. Pri retailových klientoch sa predpokladalo, že podliehajú rovnakým technickým kritériám preskúmania 
oprávnenosti v rámci taxonómie ako sektor s nehnuteľnosťami. 

 
Hospodárske činnosti oprávnené v rámci taxonómie tvoria hypotekárne záložné listy a expozície retailových 

klientov, jedná sa o expozície spojené s úvermi na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo renováciu 

nehnuteľnosti. 
 

Hospodárske činnosti neoprávnené v rámci taxonómie tvoria expozície voči finančným a nefinančným klientom, 
ktorých hospodárska činnosť nie je opísaná v delegovanom akte o klíme a retailových klientov, ktoré nie sú 

spojené s úvermi na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo renováciu nehnuteľnosti. 
 


