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VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 20. decembra 2012,
ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania
údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 95
ods. 2 písm. d) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje
a) formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávate¾om elektriny o obchodoch pod¾a § 34 ods. 2 písm. n)
zákona,
b) formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávate¾om plynu o obchodoch pod¾a § 69 ods. 2 písm. f)
zákona,
c) postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov
pod¾a písmen a) a b).
§2
a)
b)
c)
d)

Uchovávanými údajmi sú:
identifikaèné údaje zmluvných strán,
charakteristika obchodu,
druh zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,
doba trvania zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu a podmienky, za akých mono zmluvu
o dodávke elektriny alebo dodávke plynu vypoveda,

e) mnostvo elektriny alebo plynu dohodnuté v zmluve
o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,
f) podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
g) fakturaèné podmienky za dodávku elektriny alebo
dodávku plynu,
h) cena za dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane vetkých jej zloiek a platných zmien,
i) miesto dodávky elektriny alebo dodávky plynu.
§3
(1) Údaje pod¾a § 2 sa uchovávajú
a) v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
b) poèas doby piatich rokov nasledujúcich po roku,
ktorého sa týkajú.
(2) Uchovávané údaje podliehajú organizaèným
opatreniam na ochranu pred zneuitím, pokodením,
znièením a neoprávneným zásahom. Oznaèujú sa ako
dôverné a uchovávajú sa v zabezpeèenom priestore
s obmedzeným a kontrolovaným prístupom.
§4
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

Jozef Holjenèík v. r.
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3
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a truktúra poskytovania meraných údajov
o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a elektriny a ich uchovávanie

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 95
ods. 2 písm. b) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
elektriny prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
pod¾a § 28 ods. 3 písm. x) zákona,
b) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
elektriny prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
pod¾a § 31 ods. 3 písm. m) zákona,
c) uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny
pod¾a písmen a) a b).
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) strednou hodnotou výkonu mnostvo nameranej
elektriny vztiahnuté k èasovej dåke meracej periódy,
b) dia¾kovým odpoètom odpoèet stavov registrov urèeného meradla s vyuitím telemetrických alebo iných
systémov s cie¾om zabezpeèi opakovaný odpoèet
s periódou najmenej jeden kalendárny mesiac,
c) èinným výkonom súèin napätia, prúdu a kosínusu
fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,
d) jalovým výkonom súèin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,
e) úèinníkom podiel èinného elektrického výkonu
a zdanlivého elektrického výkonu,
f) meranými údajmi súbor informácií získaných z urèeného meradla odberného miesta alebo meracieho
bodu, ktoré slúia úèastníkom trhu na vyhodnocovanie odchýlok a fakturáciu odberu alebo dodávky
elektriny,
g) fyzickým odpoètom získanie stavu registrov urèeného meradla,
h) priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním
1
2

profilov záae v èasovom úseku meracej periódy,
ktorá je spravidla 15 minút.
§3
Merané údaje pod¾a typu merania
(1) Meranie typu A priebehové meranie s dia¾kovým
odpoètom, meraním typu A sa merajú najmä
a) meracie body medzi prevádzkovate¾om regionálnej
distribuènej sústavy a prevádzkovate¾om prenosovej sústavy, medzi prevádzkovate¾mi regionálnych
distribuèných sústav alebo medzi prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy a prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy,
b) odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a výrobcom elektriny,
c) odberné miesta koncových odberate¾ov elektriny
pripojených do distribuènej sústavy, na napäovej
úrovni ve¾mi vysokého a vysokého napätia,
d) odberné miesta koncových odberate¾ov elektriny
pripojených do distribuènej sústavy, na napäovej
úrovni nízkeho napätia v súlade s pravidlami trhu.2)
(2) Meranie typu B priebehové meranie bez ïialkového odpoètu, meraním typu B sa merajú najmä odberné
miesta alebo odovzdávacie miesta uvedené v odseku 1
písm. a), na ktorých je z technických dôvodov nerealizovate¾né vykonávanie dia¾kového odpoètu.
(3) Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri
ktorých sa nevyaduje priebehové meranie v súlade
s pravidlami trhu.2)
(4) Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta
ostatných koncových odberate¾ov elektriny okrem odberných miest s nemeranou spotrebou elektriny.
(5) Základný merací interval pre zisovanie priebehu
odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu A a B
je jedna tvrhodina. Prvá tvrhodina sa zaèína
o 00:00:00 h a konèí sa o 00:15:00 h.
(6) Základný interval pre spracovanie a dia¾kový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden kalendárny deò.
(7) Základný interval pre zber a spracovanie namera-

) § 41 ods. 6 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 40 ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach.
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ných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden kalendárny mesiac.
(8) Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.
(9) Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú
v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar
alebo v MWh, MW, MVA, Mvarh, Mvar s rozdelením
pod¾a cien za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny.
§4
Spôsob poskytovania meraných údajov
(1) Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa
poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberate¾ovi elektriny a dodávate¾ovi elektriny, ktorý za odberate¾a prevzal zodpovednos za odchýlku elektronickou
formou v truktúre pod¾a jednotnej technickej pecifikácie pre výmenu údajov.
(2) Spôsob pre výmenu údajov pod¾a § 5 ods. 5 s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej sústavy v súvislosti s poskytovaním
meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a elektriny je urèený v prevádzkovom poriadku
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
a v technickej pecifikácii pre výmenu údajov.
§5
Rozsah a truktúra
poskytovaných meraných údajov
(1) Merané údaje za koncových odberate¾ov, ktorí
preniesli zodpovednos za odchýlku na dodávate¾a, sa
poskytujú za kadé odberné miesto odberate¾a elektriny jednotlivo a v truktúre, na základe ktorej dodávate¾
elektriny spracuje pre koncového odberate¾a jasne zrozumite¾nú a úplnú faktúru za dodávku a distribúciu
elektriny.
(2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:
a) zaznamenané urèeným meradlom alebo údaje vypoèítané na základe zaznamenaných údajov urèeného
meradla,
b) poskytnuté odberate¾om elektriny alebo výrobcom
elektriny (samoodpoèty) prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy, ak sa údaj o mnostve elektriny akceptuje
prevádzkovate¾om distribuènej sústavy na základe
charakteru odberu alebo dodávky elektriny a priebehu spotreby predchádzajúcich období,
c) náhradné údaje získané výpoètom, ktoré sa pouijú
najmä v prípade poruchy urèeného meradla, nemonosti získa merané údaje z fyzického odpoètu; výpoèet náhradných hodnôt sa urèí v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a sústavy,
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d) údaje o spotrebe elektriny vypoèítané pod¾a typových diagramov odberu,
e) mnostvo odobratej elektrickej èinnej práce (elektriny) za prísluné obdobie; pre namerané údaje z meraní typu A alebo typu B sa na úèely uplatnenia variabilnej zloky tarify za distribúciu elektriny
vrátane prenosu elektriny a tarify za distribuèné
straty pouijú údaje z rozdielu stavov èíselníkov urèeného meradla za obdobie najmenej jedného dòa,
ktoré nemôu by vytvorené ploným integrálom priebehu zaaenia z priebehového merania, ak
to podmienky merania dovo¾ujú,
f) nameraný výkon, ktorým je najvyia nameraná
stredná hodnota elektrického èinného výkonu
v 15-minútovej meracej perióde, ktorý bol meraný
poèas kalendárneho mesiaca v dòoch pondelok a
nede¾a poèas celých 24 hodín denne,
g) vyhodnotenie úèinníka a výpoèet tarify za nedodranie zmluvnej hodnoty úèinníka, ktoré sa vykonajú
z mesaène nameraných hodnôt jalovej energie (práce) v kvarh a èinnej energie (práce) v kWh a ktoré boli
namerané v rovnakých èasových intervaloch (pásmach),
h) mnostvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zloky nevyiadanej dodávky do distribuènej sústavy
v kvarh.
(3) Ak je mnostvo práce (energie) rozdelené pod¾a
lehoty platnosti pásiem spotreby na èasové úseky, namerané mnostvo je na základe poskytnutých údajov
jednoznaène identifikovate¾né.
(4) Poskytované údaje z merania elektriny sú pre
a) meranie typu A a B hodnota èinného výkonu v kW za
merací interval,
b) meranie typu C prepoèítavacie koeficienty typových
diagramov odberu.
(5) Údaje pod¾a odseku 4 prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy na
poiadanie bezplatne poskytuje dodávate¾ovi elektriny
na základe rámcovej distribuènej zmluvy alebo odberate¾ovi elektriny so samostatnou zmluvou o prístupe do
prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvou
o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny spôsobom umoòujúcim dia¾kový prístup do iestich pracovných dní po vykonaní odpoètu pre merania
typu A, B a do desiatich pracovných dní po spracovaní
výsledkov odpoètov pre meranie typu C.
§6
Uchovávanie meraných údajov
(1) Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umoòuje ich prevedenie do listinnej podoby poèas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.
(2) Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa
v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú
najmenej 35 dní.
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§7
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.
Jozef Holjenèík v. r.
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4
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a truktúra poskytovania meraných údajov
o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a plynu a ich uchovávanie

