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01. Príhovor generálneho riaditeľa

Vážení akcionári, vážení klienti,
v roku 2013 sme v súlade s našou dlhodobou stratégiou investovali do budúcnosti banky a do jej rozvoja,
budovali sme piliere budúcej konkurenčnej výhody
a zároveň sme výrazne posilňovali pozíciu Prima banky
najmä v oblasti služieb občanom. Aj vďaka tomu sme
sa už v úvodnej časti rozvoja banky stali najrýchlejšie
rastúcou retailovou bankou na trhu. Naším dlhodobým zámerom je trvalo posilňovať postavenie banky
v oblasti služieb pre občanov a pre malé a stredné
firmy a zároveň naďalej úspešne rozvíjať služby pre
mestá a obce. Vo všetkých segmentoch sa snažíme
rozvíjať dlhodobé, vzájomne výhodné vzťahy s existujúcimi i novými klientmi. Naším cieľom je postupne
zvyšovať počet klientov, ktorí s nami aktívne bankujú, výrazne posilniť pozíciu banky v oblasti úverov,
trvalo zjednodušovať všetko, čo robíme, a zvyšovať
efektivitu.
V priebehu uplynulého roku sme pokračovali vo zvyšovaní dostupnosti našich služieb a opäť sme výrazne rozšírili našu sieť pobočiek a bankomatov. Rozvíjali
sme aj naše produkty a služby a výrazne sme posilnili
úverovanie občanov, v ktorom sme rástli niekoľkonásobne rýchlejšie ako trh. S veľmi pozitívnym ohlasom
u klientov sa stretol najmä jednoduchý proces prenesenia hypotéky z inej banky, zároveň sa potvrdil
záujem klientov o Osobný účet a jeho výhody. Zamerali
sme sa aj na ďalšie zvyšovanie kvality služieb a podľa
nezávislých prieskumov sú už dnes klienti Prima banky
najspokojnejší na trhu. Vďaka atraktívnym produktom
a službám, ďalšiemu zvýšeniu dostupnosti, zameraniu na kvalitu služieb a predaja a vďaka marketingovej podpore významne rástol počet nových klientov
Prima banky. Zároveň sme potvrdili aj naše vedúce
postavenie v poskytovaní služieb mestám a obciam.

Vďaka rastu v kľúčových oblastiach, zodpovednej
cenotvorbe, ďalšiemu zvýšeniu efektivity a zníženiu
prevádzkových nákladov je celkový hospodársky výsledok výrazne lepší, než sme v tejto fáze rozvoja očakávali, a to aj napriek konzervatívnej tvorbe opravných
položiek a významnému zaťaženiu v podobe bankovej
dane.
V roku 2014 budeme v náročnom ekonomickom, legislatívnom a regulatórnom prostredí pokračovať
v realizácii našej dlhodobej stratégie a ďalej investovať
do rozvoja banky a do jej budúcnosti. Prioritou bude
ďalšie posilnenie v oblasti úverov, ešte viac sa zameriame na zvyšovanie kvality služieb klientom a dokončíme prvú fázu rozširovania našej pobočkovej a bankomatovej siete. Posilňovať budeme tiež vzdelávanie
a rozvoj našich ľudí a tímov, aj ich zameranie na klienta
a na jeho potreby.
Ďakujem za vašu podporu pri rozvoji Prima banky.

Jan Rollo
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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02. Správa dozornej rady

Vážení akcionári,
v mene Dozornej rady spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., mám česť predniesť správu o činnosti dozornej rady za minulý rok. Dovoľte mi predovšetkým,
aby som vás informoval, že dozorná rada sa vo svojej
činnosti riadila Stanovami banky a Štatútom dozornej
rady, ako aj príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.
Počas roka 2013 pracovala dozorná rada najprv
v zložení:
- Iain Child - predseda
- Marián Slivovič – podpredseda
- Jozef Oravkin – člen
- Michal Sýkora – člen
- Pierre Vérot – člen
K 24. 6. 2013 zanikol výkon funkcie členovi dozornej rady
Michalovi Sýkorovi a k 15. 8. 2013 bol zamestnancami
zvolený Evžen Ollari ako nový člen dozornej rady.
V minulom roku sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia dozornej rady a dvakrát dozorná rada zasadala mimoriadne, kedy boli per rollam prijaté rozhodnutia o voľbe nového člena predstavenstva, udelení súhlasu na
menovanie prokuristov a o udelení súhlasu na zvýšenie základného imania banky. Dozorná rada dozerala
na činnosť banky aj z pozície Výboru pre audit a Úverového výboru. Členovia dozornej rady využívali právo
kontroly činnosti predstavenstva banky.
S cieľom efektívne riadiť činnosť banky sa členovia
predstavenstva pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach dozornej rady. Členovia predstavenstva na nich
informovali o činnosti banky a o jej hospodárskych výsledkoch a tiež o vývoji rizikovosti úverového portfólia.

Dozorná rada tiež pravidelne kontrolovala finančné
výsledky banky, plnenie obchodného plánu, ako aj
plnenie úloh uložených predstavenstvu banky. Dozorná rada v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami na svojich riadnych zasadnutiach preskúmala
a prerokovala riadnu individuálnu účtovnú závierku za
rok 2012, návrh na úhradu straty za rok 2012, finančný plán na roky 2013 a 2014, správu o činnosti odboru interného auditu za rok 2012 spolu so schválením
plánu činnosti odboru interného auditu na roky 2013
a 2014. Tiež vzala na vedomie informácie o plnení
strategických priorít banky, o finančných výsledkoch
k 31. 12. 2012 a k 30. 9. 2013, risk report k 31. 12. 2012
a k 30. 9. 2013, správu odboru compliance za rok 2012,
výročnú správu za rok 2012 a správu o opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených dohľadom NBS.
Dozorná rada schválila návrh na menovanie externého
audítora pre rok 2013 a odporučila jeho schválenie aj
valnému zhromaždeniu.
Dozorná rada konštatuje, že uskutočňovanie podnikateľskej činnosti banky a výkon pôsobnosti predstavenstva banky sú v súlade s platnou legislatívou, stanovami banky a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná
rada zároveň konštatuje, že účtovné záznamy banky
sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou.

Iain Child
predseda dozornej rady
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03. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013

V roku 2013 Prima banka už druhý rok úspešne pokračovala v napĺňaní svojej dlhodobej stratégie, ktorá nastala po zmene akcionára v roku 2011. Zamerala
sa najmä na pokračovanie dynamického rozširovania
pobočkovej a bankomatovej siete a na ďalšie výrazné
posilnenie svojej pozície v oblasti retailového bankovníctva a úverovania občanov. Zároveň banka držala veľmi silnú pozíciu tak v oblasti likvidity, ako aj
kapitálu.
Dostupnosť služieb pre klientov bola v priebehu roku
2013 aj naďalej veľmi významne posilnená najmä
počtom nových pobočiek a bankomatov. V priebehu
roka 2013 sme pre našich klientov otvorili 16 nových
pobočiek, väčšinou v okresných mestách po celom
Slovensku, a dosiahli sme tak celkový počet 91 pobočiek. Počet bankomatov sme zvýšili o 37 na celkový počet 164. Zároveň sme 9 z nich remodelovali
do nášho nového dizajnu a niektoré z nich sme premiestnili do lepšej lokality.
Zvyšovanie kvality a rozsahu pobočkovej siete patrí
medzi dlhodobé priority banky. Tiež sme sa zamerali na poskytovanie úverov retailovým klientom, čo
sa odrazilo nielen v medziročnom raste tak úverov
na bývanie, ako spotrebiteľských úverov, ale aj vo
významnom raste trhového podielu v tomto segmente.
Prima banka aj uplynulý rok potvrdila pozíciu lídra
v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce,
kde jej podiel na trhu úverov predstavuje 40 %
a v oblasti vkladov takmer 43 %.

Vybrané finančné výsledky banky
Celková bilančná suma banky dosiahla hodnotu
1,9 mld. eur, čo predstavuje mierne zníženie oproti roku 2012 vďaka zníženiu medzibankových úve-

rov. Najvýznamnejšou zložkou aktív zostali aj naďalej úvery poskytované klientom vo výške 1,3 mld.
eur (pred úpravou o opravné položky), čo predstavuje medziročný rast 4 %. V súlade so stratégiou
banky došlo k výraznému navýšeniu podielov retailových úverov na celkových klientskych úveroch
z 28 % na 40 % a retailové úvery dosiahli úroveň
takmer 0,5 mld. eur. Prima banka rástla medziročne
na trhu úverov obyvateľstvu najrýchlejšie (+48 %),
t. j. 4-krát rýchlejšie než zvyšok trhu, kde dvojciferný
medziročný rast zaznamenali tak úvery na bývanie
(+50 %), ako aj spotrebiteľské úvery (+44 %). Neretailové
úvery, naopak, zaznamenali pokles vďaka veľmi konkurenčnému prostrediu a rekordne nízkym úrokovým
sadzbám – municipálne úvery poklesli medziročne
o 12 %, čo znížilo ich podiel na celkových klientskych
úveroch z 36 % na 30 %, korporátne a SME úvery poklesli o 13 %, čo znížilo ich podiel na celkových úveroch z 35 % na 30 %.
Na pasívnej strane bilancie zostali najvýznamnejšou
zložkou aj naďalej vklady klientov, ktoré sa medziročne zvýšili o 49 mil. eur (+3,3 %) a dosiahli úroveň
1,5 mld. eur. Podiel retailových vkladov na celkových
klientskych vkladoch narástol medziročne o 65 % na
67 % vďaka medziročnému rastu (+ 7 %), ktorý predstavoval viac ako dvojnásobok rastu trhu retailových
depozít. Prispel k tomu tak rast retailových bežných
účtov (medziročný nárast 30 %), ako aj retailových
termínovaných vkladov (medziročný nárast 4 %). Korporátne vklady sa znížili hlavne kvôli odchodu ŠFRB
do štátnej pokladnice. Municipálne vklady zaznamenali medziročný rast 9 % a banka si dlhodobo udržuje
v tomto segmente pozíciu jednotky na trhu. Základné imanie banky bolo na konci roku 2013 navýšené
o 24 mil. eur tak, aby banka bola pripravená na ďalší
rast úverov v roku 2014 a aby si udržiavala silnú kapitálovú pozíciu aj po zavedení ďalšej sprísňujúcej
regulácie kapitálu.
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03. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013

Výhľad na rok 2014
Pozitívne zmeny v štruktúre bilancie sa odrazili
v udržaní zdravého pomeru úverov k vkladom, ktorý
dosiahol úroveň 82,1 %, ale aj v silnej kapitálovej pozícii banky. Primeranosť základných vlastných zdrojov (Tier 1) sa zvýšila z 11,03 % na 11,30 %.
Hospodársky výsledok za rok 2013 bol -5,6 mil. eur
a bol ovplyvnený aj externými faktormi, legislatívnymi zásahmi, zvýšenou reguláciou a konzervatívnym
prístupom k tvorbe opravných položiek. Bankový
odvod zaťažil hospodársky výsledok sumou takmer
8 mil. eur, obozretná tvorba opravných položiek zas
sumou takmer 12 mil. eur. Neustále zameranie banky
na trvalé zefektívňovanie procesov a na efektivitu
umožnilo znížiť prevádzkové náklady banky medziročne o 12 % aj napriek tomu, že banka výrazne rozšírila svoju pobočkovú a bankomatovú sieť a ďalej
investovala do podpory značky a skvalitnenia služieb
klientom.

Napriek zložitému makroekonomickému a legislatívnemu prostrediu bude Prima banka aj v roku
2014 pokračovať v napĺňaní svojej dlhodobej stratégie posilňovaním svojej pozície v oblasti retailového bankovníctva a úverovania občanov – jednoduchou produktovou ponukou, rýchlym poskytovaním
úverov občanom, zvyšovaním dostupnosti klientom
prostredníctvom ďalšieho rozširovania pobočkovej a bankomatovej siete, ale aj skvalitňovaním poskytovaných služieb. Banka chce naďalej rozvíjať aj poskytovanie bankových služieb
pre mestá a obce. V oblasti nákladov bude banka pokračovať v optimalizácii nákladov a bude
klásť dôraz na efektivitu a obozretný prístup
v riadení rizika. To všetko pri udržaní silnej likvidnej
a kapitálovej pozície.