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 95
ods. 2 písm. e) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

(3) Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta
s roènou spotrebou do 60 tis. m3 plynu.

§1

Spôsob poskytovania meraných údajov

Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
plynu prevádzkovate¾om prepravnej siete pod¾a § 49
ods. 7 písm. l) zákona,
b) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
plynu prevádzkovate¾om distribuènej siete pod¾a
§ 64 ods. 7 písm. i) zákona,
c) uchovávanie meraných údajov o spotrebe plynu
pod¾a písmen a) a b).
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) meraním typu A priebené meranie s archiváciou
nameraných hodnôt a s denným dia¾kovým prenosom dát,
b) meraním typu B priebené meranie s archiváciou
nameraných hodnôt a s mesaèným dia¾kovým prenosom dát,
c) meraním typu C meranie, ktorého odpoèet sa vykonáva na mieste intalácie alebo dia¾kovým prenosom v závislosti od druhu urèeného meradla jedenkrát roène.
§3
Merané údaje pod¾a typu merania
(1) Meraním typu A sa merajú najmä odberné miesta
s roènou spotrebou väèou ako 400 tis. m3 plynu.
(2) Meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta
s roènou spotrebou od 60 tis. m3 do 400 tis. m3 plynu.
1

§4

(1) Pre merania typu A a typu B sa merané údaje
o spotrebe odberate¾a plynu na jeho odbernom mieste
poskytujú na webovom sídle prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej siete, elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom. Pre merania typu C sa merané údaje o spotrebe odberate¾a
plynu na jeho odbernom mieste poskytujú elektronicky
alebo iným dohodnutým spôsobom.
(2) Technická pecifikácia na výmenu údajov s prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete súvisiaca s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
plynu sa urèí v technických podmienkach prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo v technických podmienkach prevádzkovate¾a distribuènej siete.
§5
Rozsah a truktúra
poskytovaných meraných údajov
(1) Merané údaje sa za kadé odberné miesto odberate¾a plynu poskytujú samostatne tak, aby odberate¾
plynu alebo dodávate¾ plynu mohol na základe týchto
údajov spracova vlastný výpoèet spotreby plynu.
(2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v tomto rozsahu:
a) identifikácia odberného miesta,
b) výka prekroèenia dennej prepravnej kapacity v príslunom vstupnom bode a výstupnom bode v m3 alebo kWh,1)
c) údaje zaznamenané urèeným meradlom alebo údaje
vypoèítané na základe údajov urèeného meradla
v m3 alebo v kWh,1)

) Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepoètu objemových jednotiek mnostva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva urèenie objemu plynu a spa¾ovacieho tepla objemového.
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d) údaje o spotrebe plynu v m3 alebo v kWh1) vypoèítané
pod¾a typových diagramov odberu.

èas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa
údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.

§6

§7

Uchovávanie meraných údajov

Úèinnos

Merané údaje sa uchovávajú v elektronickej podobe,
ktorá umoòuje ich prevedenie do listinnej podoby po-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

Jozef Holjenèík v. r.
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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2012
o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpoète celkového rizika v dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska pod¾a § 55a ods. 6, § 82b
ods. 6, § 82d ods. 6 a § 82e ods. 6 zákona è. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Toto opatrenie upravuje
a) podrobnosti o systéme riadenia rizík (§ 4 a 14),
b) podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík
[(§ 6 ods. 1 písm. g) a h), § 7 ods. 1 písm. h) a i) a § 8)],
c) ïalie riziká, ktoré sa rozliujú na úèely riadenia rizík (§ 3),
d) dodatoèné náleitosti informaèného prospektu dôchodkového fondu a roènej správy o hospodárení
s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde (§ 33),
e) podrobnosti o
1. vykonávaní spätného testovania pod¾a § 55a
ods. 2 písm. b) zákona (§ 27),
2. vykonávaní stresového testovania pod¾a § 55a
ods. 2 písm. c) zákona (§ 28),
f) kvantitatívne a kvalitatívne poiadavky na stresové
testovanie (§ 29 a 30),
g) podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich
s derivátom, ktorého podkladovým nástrojom je výluène drahý kov, alebo s derivátom, ktorého podkladovým nástrojom je výluène index drahých kovov
(ïalej len derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov), v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (§ 34),
h) metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu
alebo v derivátoch indexu drahých kovov pod¾a § 82d
ods. 2 zákona pre jednotlivé druhy derivátov drahého
kovu alebo derivátov indexu drahých kovov (§ 15),
i) kritériá na urèenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú dodatoèné zvýenie úrovne rizika v majetku v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
pod¾a § 82d ods. 3 zákona (§ 16),
j) spôsoby zoh¾adnenia opatrení na zabezpeèenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné zapoèítanie pod¾a
§ 82d ods. 4 zákona pri výpoète celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom (§ 17, 18 a 19),