Hospodárske výsledky banky za rok 2013 sú napriek
významným nepriaznivým externým ekonomickým
faktorom lepšie než očakávania manažmentu a majoritného akcionára, a to hlavne vďaka obchodným
výsledkom a efektívnemu riadeniu nákladov. Zároveň
sú tiež lepšie než hospodárske výsledky banky za rok
2012 (hospodársky výsledok po zdanení medziročne
lepší o 32 %).
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04. Orgány spoločnosti – Predstavenstvo Prima banka Slovensko, a.s.

Jan
Rollo

Jaroslava
Hirschová

predseda
predstavenstva
a generálny riaditeľ
zodpovedný za
divíziu retailového
bankovníctva

členka predstavenstva,
vrchná riaditeľka
finančnej divízie

Pred príchodom do Prima banky pôsobil ako predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej
sporiteľne. Predtým pracoval desať rokov v českej
GE Money Bank ako riaditeľ firemného bankovníctva
a neskôr ako riaditeľ retailového bankovníctva
a člen predstavenstva banky. V bankovníctve pôsobí
od roku 1994, v Bank Austria bol zodpovedný za
vzťahy s kľúčovými klientmi, marketing a elektronické
bankovníctvo, následne v Citibank viedol oddelenie
riadenia produktov a podieľal sa na riadení divízie
malých a stredných podnikov. Pred vstupom do
bankového sektora pôsobil v Delegácii Európskej únie
v Prahe a ako špecialista oddelenia informačných
technológií spoločnosti Swissair vo Švajčiarsku.

Naposledy pôsobila v ČSOB, a.s., Praha ako finančná
manažérka a zároveň ako vrchná finančná riaditeľka ČSOB
Pojišťovna a.s. Predtým pracovala ako vrchná finančná
riaditeľka Českej pojišťovny, a.s. so zodpovednosťou
za všetky spoločnosti Generali PPF Holdingu v ČR.
Jaroslava Hirschová pôsobila 12 rokov aj vo finančnej
divízii skupiny GE, naposledy ako finančná riaditeľka
a členka predstavenstva v GE Money Oy vo Fínsku. Skôr
zastávala funkciu manažérky finančného plánovania
a analýz v novej akvizícii GE – vo First National Bank
Londýn. V ČR pracovala ako riaditeľka controllingu
a riaditeľka finančného plánovania a analýz v GE Money
Bank a bola predsedníčkou predstavenstva GE Capital
Multiservis a členkou predstavenstva GE Capital Leasing.

(od 1. 4. 2011)

Henrieta
Gahérová
(od 21. 2. 2013)

členka predstavenstva
vrchná riaditeľka
divízie riadenia
produktov

Do Prima banky prišla zo Slovenskej sporiteľne, kde
pôsobila 6 rokov, naposledy na pozícii riaditeľky odboru
riadenia produktov a zároveň ako prokuristka. Okrem
vedenia odboru sa podieľala aj na kľúčových projektoch
banky, napríklad na zavedení nového informačného
systému, vytvorení centrálneho pracoviska Back Office
či Nového obchodného modelu malých a stredných
podnikov. V bankovníctve začínala vo VÚB banke, kde
počas 10 rokov pôsobila na viacerých pozíciách. V jej
kompetencii bolo okrem iného riadenie produktového
portfólia, elektronických kanálov, call centra a manažment
projektu nasadzovania nového informačného systému.
Posledné tri roky pôsobila ako riaditeľka odboru riadenia
segmentu občanov.

(od 19. 5. 2011)

Pavol
Majer

(od 1. 7. 2011)
člen predstavenstva,
vrchný riaditeľ
divízie IT a bankovej
prevádzky

Pôsobil 8 rokov v Slovenskej sporiteľni, z toho posledných 5 ako riaditeľ divízie organizácie IT a prokurista.
Pavol Majer priamo riadil projekt Euro a niekoľko desiatok ďalších kľúčových projektov.
Pred Slovenskou sporiteľnou pracoval v spoločnosti ORACLE, kde okrem iného riadil projekt „Rok 2000“
v Slovnafte. Pod dozorom P. Majera úspešne prebehlo
zavedenie ERP systémov v Slovnafte a v jeho dcérskych
spoločnostiach, ako aj implementácia niektorých IT systémov v spoločnosti EuroTel.
Vo VÚB Praha implementoval hlavný bankový systém
ako projektový manažér zastupujúci česko-nemeckú
konzultačnú spoločnosť.

V priebehu roku 2013 pôsobili v Prima banke ako členovia predstavenstva: Radovan Jenis (od 1. 7. 2011 do 31. 5. 2013)
a Dávid Ševčík (od 15. 7. 2013 do 19. 10. 2013).
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04. Orgány spoločnosti – Dozorná rada Prima banka Slovensko, a.s.

Iain Child
predseda dozornej rady

Marián Slivovič
podpredseda dozornej rady

Jozef Oravkin
člen dozornej rady

Evžen Ollari
člen dozornej rady

Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
člen dozornej rady
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05. Akcionárska štruktúra

Štruktúra akcionárov Prima banky k 31. 12. 2013
Akcionári
Prima banka Slovensko, a.s.
Mestá a obce
Právnické osoby
Fyzické osoby
Základné imanie spolu

Počet akcionárov

Podiel na
základnom imaní
spolu (EUR)

Podiel na
základnom
imaní v %

286

3 075 603

3,46

4

85 383 930

96,04

80

446 549

0.50

370

88 906 082

100,00
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06. Profil spoločnosti

Prima banka je v súčasnosti najrýchlejšie
rastúca retailová banka na Slovensku a v súlade
s dlhodobou stratégiou zameranou na rozvoj
retailového bankovníctva zvyšuje dostupnosť
služieb pre klientov rozširovaním siete pobočiek
a bankomatov.

Prima banka aj naďalej potvrdzuje pozíciu lídra
v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce,
kde jej podiel na trhu presahuje 40 % v oblasti
vkladov aj úverov. Pri svojich produktoch a procesoch
sa zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť,
zrozumiteľnosť a výhodnosť.

Aj preto v roku 2013 pokračovala Prima banka
v expanzii pobočkovej a bankomatovej siete
a do prevádzky uviedla 16 nových pobočiek
a 37 bankomatov. K 31. 12. 2013 tak mala celkovo
91 pobočiek a 164 bankomatov. S počtom
obchodných miest je dnes piatou najväčšou bankou
na Slovensku.

Väčšinovým vlastníkom banky je stredoeurópska
skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní
viac ako 96 % akcií.

Pobočka
banky

Nová
pobočka

Bankomat

Nový
bankomat
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07. Vývoj obchodnej činnosti

Obchodné aktivity - individuálni klienti
Prima banka v roku 2013 úspešne pokračovala
v rozvoji svojej retailovej stratégie, ako aj v udržiavaní
svojho postavenia v municipálnom sektore. Tak
ako predchádzajúci aj rok 2013 priniesol výrazné
zmeny v nových produktoch a tiež ďalšie
zjednodušovanie portfólia bankových produktov
a služieb.
Výrazne rýchlejšie ako trh rástli vklady obyvateľstva
v Prima banke, ktorá medziročne zvýšila ich celkový
objem o 7,1 % na viac ako 1 mld. eur. Zostatky
na bežných účtoch vzrástli medziročne o 30 %
a na rozdiel od trhu sa v Prima banke darilo aj
termínovaným vkladom, ktorých objem medziročne
vzrástol o viac ako 7 %.
Ešte v roku 2011 zaviedla produkt Osobný účet
s odmenou za platby kartou. Počet klientov, ktorí sa
rozhodli využívať jeho výhody, vzrástol v roku 2013
o 70 % a celkovo počet klientov s bežným účtom
narástol o 11 %.
V roku 2013 banka výrazne rozšírila počet
bankomatov a pobočiek, čim zvýšila dostupnosť
svojich služieb. Výrazne zjednodušené obrazovky
bankomatov, voľba bankoviek, ako aj veľmi
jednoduchá práca s Internet bankingom prispievajú
k čoraz väčšiemu počtu retailových klientov.

Prima banka rozšírila svoju ponuku produktov
o Detský účet a o Študentský účet.
Výrazným redizajnom prešlo Kontaktné centrum
– Infolinka. Počet prichádzajúcich hovorov sa
zdvojnásobil a aktívnym oslovovaním klientov,
ako aj rýchlym spracovaním e-mailových správ, sa
zaradilo ku kanálom banky, ktoré prispievajú k vyššej
spokojnosti našich klientov.
V oblasti retailových úverov banka prešla viacerými
vlnami zjednodušovania a zrýchľovania procesu
poskytovania úverov. Minulý rok bol zameraný
prevažne na oblasť hypotekárnych úverov, kde banka
výrazne zautomatizovala predajné procesy, pričom
sme maximálne skrátili čas poskytnutia úveru.
Na trhu úverov obyvateľstvu najrýchlejšie rástla
Prima banka, ktorá po aktívnom vstupe na trh
refinancovania hypoték poskytla v roku 2013 4-krát
viac hypoték ako v roku 2012. Portfólio hypoték
vďaka tomu vzrástlo o 50 %, portfólio spotrebných
úverov zaznamenalo 44 % medziročný rast. Banka tak
v obidvoch oblastiach dokázala rásť 4-krát rýchlejšie
ako zvyšok bankového trhu. Celkové úvery Prima
banky poskytnuté obyvateľstvu vzrástli medziročne
o 48 % a na začiatku roka 2014 prekonali úroveň 500
miliónov eur.

Z pohľadu platobných služieb je viac ako 95 %
všetkých úhrad realizovaných prostredníctvom
elektronických kanálov.
Dlhodobo atraktívnym produktom je Sporenie
k Osobnému účtu. Počet klientov, ktorí pravidelne
sporia s atraktívnou garantovanou úrokovou sadzbou
5 % p. a., vzrástol za minulý rok takmer o 40 %.
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Obchodné aktivity - miestne samosprávy
Prima banka a slovenské samosprávy úzko spolupracovali aj v roku 2013. Banka je významným finančným partnerom samospráv, a to tak
v oblasti ich financovania, ako aj v oblasti správy ich
finančných prostriedkov. Poskytovanie bankových
služieb pre samosprávy je významným obchodným
pilierom Prima banky.

Aj v roku 2013 pokračovala spolupráca banky so
združeniami a asociáciami samospráv. Banka bola
generálnym partnerom snemov Združenia miest
a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Banka bola
tradičným partnerom konferencií organizovaných
Asociáciou komunálnych ekonómov SR a Asociáciou
prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Prima banka opäť potvrdila svoju vedúcu pozíciu na trhu bankových služieb pre samosprávy.
Z celkového počtu miest, mestských častí, obcí
a samosprávnych krajov na Slovensku je 86 %
klientmi Prima banky. Klientmi banky sú takmer
všetky samosprávy s počtom obyvateľov nad
2000. Banka poskytuje svoje služby pre 1250
rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou
subjektivitou, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávy.

Spolupráca so slovenskými samosprávami pokračovala aj z úrovne spoločnosti MUNICIPALIA, a.s.,
ktorej akcionármi sú Prima banka Slovensko, a.s.,
a Združenie miest a obcí Slovenska. Predmetom spolupráce bolo poskytovanie služieb prostredníctvom
Ústredného portálu samospráv – www.municipalia.sk. Spoločnosť poskytuje nadštandardné služby
v oblasti informačných technológií, finančného, obchodného a právneho poradenstva, organizovania
špecializovaných konferencií, odborných seminárov, školení, vzdelávania a vydavateľských aktivít.
MUNICIPALIA, a.s., vydáva odborný časopis Územná
samospráva, ktorý sa pravidelne nachádza vo všetkých úradoch miest, mestských častí, obcí, samosprávnych krajov a v ďalších úradoch orgánov verejnej správy.

Trhový podiel Prima banky na financovaní
slovenských samospráv dosiahol 40 % a na správe ich finančných prostriedkov takmer 43 %.
V oblasti financovania samospráv najväčšiu časť
z novoposkytnutých úverov tvorili úvery na financovanie investičných projektov samospráv,
ktoré boli podporené z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Prima banka potvrdila svoju pozíciu
lídra aj v oblasti správy finančných prostriedkov samospráv z ich príjmov z podielových daní, čo potvrdzuje, že samosprávy vnímajú Prima banku ako svoju
banku.