k) spôsoby zoh¾adnenia postupov a nástrojov pod¾a
§ 82d ods. 5 zákona pri výpoète celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom (§ 20),
l) spôsob výpoètu celkového rizika derivátov drahého
kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou relatívnej hodnoty v riziku pod¾a § 82e
ods. 3 zákona (§ 21),
m) spôsob výpoètu celkového rizika derivátov drahého
kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou absolútnej hodnoty v riziku pod¾a § 82e
ods. 3 zákona (§ 22 ods. 1 a 2),
n) kvantitatívne a kvalitatívne poiadavky na prístup
hodnoty v riziku pri meraní trhového rizika a výpoète
celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov iného ako dlhopisového
garantovaného dôchodkového fondu (§ 23 a 26
a 31),
o) maximálny limit, ktorý nemono prekroèi pri
pouívaní metódy absolútnej hodnoty v riziku
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (§ 22 ods. 3),
p) iné podrobnosti o výpoète celkového rizika derivátov
drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde prístupom hodnoty v riziku (§ 32).
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto opatrenia sa rozumie
a) zmieròovaním rizík postup pouívaný dôchodkovou
správcovskou spoloènosou pri správe majetku v dôchodkových fondoch na zníenie najmä ve¾kosti trhového rizika prostredníctvom opatrení na zabezpeèenie pred rizikom straty (hedging) v súlade s rizikovým
profilom dôchodkového fondu, ktorý spravuje a na
zníenie ve¾kosti rizika protistrany prostredníctvom
prijatia zábezpeky pri obchodoch s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, ktoré
môu tvori majetok v dôchodkovom fonde na úèely
obmedzenia rizík pod¾a § 81 ods. 1 písm. g) zákona,
b) bezrizikovými aktívami aktíva, ktoré sú akceptované
na finanènom trhu ako aktíva, ktoré zabezpeèujú
bezrizikový výnos; takými aktívami sú krátkodobé
tátne dlhopisy vysokej kvality s lehotou zostávajúcou do splatenia istiny najviac tri mesiace.
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DRUHÁ ÈAS
ÏALIE RIZIKÁ ROZLÍENÉ NA ÚÈELY
RIADENIA RIZÍK A PODROBNOSTI
O SYSTÉME RIADENIA RIZÍK A O OSOBE
ZODPOVEDNEJ ZA RIADENIE RIZÍK
§3
Ïalie riziká
Ïalie riziká, ktoré sa rozliujú na úèely riadenia rizík, okrem tých, ktoré sú uvedené v § 55a ods. 3 zákona, sú najmä
a) riziko tátu, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce
z toho, e prísluné orgány tátu alebo centrálna
banka nebudú schopné alebo ochotné splni svoje
záväzky voèi zahranièným subjektom a ostatní
dlníci v príslunom táte nebudú schopní plni svoje záväzky voèi zahranièným subjektom z dôvodu, e
sú rezidentmi tohto tátu,
b) riziko koncentrácie, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde voèi osobe, skupine hospodársky
spojených osôb, tátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu odvetviu,
c) riziko vyrovnania obchodu, ktoré znamená riziko
straty vyplývajúce z toho, e vyrovnanie obchodu sa
nerealizuje pod¾a dohodnutých podmienok,
d) veobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty
vyplývajúce zo zmien veobecnej úrovne trhových
cien alebo úrokových sadzieb,
e) pecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty
vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého finanèného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami veobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríèinená èinite¾mi týkajúcimi sa
emitenta prísluného finanèného nástroja alebo
podkladového nástroja, a pri finanèných derivátoch
a derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu
drahých kovov emitenta prísluného podkladového
finanèného nástroja alebo podkladového nástroja,
f) riziko udalosti, ktoré znamená riziko straty v dôsledku nepredvídate¾ných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finanèného nástroja náhlym
alebo neoèakávaným spôsobom, ak je porovnaná so
veobecným správaním trhu, a spôsobom, ktorý
presahuje obvyklé pásmo kolísania jeho hodnoty; riziko udalosti zahàòa aj pohyb rizika na produkty
úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien,
alebo skokov cien akcií,
g) úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,
h) pecifické úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny úrokového nástroja zapríèinenej èinite¾mi týkajúcimi sa emitenta prísluného finanèného nástroja, alebo ak ide o finanèné
deriváty, emitenta prísluného podkladového nástroja,
i) menové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu
na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde vyjadrenú v eurách,
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j) akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov
a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom
fonde,
k) veobecné akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja zapríèinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu èinite¾ov týkajúcich sa
emitenta prísluného finanèného nástroja,
l) pecifické akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja zapríèinenej èinite¾mi týkajúcimi sa emitenta prísluného finanèného nástroja, alebo ak ide o finanèné
deriváty, emitenta prísluného podkladového nástroja,
m) riziko drahých kovov, ktoré znamená riziko straty
vyplývajúce zo zmien cien drahých kovov a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,
n) riziko spojené s opciami, ktoré znamená riziko straty
vyplývajúce zo zmeny hodnoty premenných, ktoré
ovplyvòujú cenu opcie; hlavnými zlokami rizika
spojeného s opciami sú delta riziko, gama riziko,
vega riziko, ró riziko a théta riziko, prièom
1. delta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo
zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny ceny podkladového nástroja,
2. gama riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo
zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny citlivosti na
zmenu ceny podkladového nástroja,
3. vega riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo
zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny volatility
ceny podkladového nástroja,
4. ró riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo
zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny bezrizikovej
úrokovej miery,
5. théta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo
zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny zostávajúceho èasu do monej realizácie opcie,
o) riziko likvidity, ktoré znamená riziko, e sa pozícia v
majetku v dôchodkovom fonde nebude môc preda,
zlikvidova alebo uzatvori za obmedzených nákladov a za dostatoène krátky èas, èím sa ohrozí schopnos dôchodkovej správcovskej spoloènosti vypláca
starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok
alebo pozostalostný dôchodok, alebo pri prestupe
sporite¾a do inej dôchodkovej spoloènosti sa ohrozí
schopnos dôchodkovej správcovskej spoloènosti
previes sumu zodpovedajúcu jeho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového úètu do inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
§4
Podrobnosti o systéme riadenia rizík
Systém riadenia rizík zahàòa vetky procesy týkajúce
sa identifikácie, merania a riadenia trhového rizika,
operaèného rizika, kreditného rizika a rizika protistrany, ako aj vetkých ostatných významných rizík, a to
najmä
a) postup riadenia rizík,
b) politiku riadenia rizík,
c) riadenie a organizáciu postupov riadenia rizík,