Zámerom Prima banky je pokračovať v poskytovaní kvalitných bankových služieb pre samosprávy
v oblasti ich financovania a správy ich finančných
prostriedkov. Záujmom banky je podieľať sa na rozvoji slovenských samospráv.

Spolupráca Prima banky a samospráv pokračovala
aj v oblasti vystavovania bankových záruk za úvery, ktoré samosprávam poskytol Štátny fond rozvoja bývania, a rovnako aj v oblasti bankových záruk
v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry na zabezpečenie zálohových platieb pre obce,
prijímateľov nenávratných finančných príspevkov
z fondov EÚ.
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Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej aj „spoločnosť“
alebo „banka“) v rámci svojej činnosti dodržiava Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý
vychádza z princípov OECD.
Kódex je verejne dostupný na internetovej stránke
Burzy cenných papierov Bratislava. Informácie súvisiace s metódami riadenia banky zverejňuje banka
v prospekte emitenta na internetovej stránke banky
a v obchodnom registri. Banka sa v niektorých ustanoveniach odchyľuje od Kódexu správy a riadenia
spoločnosti na Slovensku. Z dôvodu jednoduchšieho
a pružnejšieho riadenia spoločnosti vykonáva dozorná rada spoločnosti funkciu výborov pre menovanie,
odmeňovanie a audit. Dozorná rada zároveň svojou
nezávislosťou eliminuje možnosť vzniku konfliktu záujmov. Jeden z piatich členov dozornej rady je nezávislý. V súlade s rozhodnutím akcionárov a stanovami banky sa dozorná rada schádza najmenej dvakrát
ročne, tretinu jej členov volia zamestnanci. Všetci členovia dozornej rady sú volení na tri roky. Záležitosti
odmeňovania členov orgánov spoločnosti sú uvedené v účtovnej závierke, ktorá je súčasťou výročnej
správy.
K 31. 12. 2013 PENTA INVESTMENTS LIMITED
a PENTA INVESTMENTS LIMITED (Jersey)
a PENTA HOLDING LIMITED (nepriamo cez účasť na
základnom imaní PENTA INVESTMENTS LIMITED)
sú spoločnosti s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní banky.

hodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát a určenie tantiém, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré
všeobecné záväzné predpisy alebo stanovy zahŕňajú
do pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodovanie
o zrušení spoločnosti a o schválení zmluvy o prevode
podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.
Zvolávanie
Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok.
Riadne valné zhromaždenie sa koná do 30. 6. kalendárneho roka. Mimoriadne valné zhromaždenie má
právo zvolať dozorná rada, ak si to vyžaduje naliehavý záujem spoločnosti. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, ktorá sa
zasiela akcionárom najmenej 30 dní pred konaním
valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného
zhromaždenia spoločnosť oznámi v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové
správy.
Priebeh a rozhodovanie

1.1 Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie prerokúva záležitosti uvedené
v pozvánke a rozhoduje o nich. Rozhoduje väčšinou
hlasov prítomných akcionárov s výnimkou rozhodnutia o záležitostiach, kde Obchodný zákonník alebo
stanovy vyžadujú na rozhodnutie väčší počet hlasov.
Hlasovacie právo akcionára sa riadi počtom jeho akcií
a menovitou hodnotou akcie. Zápisnicu z rokovania
valného zhromaždenia podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

Postavenie

1.2 Dozorná rada

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
schválenie a zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení
a znížení základného imania a vydaní dlhopisov,
voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady, ktorých volia zamestnanci
spoločnosti, schválenie riadnej individuálnej alebo
mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, roz-

Kompetencie

1. Štruktúra riadenia spoločnosti

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému prináleží vykonávanie dohľadu nad
pôsobnosťou predstavenstva a nad uskutočňovaním
podnikateľskej činnosti banky.
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Členstvo v dozornej rade

Konflikt záujmov

Dozorná rada má troch až šiestich členov s funkčným
obdobím na tri roky. Aktuálne bolo zvolených 5 členov – 2 tretiny členov dozornej rady volí valné zhromaždenie z radov akcionárov a iných fyzických osôb,
a 1 tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci
spoločnosti z radov zamestnancov a iných fyzických
osôb.

Člen dozornej rady nesmie:
–	vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať
obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
–	sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
–	zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako
spoločník s neobmedzeným ručením,
–	
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo
člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej
právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba ak ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje banka v prípade, že zákon
o bankách neustanovuje inak.

Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2013:
Iain Child – predseda dozornej rady
Marián Slivovič – podpredseda dozornej rady
Jozef Oravkin – člen dozornej rady
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot– člen dozornej
rady
Evžen Ollari – člen dozornej rady
Činnosť a rozhodovanie
Činnosť dozornej rady riadi predseda dozornej rady.
V prípade neprítomnosti ho zastupuje podpredseda dozornej rady, ak je zvolený, alebo člen poverený
predsedom dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady
zvoláva jej predseda podľa potreby, minimálne raz za
kalendárny polrok. Mimoriadne zasadnutia dozornej
rady zvoláva jej predseda, ak o to písomne požiada člen dozornej rady alebo predstavenstvo, alebo
ak akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5 % základného imania spoločnosti, písomne požiadajú dozornú radu o preskúmanie
výkonu pôsobnosti predstavenstva v určitej oblasti. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Pri hlasovaní platí rovnosť hlasov, každý člen dozornej rady
má 1 hlas. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov
členov dozornej rady prítomných na zasadnutí, ak
všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy alebo rokovací poriadok dozornej rady nestanovujú iný
spôsob rozhodovania. O priebehu zasadania dozornej rady a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom dozornej rady.