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d) informaèné toky pre riadenie rizík a podmienky podávania správ, ich obsah a pravidelnos.
§5
Postup riadenia rizík
Postupom riadenia rizík je
a) vytvorenie predpokladov na riadenie rizík, najmä
1. vypracovanie politiky riadenia rizika pod¾a § 6,
2. zabezpeèenie riadenia a organizácie riadenia rizík
pod¾a § 7, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu
a zloitosti èinností dôchodkovej správcovskej
spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a umoòuje realizova prijatú politiku riadenia rizík,
3. vytvorenie primeraných informaèných tokov a podávania správ pod¾a § 8,
4. vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov a vypracovanie vnútorných aktov riadenia
pod¾a § 9,
5. vytvorenie systému na pouívanie nových finanèných nástrojov pri riadení investícií dôchodkového fondu pod¾a § 10,
b) identifikácia, meranie, sledovanie a zmieròovanie rizík majetku v dôchodkovom fonde, najmä
1. urèenie metód na identifikáciu rizík,
2. urèenie metód na meranie rizík, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu a zloitosti èinnosti dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových
fondov, ktoré spravuje; zvolená metóda na meranie rizík sa nemôe bezdôvodne meni,
3. urèenie metód na urèenie limitov a sledovanie rizík,
4. urèenie obchodov, èinností a postupov na zmieròovanie rizík,
c) primerané prispôsobenie systému vnútornej kontroly systému riadenia rizík pod¾a § 11.
§6
Politika riadenia rizík
(1) Politika riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady pouívané dôchodkovou správcovskou spoloènosou pri riadení rizík vznikajúcich sporite¾om a poberate¾om dôchodku, najmä
a) podrobnejie vymedzenie rizík dôchodkovou správcovskou spoloènosou pri riadení rizík,
b) ciele dôchodkovej správcovskej spoloènosti v oblasti
vystavenia sa riziku (exposure) pod¾a rizikového profilu prísluného dôchodkového fondu, najmä
1. akceptovate¾nú mieru rizika,
2. oèakávané dôsledky vyplývajúce z vystavenia sa
akceptovate¾nej miere rizika,
c) zásady a metódy na pravidelnú identifikáciu významných rizík,
d) postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umoòujú
vhodné meranie významných rizík,
e) metódy výpoètu celkového rizika derivátov drahých
kovov alebo derivátov indexu drahých kovov iného ako
dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu,
f) rozdelenie úloh a zodpovedností jednotlivých èastí
systému riadenia rizík súvisiace s riadením rizík
v rámci dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
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g) podmienky vzájomnej interakcie osoby zodpovednej
za riadenie rizík a zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoloènosti, v kompetencii ktorých je uzatváranie obchodov, pri ktorých sa majetok v dôchodkových fondoch vystavuje riziku, a riadenie
investícií v príslunom dôchodkovom fonde (ïalej
len zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií) na úèely dodrania súladu rizikového profilu
s investiènou stratégiou dôchodkového fondu,
h) podmienky, obsah a pravidelnos správ o výkone
èinnosti osoby zodpovednej za riadenie rizík podávaných predstavenstvu dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, prokuristom dôchodkovej správcovskej
spoloènosti a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za
odborné èinnosti pod¾a zákona (ïalej len vrcholový
manament) a dozornej rade,
i) typy limitov, ktoré bude dôchodková správcovská
spoloènos pouíva a zásady na výber a urèenie ïalích limitov,
j) zásady na zaradenie a pouívanie nových finanèných nástrojov pod¾a § 10,
k) obdobie na pravidelné prehodnocovanie politiky riadenia rizík.
(2) Okrem cie¾ov a zásad pod¾a odseku 1 politika riadenia rizík obsahuje aj identifikáciu prísluného útvaru alebo zamestnancov vykonávajúcich úlohy riadenia
rizík. Pri identifikácii sa uvádza najmä poèet zamestnancov a ich úlohy.
(3) Politika riadenia rizík sa prehodnocuje a schva¾uje formou samostatného vnútorného aktu riadenia alebo ako èas vnútorných aktov riadenia súvisiacich s organizáciou dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
ktoré obsahujú jasnú identifikáciu úloh riadenia rizík,
zodpovedností a prevádzkových postupov.
§7
Riadenie a organizácia postupov riadenia rizík
(1) Riadenie a organizácia postupov riadenia rizík zahàòa najmä
a) zabezpeèenie, e informácie zo systému riadenia rizík sa primerane zoh¾adòujú v rozhodovacích procesoch dôchodkovej správcovskej spoloènosti, a vytvorenie vhodných podmienok na riadenie rizík v rámci
dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
b) zabezpeèenie primeraných postupov riadenia rizík
na riadne a presné identifikovanie, riadenie a sledovanie vetkých významných rizík vyplývajúcich z pozícií v majetku v dôchodkových fondoch a z èinností
dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
c) zabezpeèenie implementácie politiky riadenia rizík
na vetkých prísluných úrovniach riadenia dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
d) vytvorenie organizaènej truktúry, ktorá umoòuje
realizova schválenú politiku riadenia rizík,
e) organizaèné a personálne oddelenie èinností a zodpovedností organizaèných zloiek dôchodkovej
správcovskej spoloènosti a jej zamestnancov primerane k povahe, rozsahu a zloitosti èinností dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, v záujme do najvyej monej
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miery zabráni konfliktu záujmov, najmä oddelenie
prísluných útvarov alebo zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií od èinností spojených
s vyrovnaním obchodov a oddelenie od osoby zodpovednej za riadenie rizík a aj zabezpeèenie nezávislosti osoby zodpovednej za riadenie rizík od prevádzkových útvarov, ak je to primerané povahe, rozsahu
a zloitosti èinností dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje,
zabezpeèenie dostatoèných zdrojov potrebných na realizáciu schválenej politiky riadenia rizík, najmä finanèných zdrojov a poètu zamestnancov vykonávajúcich
úlohy riadenia rizík so skúsenosami, vedomosami
a potrebnou kvalifikáciou na plnenie ich povinností
pod¾a zákona a zabezpeèenie ich zastupite¾nosti,
zabezpeèenie súladu medzi motiváciou zamestnancov, odmeòovaním zamestnancov a politikou riadenia rizík, najmä zabezpeèenie, aby metóda odmeòovania zamestnanca zodpovedného za výkon riadenia
rizík ani potenciálne neohrozovala jeho objektivitu,
vytvorenie primeraných informaèných tokov medzi
osobou zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými
organizaènými útvarmi dôchodkovej správcovskej
spoloènosti pod¾a § 8,
zabezpeèenie vybudovania pravidelných komunikaèných kanálov medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a zamestnancami zodpovednými za riadenie investícií na úèely úèinného fungovania
systému riadenia rizík; zamestnanec zodpovedný za
riadenie investícií je zodpovedný za prijatie investièných rozhodnutí kompatibilných so systémom limitov rizika, osobe zodpovednej za riadenie rizík je pridelené meranie zodpovedajúcich rizík a sledovanie
systémov limitov rizika,
primerané oboznámenie vetkých zodpovedných zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
so schválenou politikou riadenia rizík.

(2) Organizaèné a personálne oddelenie osoby zodpovednej za riadenie rizík od zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií pod¾a odseku 1 písm. e) sa
zabezpeèí a po najvyiu monú riadiacu úroveò.
(3) Prevádzkovým útvarom sa na úèely odseku 1
písm. e) rozumie organizaèná zloka dôchodkovej
správcovskej spoloènosti zabezpeèujúca administráciu pod¾a § 47 ods. 2 písm. b) prvého a pätnásteho
bodu zákona, propagaènú èinnos a reklamu dôchodkových fondov pod¾a § 47 ods. 2 písm. c) zákona.
(4) Ak nie je primerané a vhodné vzh¾adom na povahu, rozsah a zloitos èinnosti dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, aby dôchodková správcovská spoloènos mala
oddelený výkon èinnosti osoby zodpovednej za riadenie
rizík pod¾a odseku 1 písm. e), v politike riadenia rizík sa
okrem cie¾ov a zásad pod¾a § 6 presne urèia iné opatrenia na zamedzenie vzniku konfliktu záujmov, ktoré
umonia nezávislý výkon èinností riadenia rizík.
(5) Na úèely riadenia kreditného rizika, ktorému je
vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti oddelene vykonávajú
èinnosti spojené s vyrovnaním obchodov od èinností
spojených s riadením kreditného rizika.
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(6) Na úèely odseku 5 sa èinnosami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä
a) kontrola náleitostí uzatvoreného obchodu,
b) vystavenie úètovných dokladov a zaúètovanie obchodu,
c) sledovanie plnenia zmluvných podmienok obchodu,
d) finanèné vyrovnanie obchodu.
(7) Na úèely odseku 5 sa èinnosami spojenými s riadením kreditného rizika rozumejú najmä
a) schva¾ovanie vnútorných limitov kreditného rizika
v majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci systému vnútorných limitov pod¾a § 55a ods. 2 písm. d)
zákona a v súlade s rizikovým profilom prísluného
dôchodkového fondu, a kontrola dodriavania týchto vnútorných limitov,
b) schva¾ovanie osobitných vnútorných limitov na protistranu pri obchodoch s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, ktoré môu tvori majetok v dôchodkovom fonde na úèely
obmedzenia rizík pod¾a § 81 ods. 1 písm. g) zákona,
podmienok v prípade prijatia alebo poskytnutia zábezpeky v prospech alebo na archu majetku v dôchodkovom fonde pri týchto obchodoch a kontrola
dodriavania týchto osobitných vnútorných limitov,
c) hodnotenie ekonomickej situácie emitentov cenných papierov v majetku v dôchodkových fondoch
a protistrán pri finanèných derivátoch uzatváraných
mimo regulovaného trhu,
d) schva¾ovanie metód a postupov na riadenie kreditného rizika,
e) identifikácia, meranie, sledovanie a zmieròovanie
kreditného rizika,
f) spracúvanie a poskytovanie informácií o kreditnom
riziku pre potreby riadenia kreditného rizika a rozhodovacích procesov dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
(8) Na úèely riadenia trhového rizika, ktorému je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti oddelene vykonávajú èinnosti spojené s vyrovnaním obchodov a èinnosti
spojené s riadením trhového rizika.
(9) Na úèely odseku 8 sa èinnosami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä
a) kontrola náleitostí uzatvoreného obchodu,
b) zasielanie a prijímanie potvrdení k uzatvorenému
obchodu,
c) finanèné a majetkové vyrovnanie obchodu,
d) vystavenie úètovných dokladov a zaúètovanie obchodu.
(10) Na úèely odseku 8 sa èinnosami spojenými
s riadením trhového rizika rozumejú najmä
a) schva¾ovanie vnútorných limitov trhového rizika
majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci systému
vnútorných limitov pod¾a § 55a ods. 2 písm. d) zákona a v súlade s rizikovým profilom prísluného dôchodkového fondu a kontrola dodriavania týchto
vnútorných limitov,
b) schva¾ovanie metód a postupov na riadenie trhového
rizika,
c) schva¾ovanie metód, postupov a modelov na oceòovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko,
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d) oceòovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko,
e) identifikácia, meranie, sledovanie a zmieròovanie
trhového rizika,
f) spracúvanie a poskytovanie informácií o trhovom riziku pre potreby riadenia trhového rizika a rozhodovacích procesov dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
(11) Na úèely riadenia operaèného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti vykonávajú èinnosti spojené s riadením operaèného rizika, ktorými sa
rozumejú najmä
a) schva¾ovanie metód a postupov na riadenie operaèného rizika,
b) identifikácia, odhad a sledovanie operaèného rizika,
c) zatrieïovanie udalostí operaèného rizika,
d) prijímanie opatrení na minimalizáciu operaèného rizika, spracúvanie a poskytovanie informácií o operaènom riziku pre potreby riadenia a rozhodovania.
§8
Informaèné toky pre riadenie
rizík a podmienky podávania správ
Informaèné toky a podmienky podávania správ pod¾a
§ 4 písm. d) zahàòajú najmä
a) poskytovanie pravidelných informácií osobou zodpovednou za riadenie rizík vrcholovému manamentu o aktuálnej úrovni rizika, ktorému sú dôchodkové
fondy vystavené; informácie sa poskytujú v takej periodicite, aktuálnosti a detailnosti, aby umoòovali
efektívne riadenie rizík s významným vplyvom na výkonnos a hospodárenie dôchodkového fondu a obsahovali najmä
1. zhodnotenie úrovne a trendov vo vývoji rizík,
2. porovnanie, èi výnosy alebo predpokladané výnosy zodpovedajú podstupovanej úrovni rizík,
3. overenie, èi úroveò rizík je v súlade s urèenými
vnútornými limitmi,
4. zhodnotenie platnosti, vhodnosti a splnenia predpokladov pouitých pri meraní rizík,
5. zhodnotenie výsledkov stresového testovania
a spätného testovania,
b) zabezpeèenie dostupnosti aktuálnych a spo¾ahlivých
informácií pre riadenie rizík vetkým zamestnancom
zodpovedným za výkon èinnosti riadenia rizík,
c) zabezpeèenie vzájomnej komunikácie medzi osobou
zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými útvarmi
dôchodkovej správcovskej spoloènosti, najmä
s portfólio manaérmi a s èlenmi vrcholového manamentu dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
d) pravidelné vyhodnocovanie informácií o úrovni rizík
predstavenstvom a následné informovanie osoby zodpovednej za riadenie rizík, ostatných útvarov dôchodkovej správcovskej spoloènosti a ostatných èlenov vrcholového manamentu dôchodkovej správcovskej
spoloènosti o zmenách v procese riadenia rizík.
§9
Systém uzatvárania obchodov a vnútorné predpisy
(1) Na úèely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti vytvára primeraný systém uzatvárania obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde a vy-
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konávania èinností v súlade so schválenou politikou
riadenia rizík a zvolenými metódami identifikácie, merania, sledovania a zmieròovania rizík.
(2) Systém uzatvárania obchodov a vykonávania èinností a postup na identifikáciu, meranie, sledovanie
a zmieròovanie rizík je súèasou vnútorných aktov riadenia dôchodkovej správcovskej spoloènosti vydaných
v súlade so schválenou politikou riadenia rizík.
§ 10
Nové finanèné nástroje
(1) Na úèely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zavedie postup na schválenie, zaradenie a pouívanie nových finanèných nástrojov pri
riadení investícií v majetku v dôchodkových fondoch do
systému riadenia rizík, ktorý obsahuje najmä
a) popis nového finanèného nástroja a èinností súvisiacich s týmto finanèným nástrojom,
b) identifikáciu rizikových faktorov finanèného nástroja,
c) analýzu dopadov navrhovaného finanèného nástroja na majetok v dôchodkovom fonde,
d) zavedenie postupov, ktoré sa budú pouíva na meranie, sledovanie a kontrolu rizík spojených s navrhovaným finanèným nástrojom,
e) hodnotenie pripravenosti jednotlivých útvarov dôchodkovej správcovskej spoloènosti na zavedenie
nového finanèného nástroja.
(2) Na úèely riadenia rizík sa novým finanèným nástrojom rozumie taký veobecne známy finanèný nástroj, pri ktorom vzniká kreditné riziko alebo trhové riziko a ktorý môe tvori majetok v dôchodkovom fonde