Zodpovednosť člena dozornej rady nie je možné
vylúčiť alebo obmedziť dohodou so spoločnosťou.
V súlade so zákonom o účtovníctve dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit. Vzhľadom na to, že
predseda dozornej rady nemôže vykonávať činnosti
výboru pre audit, na účely výkonu právomocí výboru
pre audit sa predseda dozornej rady nepovažuje za
jeho člena oprávneného hlasovať. Predseda dozornej rady je oprávnený sa na zasadnutiach dozornej
rady pri výkone jej činností ako výboru pre audit zúčastňovať ako prizvaný člen. V prípade výkonu činností výboru pre audit riadi zasadnutie dozornej rady
podpredseda dozornej rady alebo ním poverený člen
dozornej rady. Na zasadnutia dozornej rady ako výboru pre audit sa primerane uplatnia ustanovenia
o zasadaní dozornej rady s výnimkou oprávnení
predsedu dozornej rady.
Dozorná rada v rámci výkonu svojich kompetencií ako
výboru pre audit:
a)	sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitnej legislatívy, najmä súvisiacich nariadení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
b)	
sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy
riadenia rizík v spoločnosti,
c)	
sleduje audit individuálnej účtovnej závierky,
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d)	preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa zákona č. 540/2007 Z. z. o audite, audítoroch
a o dohľade nad výkonom auditu,
e)	odporúča na schválenie audítora na výkon auditu
pre spoločnosť,
f)	určuje audítorovi termín na predloženie čestného
vyhlásenia o jeho nezávislosti.
1.3 Predstavenstvo
Členstvo v predstavenstve
Predstavenstvo má troch až šiestich členov. Aktuálne
sú zvolení 4 členovia predstavenstva.
Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom
dozornej rady banky. Na výmeny jednotlivých členov
a na zvolenie nových členov predstavenstva je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska,
inak sú takáto výmena alebo zvolenie neplatné.
Zloženie predstavenstva k 31. 12. 2013:
Ing. Jan Rollo – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslava Hirschová – členka predstavenstva
Ing. Pavol Majer – člen predstavenstva
Ing. Henrieta Gahérová – členka predstavenstva
Zmena stanov
Návrh zmeny stanov je oprávnené vypracovať predstavenstvo spoločnosti alebo akcionár spoločnosti.
Príslušné návrhy sa predkladajú predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné dbať
na to, aby stanovy spoločnosti boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade
nesúladu návrhu upozorní na to navrhovateľa a vyzve
ho, aby návrh opravil. Predstavenstvo je oprávnené
návrh doplniť, pričom na valnom zhromaždení upozorní akcionárov na ním vykonané doplnenie.
V prípade, že na valnom zhromaždení budú podané
protinávrhy alebo doplnenia pôvodného návrhu, hlasuje sa najprv o týchto protinávrhoch a doplneniach,
a to jednotlivo podľa poradia ich predloženia. Na

schválenie protinávrhu alebo doplnenia je potrebná
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
V prípade, že je návrh prijatý, o ďalších protinávrhoch
v tej istej veci sa už nehlasuje. Na schválenie zmeny
stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
Pri rozhodovaní o zmene stanov sa o tom musí vyhotoviť notárska zápisnica. Podmienkou pre platnosť
a účinnosť zmeny stanov banky alebo nových stanov
banky je súhlas Národnej banky Slovenska.
Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť, bez zbytočného odkladu, úplné znenie stanov,
za ktorého správnosť zodpovedá. Podmienkou platnosti a účinnosti zmeny stanov banky je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Každá zmena stanov
a úplné znenie stanov musia byť uložené do Zbierky
listín obchodného registra, v Národnej banke Slovenska
a u ďalších osôb, ktoré stanovujú všeobecne záväzné
právne predpisy. Predstavenstvo po predložení návrhu
spolu so všetkými prílohami zašle návrh na vyjadrenie
Národnej banke Slovenska. Po získaní potrebných súhlasov predloží skompletizovaný návrh dozornej rade.
Voľba a odvolanie člena alebo členov predstavenstva
Členov predstavenstva volí dozorná rada z manažmentu spoločnosti a iných fyzických osôb na
obdobie päť rokov. Dozorná rada môže člena predstavenstva odvolať. Predsedu predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada. Návrh na zvolenie člena predstavenstva alebo návrh na odvolanie člena
predstavenstva môže podať dozorná rada. Návrh na
zvolenie člena predstavenstva musí obsahovať súhlas navrhovanej osoby a jeho prílohou musia byť
všetky dokumenty, ktoré vyžadujú platné právne
predpisy a Národná banka Slovenska pri prerokúvaní
udelenia predchádzajúceho súhlasu. V prípade, že je
počet členov predstavenstva úplný a žiadnemu členovi nemá uplynúť funkčné obdobie, spolu s návrhom na voľbu člena predstavenstva musí byť zároveň
podaný návrh na odvolanie niektorého člena predstavenstva. Dozorná rada postúpi návrh predstavenstvu, ktoré zabezpečí predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
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Proces voľby člena alebo členov predstavenstva sa
uskutočňuje nasledovne:
a)	predseda dozornej rady určí, koľko členov predstavenstva sa bude voliť,
b)	
predseda dozornej rady dá hlasovať jednotlivo
o navrhovaných kandidátoch v poradí, ktoré určí,
c)	
za členov predstavenstva sú zvolení kandidáti,
ktorí dostanú najväčší počet hlasov prítomných
členov dozornej rady.
V prípade, že dvaja alebo viacerí kandidáti na členstvo v predstavenstve dostanú zhodný počet hlasov,
je rozhodujúci hlas predsedajúceho.
Za člena predstavenstva môže byť zvolená jedine osoba, ktorá spĺňa kritériá v zmysle príslušných
ustanovení zákona o bankách, prípadne aj zákona
o cenných papieroch a investičných službách, predovšetkým kritériá bezúhonnosti, vzdelania, dĺžky praxe
a riadiacej praxe v bankovníctve alebo v inej finančnej oblasti kritériá nezlučiteľnosti funkcií. Na zmeny členov a zvolenie nových členov predstavenstva
je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska, inak sú takáto zmena alebo zvolenie neplatné.
Kompetencie predstavenstva

	
2. informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej
činnosti alebo stav majetku spoločnosti, najmä jej
likviditu,
	3. písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti
a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom v lehote určenej dozornou radou,
	4. menovanie a odvolanie vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu spoločnosti
a ďalších zamestnancov, ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné
predpisy spoločnosti,
e )	udeľuje a odvoláva plné moci udelené zástupcom spoločnosti na konanie v konkrétnych prípadoch, po predchádzajúcom súhlase dozornej
rady menuje a odvoláva prokuristov spoločnosti
a so súhlasom dozornej rady udeľuje a odvoláva
generálne plné moci,
f)	riadi a koordinuje vedúcich zamestnancov určených vnútornými predpismi spoločnosti,
g)	ako vrcholový manažment banky zodpovedá za
plnenie povinností banky podľa ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch alebo
iných zákonov.
h)	
prijíma a pravidelne skúma všeobecné zásady
odmeňovania.