pod¾a zákona, ktorý vak dôchodková správcovská
spoloènos nemá zaradený pri riadení investícií dôchodkových fondov, ktoré spravuje, ale ktorý má
v úmysle zaradi a pouíva pri riadení investícií majetku v dôchodkových fondoch.
§ 11
Systém vnútornej kontroly
(1) Prispôsobenie systému vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoloènosti potrebám systému
riadenia rizík zahàòa najmä
a) vytvorenie zodpovedajúceho kontrolného prostredia
pri vykonávaní èinností v dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, najmä
1. kontrolných èinností a mechanizmov vykonávaných predstavenstvom,
2. kontrolných èinností vykonávaných ostatným vrcholovým manamentom,
3. kontrolných èinností vykonávaných zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako
súèasti ich povinností a zodpovedností,
b) pravidelné overenie funkènosti systému riadenia rizík funkciou vnútorného auditu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ak je zriadená, a vyhodnotenie
úèinnosti systému vnútornej kontroly.
(2) Systém vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoloènosti v oblasti riadenia rizík v prípade
zistenia nedostatkov zabezpeèuje
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a) informovanie kompetentných útvarov a vedúcich zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
zodpovedných za riadenie jednotlivých druhov rizík
o zistených nedostatkoch,
b) prijatie a vykonanie zodpovedajúcich opatrení na
nápravu,
c) vèasné vykonanie nevyhnutných úprav systému riadenia rizík.
§ 12
Riadenie kreditného rizika
Na úèely riadenia kreditného rizika vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov pod¾a § 9 zahàòa pre obchody s majetkom v dôchodkovom fonde, pri
ktorých vzniká kreditné riziko, najmä
a) vymedzenie druhov finanèných nástrojov alebo
iných aktív, s ktorými mono obchodova v majetku
v príslunom dôchodkovom fonde,
b) zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré
obsahujú najmä
1. menovité hodnoty jednotlivých finanèných nástrojov alebo iných aktív, do ktorých sú zodpovední zamestnanci oprávnení uzatvára obchody
s majetkom v príslunom dôchodkovom fonde,
alebo iné obmedzenia ich èinností v súvislosti
s vykonávaním týchto obchodov vrátane schva¾ovania týchto obchodov predstavenstvom dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo osobitným
výborom dôchodkovej správcovskej spoloènosti
urèeným vnútorným aktom riadenia o organizácii
dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
2. postup v prípade zmeny alebo zruenia uzatvoreného obchodu,
3. urèenie osôb, ktoré môu povoli zamestnancom
výnimku z obmedzení pod¾a prvého a druhého
bodu, podmienok, za akých môu tieto osoby povoli výnimku z obmedzení, a prípadov, keï môe
zamestnanec iada takúto výnimku,
c) poiadavku na vyhotovenie písomného záznamu
alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia kadého obchodu,
d) poiadavku na uloenie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizaèného útvaru, ktorý uzatvára
obchody tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky
a poh¾adávky dôchodkového fondu z obchodov, ktoré sú zaznamenané, najmenej vak na pä rokov,
e) zaznamenanie vetkých uzatvorených obchodov
správne a vèas,
f) urèenie pravidiel na prijatie zábezpeky a poskytnutie
zábezpeky v prospech alebo na archu majetku v dôchodkovom fonde pri obchodoch s finanènými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu, ktoré
môu tvori majetok v dôchodkovom fonde na úèely
obmedzenia rizík pod¾a § 81 ods. 1 písm. g) zákona.
§ 13
Riadenie trhového rizika
(1) Na úèely riadenia trhového rizika vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov pod¾a § 9
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s majetkom v dôchodkovom fonde, pri ktorých vzniká
trhové riziko zahàòa najmä
a) vymedzenie druhov finanèných nástrojov a iných
aktív v majetku v príslunom dôchodkovom fonde,
s ktorými mono obchodova,
b) zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré
obsahujú najmä
1. menovité hodnoty jednotlivých finanèných nástrojov a iných aktív, do ktorých sú zodpovední
zamestnanci oprávnení uzatvára obchody s majetkom v príslunom dôchodkovom fonde alebo
iné obmedzenia ich èinností v súvislosti s vykonávaním týchto obchodov vrátane schva¾ovania
týchto obchodov predstavenstvom dôchodkovej
správcovskej spoloènosti alebo osobitným výborom dôchodkovej správcovskej spoloènosti urèeným vnútorným aktom riadenia o organizácii dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
2. postup v prípade zmeny alebo zruenia uzatvoreného obchodu,
3. urèenie osôb, ktoré môu povoli zamestnancom
výnimku z obmedzení pod¾a prvého a druhého
bodu, podmienok, za akých môu tieto osoby povoli výnimku z obmedzení, a prípadov, keï môe
zamestnanec iada takúto výnimku,
c) poiadavku na vyhotovenie písomného záznamu
alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia kadého obchodu,
d) poiadavku na uloenie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizaèného útvaru, ktorý uzatvára
obchody tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky
a poh¾adávky dôchodkového fondu z obchodov, ktoré sú zaznamenané, najmenej vak na pä rokov.
(2) Na úèely riadenia trhového rizika vnútorné akty
riadenia dôchodkovej správcovskej spoloènosti, vydané v súlade so schválenou politikou riadenia rizík pre
trhové riziko, obsahujú
a) rozdelenie kompetencií na uzatváranie a schva¾ovanie obchodov, pri ktorých vzniká trhové riziko,
b) postup a kompetencie na vyrovnanie obchodov s finanènými nástrojmi,
c) postup na monitorovanie cien pri uzatvorení obchodu a ich porovnanie s trhovými cenami,
d) spôsob spolupráce a popis informaèných tokov medzi
organizaènými útvarmi, ktoré vykonávajú obchodné
èinnosti, èinnosti spojené s vyrovnaním obchodov
a èinnosti spojené s riadením trhového rizika,
e) postup na spätné testovanie a stresové testovanie,
ak dôchodková správcovská spoloènos pouíva prístup hodnoty v riziku (value at risk) na meranie trhového rizika,
f) poiadavky na pravidelné a podrobné informácie
o trhovom riziku pre predstavenstvo a ostatných èlenov vrcholového manamentu dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
g) kontrolné èinnosti pri uzatváraní obchodov a vykonávaní èinností.
(3) Systém merania trhového rizika v dôchodkovej
správcovskej spoloènosti zodpovedá povahe, rozsahu
a zloitosti èinností dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a najmä
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a) zaznamenáva vetky uzatvorené obchody správne
a vèas,
b) umoòuje zachytávanie vetkých významných zdrojov trhového rizika majetku v dôchodkových fondoch,
c) vyhodnocuje dopad zmien trhových rizikových faktorov na výnosy, ako aj na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,
d) umoòuje meranie trhového rizika metódou zvolenou v súlade s politikou riadenia rizík dôchodkovej
správcovskej spoloènosti,
e) umoòuje správne ocenenie pozícií,
f) umoòuje meranie celkovej hodnoty trhového rizika
a porovnávanie hodnoty s urèenými limitmi,
g) umoòuje primerané dokumentovanie predpokladov a parametrov merania trhového rizika,
h) umoòuje meranie úrokového rizika v kadej mene,
v ktorej sú denominované aktíva v majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Na úèely zmieròovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zabezpeèí najmä
a) urèenie druhov zabezpeèovacích obchodov a èinností na zmieròovanie trhového rizika,
b) urèenie spôsobu a postupu pouitia vybraných zabezpeèovacích obchodov,
c) pravidelné vyhodnocovanie úèinnosti zabezpeèovacích obchodov a na základe jeho výsledkov zmeny
v pouití alebo v druhoch zabezpeèovacích obchodov,
d) pravidelné informovanie prísluných útvarov dôchodkovej správcovskej spoloènosti o výsledkoch
vyhodnocovania úèinnosti zabezpeèovacích obchodov.