Predstavenstvo najmä:
a)	zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie,
b)	vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
c)	
predkladá dozornej rade a následne valnému
zhromaždeniu:
	1. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu
účtovnú závierku,
	2. návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát,
	3. správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej
majetku ako súčasť výročnej správy,
	4. výročnú správu,
d)	predkladá dozornej rade na schválenie:
	1. informácie o zásadných zámeroch obchodného
vedenia spoločnosti na budúce obdobie vrátane
predpokladaného stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia
predstavenstva spolu. Predstavenstvo riadi spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a so
záujmami akcionárov. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti okrem záležitostí, ktoré patria
do právomoci valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo zabezpečuje najmä vedenie predpísaného účtovníctva a obchodných kníh
spoločnosti, opatrenia na využívanie nástrojov ekonomického riadenia predovšetkým v oblasti financovania, cenovej tvorby, odmeňovania a fondov, vytvorenie sústavy sociálno-ekonomických informácií
a ich spracovávania, poskytovanie výkazov o činnosti
spoločnosti podľa všeobecne záväzných predpisov
Národnej banke Slovenska a štátnym orgánom.
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Predstavenstvo zodpovedá za to, aby stanovy spoločnosti boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Okrem predstavenstva môže návrh zmeny
stanov predložiť aj ľubovoľný akcionár. Predstavenstvo je v zmysle ust. § 210 Obchodného zákonníka poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti upísaním
nových akcií peňažnými vkladmi svojím rozhodnutím
za podmienok stanovených valným zhromaždením.
Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 19. 11. 2009 o poverení predstavenstva rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti po predchádzajúcom súhlase
dozornej rady až do výšky 100 400 400 EUR.
Činnosť a rozhodovanie
Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. V prípade neprítomnosti ho zastupuje predsedom poverený člen predstavenstva. Predseda predstavenstva zvoláva zasadnutie predstavenstva podľa
potreby, minimálne raz za tri mesiace. Mimoriadne zasadnutia predstavenstva zvolá jeho predseda
v prípadoch, keď o zvolanie požiada aspoň jeden
člen predstavenstva.
Zasadnutie je uznášaniaschopné, keď je prítomná
nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Každý člen predstavenstva má 1 hlas s rovnakou váhou. Výnimkou je hlasovanie, ktorého výsledkom je
rovnosť hlasov. V takomto prípade má rozhodujúci
hlas predseda predstavenstva. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice.
Konflikt záujmov
Člen predstavenstva nesmie:
–	vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať
obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
–	sprostredkovávať pre iné osoby obchody spoločnosti,
–	zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako
spoločník s neobmedzeným ručením,

–	
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo
člen štatutárneho, alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa
zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
Zodpovednosť člena predstavenstva nie je možné
vylúčiť alebo obmedziť dohodou so spoločnosťou.
Poradné orgány
Poradnú úlohu predstavenstva vykonávajú účelovo organizované komisie zložené z interných zamestnancov banky, ktoré sú ustanovené na riešenie
a posudzovanie problémov vyžadujúcich kolektívne
rozhodovanie. Rozhodovacie právomoci majú iba
členovia predstavenstva. Banka má zriadené nasledovné poradné orgány:
Úverový výbor, úverová komisia a úverová rada
Rozhodujú o aktívnych obchodoch banky, a to najmä
v oblasti schvaľovania úverov, poskytovania záruk,
otvárania finančne nekrytých akreditívov a obchodovania s cennými papiermi na účet banky. Úverový výbor prerokúva úverové prípady schválené úverovou
komisiou a schvaľuje úverové prípady presahujúce
interne stanovené limity. Informácie o schválených
úveroch poskytuje dozornej rade. Úverová komisia
rozhoduje, pokiaľ nie je rozhodovanie v pôsobnosti
úverového výboru, vo vybraných oblastiach aktívnych
obchodov banky, ďalej rozhoduje o stanovení postupu banky pri riešení problémových pohľadávok,
o prijímaní opatrení na elimináciu možného zhoršenia pohľadávok, o odpísaní pohľadávok, o metodike
opravných položiek a rezerv k úverovým pohľadávkam a o tvorbe a použití opravných položiek a rezerv
k úverovým pohľadávkam. Úverová rada schvaľuje
úverové prípady v zmysle kompetencií delegovaných
úverovou komisiou.
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ALCO výbor (Assets Liabilities Committee)

2. Kapitál a akcionári spoločnosti

Úlohou ALCO výboru je riadenie likvidity, kapitálu
a finančných rizík s cieľom dosiahnuť optimálnu
štruktúru aktív a pasív banky pri akceptovateľnej miere zisku a rizika.