(4) Na úèely merania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zabezpeèí najmä
a) pravidelné vykonávanie spätného testovania,
b) prehodnocovanie metód a postupov merania trhového rizika na základe výsledkov spätného testovania,
c) pravidelné vykonávanie stresového testovania,
d) pravidelné preverovanie platnosti predpokladov stresových scenárov v súlade so zmenou podmienok na
trhu,
e) mimoriadne vykonávanie stresového testovania, a to
v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré
môu ma významný vplyv na vystavenie majetku
v dôchodkovom fonde riziku,
f) prehodnocovanie urèených limitov trhového rizika
pod¾a výsledkov stresového testovania,
g) informovanie o výsledkoch spätného testovania
a stresového testovania pod¾a § 8.

(1) Identifikácia operaèného rizika sa v dôchodkovej
správcovskej spoloènosti zabezpeèuje vo vetkých
a) druhoch obchodov, ktoré uzatvára,
b) procesoch, ktoré uplatòuje,
c) informaèných systémoch, ktoré pouíva.

(5) Na úèely sledovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zabezpeèí najmä
a) urèenie limitu miery trhového rizika a limitu jednotlivých zloiek trhového rizika v súlade s rizikovým
profilom dôchodkových fondov, ktoré spravuje; pod¾a rozsahu èinnosti dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje,
môu by urèené aj ïalie limity, najmä pre jednotlivé druhy majetku v dôchodkovom fonde alebo druhy
obchodov,
b) súlad vnútorných limitov dôchodkovej správcovskej
spoloènosti s pravidlami obmedzenia a rozloenia rizika pre dôchodkový fond pod¾a zákona,
c) sledovanie pozícií v majetku v dôchodkovom fonde,
ktorými sa majetok v dôchodkovom fonde vystavuje
riziku najmä pod¾a
1. druhu finanèného nástroja,
2. zmluvnej strany,
3. mien,
d) vytvorenie systému priebenej kontroly dodriavania urèených limitov,
e) urèenie pravidiel a postupov pre prekroèenie limitov
a pre povolenie výnimiek z urèených limitov,
f) informovanie prísluných útvarov dôchodkovej
správcovskej spoloènosti o miere trhového rizika
a prekroèení limitov.