Kapitál

Škodová komisia
Poradný orgán generálneho riaditeľa pre posudzovanie škôd a návrhov na spôsob likvidácie škody a jej
následkov zároveň vedie evidenciu týchto škôd.
Product & Pricing Committee
Dôvodom zriadenia Product & Pricing Committee
bolo vytvoriť v rámci spoločnosti zodpovedný orgán
pre schvaľovanie:
• nových bankových produktov poskytovaných
bankou,
• zmien produktov poskytovaných bankou,
• cenovej stratégie banky (úrokové sadzby, poplatky a ďalšie ceny) pri produktoch poskytovaných
bankou,
• zmien úrokových sadzieb produktov poskytovaných bankou.
Poradná komisia
Poradná komisia je osobitný orgán kompetentný
poskytovať konzultácie v oblasti bankových služieb
a produktov pre komunálnu klientelu. Rozhodnutia
poradnej komisie majú pre banku výlučne odporúčací charakter, banka nie je rozhodnutiami poradnej komisie žiadnym spôsobom viazaná. Poradná
komisia je zložená zo štyroch stálych členov menovaných dozornou radou banky na funkčné obdobie 4 rokov. Stáli členovia poradnej komisie nie
sú internými zamestnancami banky, táto komisia je
zložená so zástupcov miestnych samospráv a regiónov.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2013 je
88 906 082 EUR a je rozdelené na celkovo 39 607 682
akcií znejúcich na meno, pričom:
– 100 200 akcií má menovitú hodnotu 399 EUR;
– 100 200 akcií má menovitú hodnotu 67 EUR;
– 701 400 akcií má menovitú hodnotu 5 EUR;
– 38 705 882 akcii má menovitú hodnotu 1 EUR.
Majoritným akcionárom spoločnosti je
PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá k 31. 12. 2013
vlastní 96,0118 % akcií.
Akcie
Spoločnosť môže vydávať len zaknihované akcie na
meno. Ich prevod sa uskutočňuje v zmysle zákona
o cenných papieroch u centrálneho depozitára, ktorý
vedie zoznam akcionárov. Prevediteľnosť akcií nie je
obmedzená.
Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania
Akcionári majú všetky práva v súlade s Obchodným
zákonníkom a so stanovami spoločnosti, a to:
1)	právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie, podľa výsledku hospodárenia, určilo na rozdelenie. Tento podiel je pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote
akcií všetkých akcionárov,
2)	právo nazerať do zápisníc dozornej rady,
3)	pri zrušení spoločnosti právo na podiel na likvidačnom zostatku,
4)	
právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie
a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti
alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy,
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5)	právo požadovať od predstavenstva na valnom
zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania
valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je
schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár
na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne
najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak
ju poskytne v mieste sídla spoločnosti,
6)	
akcionár alebo akcionári majúci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 %
základného imania, môžu s uvedením dôvodov
písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
Na žiadosť takýchto akcionárov:
a)	predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na
program rokovania valného zhromaždenia; valné
zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať,
b)	dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
c)	predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií voči akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie
plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom
v rozpore s týmto zákonom,
d)	dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky
na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má
spoločnosť proti členom predstavenstva,
e)	dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky
na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť
v rozpore so zákonom upísala akcie vytvárajúce
jej základné imanie,
f)	dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky,
ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva
ako ručiteľom podľa tohto zákona,
7)	akcionár, ktorý sa zúčastnil na valnom zhromaždení, sa môže domáhať práva na určenie neplat-

nosti uznesenia valného zhromaždenia, ak podal
protest do zápisnice z valného zhromaždenia,
8)	právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného
zákona, a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich
zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
Postup vykonávania týchto práv je upravený stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi. Hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené.
Spoločnosť nemá vedomosť o dohodách medzi majiteľmi akcií, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevediteľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.
3. Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Vnútorný kontrolný systém je súhrn kontrolných činností uskutočňovaný na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry a pracovných miestach banky a zahŕňa procesnú kontrolu, priamu aj nepriamu, ako aj
mimoprocesnú kontrolu. Systém vnútornej kontroly
pomáha zabezpečiť najmä nasledovné ciele banky:
–	účinnosť a hospodárnosť vykonávaných činností,
–	konzistentnosť, presnosť, včasnosť a spoľahlivosť
finančných aj nefinančných informácií,
–	kontrolu rizík a obozretný výkon činností,
–	
súlad s legislatívou, požiadavkami regulátorov
a vnútornými predpismi a rozhodnutiami,
–	ochranu zdrojov a majetku banky pred zneužitím
a neefektívnym využívaním,
–	ochranu pred zneužitím právomocí a podvodmi.
Hlavnými zložkami vnútorného kontrolného systému
banky sú kontrolné prostredie, procesy identifikácie rizík a ich riadenie, kontroly a kontrolné činnosti, informačný systém a informačné toky, monitoring
a opatrenia na zlepšenie.
Za zavedenie systému vnútornej kontroly a za vytvorenie vhodného prostredia na podporu primeraného
a účinného systému vnútornej kontroly zodpovedá
predstavenstvo.
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Vedúci a riadiaci zamestnanci zodpovedajú za vytvorenie, praktickú implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému vnútornej kontroly v rámci nimi riadenej oblasti. Zamestnanci zodpovedajú za správny
a efektívny výkon svojej práce s náležitou odbornou
starostlivosťou a obozretnosťou, v súlade s etickými princípmi a cieľmi banky a v súlade s vnútornými
predpismi a platnými zákonmi.
Nezávislou zložkou vnútorného kontrolného systému
je odbor interného auditu, ktorého práva a povinnosti, okrem tých definovaných zákonom, určuje dozorná rada. Odbor interného auditu poskytuje nezávislé a objektívne hodnotenie primeranosti a účinnosti
vnútorného kontrolného systému, svoju činnosť vykonáva vo všetkých organizačných jednotkách a procesoch banky. Odbor interného auditu je samostatný
a nezávislý pri výkone svojej kontrolnej činnosti a za
svoju činnosť sa zodpovedá predstavenstvu banky
a dozornej rade banky.

5. Informácie o všetkých dohodách uzatvorených
medzi bankou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami o poskytnutí náhrady v prípade skončenia
ich funkcie
V tejto časti sa nachádzajú informácie o všetkých
dohodách uzatvorených medzi bankou a členmi jej
orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe
sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu
alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí
v dôsledku ponuky na prevzatie.

Externý audit
V súlade s platnými právnymi predpismi je banka povinná zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky
audítorom a vypracovať správy audítora podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska. Banka je zároveň povinná oznámiť Národnej banke Slovenska
výber audítora, ktorého schválila dozorná rada banky. Výkon auditu za rok 2013 uskutočnila spoločnosť
Deloitte Audit, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 23, Bratislava, IČO: 31 343 414.
4. Compliance
Compliance je nezávislá funkcia so zodpovednosťou
za zavedenie vnútorných postupov v oblasti ochrany
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany
pred financovaním terorizmu, ochrany pred vnútornými podvodmi a predchádzania konfliktu záujmov.
Riaditeľ odboru právneho a compliance pravidelne
informuje predsedu predstavenstva o hlavných zisteniach pri výkone kontrolnej činnosti a minimálne
raz ročne informuje predstavenstvo a dozornú radu
o činnosti odboru v oblasti compliance.
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