§ 14
Riadenie operaèného rizika

(2) Na úèely riadenia operaèného rizika identifikácia
zahàòa
a) vymedzenie udalostí operaèného rizika sledovaných
dôchodkovou správcovskou spoloènosou,
b) zatrieïovanie udalostí operaèného rizika do skupín
urèených dôchodkovou správcovskou spoloènosou
v súlade s politikou riadenia rizík.
(3) Na úèely riadenia operaèného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zavedie systém odhadu
operaèného rizika, ktorý zodpovedá povahe, rozsahu
a zloitosti èinností dôchodkovej správcovskej spoloènosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a ktorý
najmä
a) umoòuje pravidelné monitorovanie prípadov strát z
operaèného rizika,
b) umoòuje zachytáva vetky významné zdroje operaèného rizika v obchodoch pri riadení investícií dôchodkových fondov a pri ostatných èinnostiach dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
c) poskytuje vèasné upozornenie o zvýenom riziku
budúcich strát na základe èíselných ukazovate¾ov
urèených dôchodkovou správcovskou spoloènosou.
(4) Na odhad miery operaèného rizika sa vyuije najmä
a) hodnotenie procesov a èinností dôchodkovej správcovskej spoloènosti vo vzahu k súboru vymedzených udalostí operaèného rizika sledovaných dôchodkovou správcovskou spoloènosou,
b) monitorovanie operaèného rizika vznikajúceho
v rámci jednotlivých obchodných èinností riadenia
investícií dôchodkových fondov,
c) sledovanie ukazovate¾ov operaèného rizika, napríklad poèet neúspených obchodov, miera fluktuácie
zamestnancov, frekvencia a poèetnos chýb,
d) meranie operaèného rizika, napríklad na základe
sledovania predchádzajúcich strát z udalostí operaèného rizika.
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(5) Na úèely sledovania operaèného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoloènosti zabezpeèí najmä
a) urèenie èíselných ukazovate¾ov pre operaèné riziko
s cie¾om vèas upozorni na zvýené riziko moných
strát,
b) sledovanie udalostí operaèného rizika a vyhodnocovanie strát vyplývajúcich z týchto udalostí,
c) informovanie prísluných útvarov dôchodkovej
správcovskej spoloènosti o úrovni operaèného rizika
pod¾a zvoleného systému hodnotenia operaèného rizika a významných udalostí operaèného rizika.
TRETIA ÈAS
VÝPOÈET CELKOVÉHO RIZIKA DERIVÁTOV
DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV
INDEXU DRAHÝCH KOVOV POUITÍM
ZÁVÄZKOVÉHO PRÍSTUPU
§ 15
Metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu
alebo derivátoch indexu drahých kovov pod¾a § 82d
ods. 2 zákona pre jednotlivé druhy derivátov drahého
kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.
(1) Pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom sa kadá pozícia v deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov vdy konvertuje na trhovú
hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji
tohto derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu
drahých kovov. Takúto pozíciu mono konvertova aj
na nominálnu hodnotu (notional value) alebo na cenu
futures, ak je to konzervatívnejie.
(2) Pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom sa postupuje takto:
a) vypoèíta sa záväzok z kadého individuálneho derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých
kovov vrátane akéhoko¾vek pákového efektu (leverage) spojeného s postupmi a nástrojmi efektívneho
riadenia investícií pod¾a § 20,
b) identifikujú sa opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné zapoèítanie (netting); èistý záväzok sa pre kadé opatrenie na zabezpeèenie pred rizikom straty a opatrenie na vzájomné
zapoèítanie vypoèíta tak, e
1. hrubý záväzok sa rovná súètu záväzkov individuálnych derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov po vzájomnom zapoèítaní derivátov,
2. ak sa opatrenie na zabezpeèenie pred rizikom
straty alebo opatrenie na vzájomné zapoèítanie
týka pozícií cenných papierov, na zapoèítanie
hrubého záväzku mono poui trhovú hodnotu
pozícií týchto cenných papierov,
3. absolútna hodnota tohto výpoètu sa rovná èistému záväzku,
c) vypoèíta sa celkové riziko, ktoré sa rovná súètu
1. absolútnej hodnoty záväzku kadého individuálneho derivátu nezahrnutého do opatrení vzájomného zapoèítania alebo zabezpeèenia pred rizikom straty,
2. absolútnej hodnoty kadého èistého záväzku po
opatreniach na zabezpeèenie pred rizikom straty
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alebo opatreniach na vzájomné zapoèítanie pod¾a
písmena b) a
3. absolútnych hodnôt záväzku spojeného s postupmi a nástrojmi efektívneho riadenia investícií prísluného dôchodkového fondu pod¾a § 20.
(3) Výpoèet hrubého a èistého záväzku je zaloený na
presnej konverzii pozície v deriváte drahého kovu alebo
deriváte indexu drahých kovov na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu.
(4) Výpoèet záväzku kadej pozície v deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov sa konvertuje na eurá pouitím spotového výmenného kurzu.
Spotovým výmenným kurzom sa na úèely výpoètu záväzku pozície v deriváte drahého kovu alebo deriváte
indexu drahých kovov rozumie výmenný kurz eura vo
vzahu k mene záväzku na konci obchodného dòa, ku
ktorému sa záväzok konvertuje, evidovaný v informaènom systéme. Informaèným systémom sa na úèely tohto opatrenia rozumie veobecne uznávaný informaèný
systém uverejòujúci oficiálne trhové ceny finanèných
nástrojov a výmenné kurzy mien, ktorý dôchodková
správcovská spoloènos po dohode s depozitárom dôchodkového fondu pouíva na urèenie hodnoty finanèných nástrojov.
(5) Metódy konverzie pozícií derivátov drahého kovu
alebo derivátov indexu drahých kovov pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom sú uvedené v prílohe è. 1.
§ 16
Kritériá na urèenie derivátov drahého kovu alebo
derivátov indexu drahých kovov vylúèených
z výpoètu celkového rizika v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
Derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých
kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa nezoh¾adòuje pri výpoète záväzkov
pod¾a § 82d ods. 3 zákona, ak
a) kombinované dranie derivátu drahého kovu alebo
derivátu indexu drahých kovov a hotovosti, ktorá sa
investuje do bezrizikových aktív v majetku v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je ekvivalentné draniu pozície hotovosti v danom podkladovom aktíve a
b) derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých
kovov nevytvára iadne zvýenie vystavenia sa riziku
a pákového efektu alebo trhového rizika.
§ 17
Spôsoby zoh¾adnenia opatrení na vzájomné
zapoèítanie a zabezpeèenie pred rizikom straty
v inom ako dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde pod¾a § 82d ods. 4 zákona
(1) Na úèely výpoètu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom sa opatreniami na
vzájomné zapoèítanie rozumejú spojenia obchodov
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v rámci derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu
drahých kovov, alebo pozícií cenných papierov, ktoré
sa vzahujú na rovnaké podkladové aktíva, a to v prípade derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov bez oh¾adu na dátum splatnosti kontraktu,
a pri ktorých obchody v rámci derivátov drahého kovu
alebo derivátov indexu drahých kovov, alebo pozícií
cenných papierov sú uzatvorené s jediným cie¾om odstránenia rizík spojených s pozíciami prijatými prostredníctvom iných derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, alebo pozícií cenných
papierov.
(2) Na úèely výpoètu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v majetku
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde záväzkovým prístupom sa opatreniami na zabezpeèenie pred rizikom straty rozumejú spojenia obchodov
v rámci derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu
drahých kovov, alebo pozícií cenných papierov, ktoré sa
spravidla nevzahujú na rovnaké podkladové nástroje,
a pri ktorých obchody v rámci derivátov drahého kovu
alebo derivátov indexu drahých kovov, alebo pozícií cenných papierov sú uzatvorené s jediným cie¾om vyrovnania rizík spojených s pozíciami prijatými prostredníctvom iných derivátov drahého kovu alebo derivátov
indexu drahých kovov, alebo pozícií cenných papierov.
(3) Ak sa pre iný ako dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pouíva namiesto presného výpoètu záväzku
pre kadý derivát drahého kovu alebo derivát indexu
drahých kovov konzervatívny odhad, opatrenia vzájomného zapoèítania a zabezpeèenia pred rizikom straty sa
nezoh¾adòujú na zníenie záväzku v rámci zahrnutých
derivátov, ak by to viedlo k podceneniu celkového rizika.
§ 18
Opatrenia na vzájomné zapoèítanie v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
Pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom
sa môu vzájomne zapoèíta pozície v majetku v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
medzi derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu
drahých kovov, ak sa tieto vzahujú na rovnaké podkladové nástroje, a to napriek tomu, e dátum splatnosti
derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov je rozdielny.
§ 19
Opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty
v inom ako dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde
(1) Opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty sa
zoh¾adòujú pri výpoète celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, iba
ak vyrovnávajú riziká spojené s aktívami v majetku
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde a ak spåòajú tieto kritériá:
a) pouívaním opatrení na zabezpeèenie pred rizikom
straty je preukázate¾né zníenie rizika, ktorému je
majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde vystavený,
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b) pouívaním derivátov drahého kovu alebo derivátov
indexu drahých kovov pri opatreniach na zabezpeèenie pred rizikom straty sú vyrovnané riziká spojené
s týmito derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov, najmä veobecné a pecifické
trhové riziko,
c) opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty sa
vzahujú na rovnaký drahý kov,
d) opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty sú
úèinné v stresových trhových podmienkach.
(2) Na úèely tohto opatrenia sa za opatrenia na zabezpeèenie pred rizikom straty z obchodov s derivátmi
drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov
nepovaujú investièné stratégie iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, ktoré sa zameriavajú na vytváranie výnosov z obchodov s derivátmi
drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov.
(3) iadne trhovo neutrálne investièné stratégie alebo
kombinované dlhé-krátke investièné stratégie (long/short
strategy) nespåòajú kritériá pod¾a odseku 1.
§ 20
Spôsoby zoh¾adnenia postupov a nástrojov na úèely
efektívneho riadenia investícií v majetku v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
(1) Ak mono pod¾a tatútu iného ako dlhopisového
garantovaného dôchodkového fondu pod¾a § 82c ods. 5
zákona v rámci pouívania postupov a nástrojov na
úèely efektívneho riadenia investícií v majetku v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
v prospech majetku alebo na archu majetku v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
uzatvára obchody so spätným nákupom alebo obchody poièiavania cenných papierov s cie¾om vytvori ïalie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky (collateral), tieto obchody sa zoh¾adòujú pri
urèení celkového rizika.
(2) Ak sa pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde reinvestuje
zábezpeka do iných ako bezrizikových finanèných aktív pod¾a § 2 písm. b), do výpoètu celkového rizika sa
zahàòa
a) prijatá peòaná suma, ak zábezpeka sa drí v hotovosti, alebo
b) trhová hodnota prísluného aktíva, ak zábezpeka sa
nedrí v hotovosti.
(3) Na úèely výpoètu celkového rizika záväzkovým
prístupom sa akéko¾vek celkové riziko vytvárané prostredníctvom postupov a nástrojov efektívneho riadenia
investícií majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde spoèítava s celkovým rizikom
vytvoreným prostredníctvom vyuitia derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.
(4) Akéko¾vek ïalie pouitie prijatej zábezpeky ako
èasti ïalieho obchodu so spätným nákupom alebo obchodu pôièky cenných papierov sa zahàòa do výpoètu
celkového rizika pod¾a odseku 3.
(5) Postupy a nástroje efektívneho riadenia investícií
majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dô-
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chodkovom fonde, spåòajúce podmienky pod¾a odseku 1,
sú
a) repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody o predaji
a spätnom nákupe, pri ktorých sa z majetku v inom
ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde predáva majetok protistrane so záväzkom tento
majetok spätne odkúpi za dohodnutú cenu v budúcnosti; pri repo obchodoch sa prijatá záruka zahàòa do výpoètu celkového rizika, ak sa ïalej reinvestuje pod¾a odseku 2,
b) reverzné repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody
o nákupe a spätnom predaji, pri ktorých sa do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nadobúda majetok od protistrany so
záväzkom tento majetok spätne odpreda za dohodnutú cenu v budúcnosti; pri reverzných repo obchodoch sa trhová hodnota predmetného majetku zahàòa do výpoètu celkového rizika, ak sa predmetný
majetok ïalej pouíva v rámci repo obchodov alebo
v dohodách o pôièkách cenných papierov,
c) dohody o pôièkách cenných papierov, ktorými sa
rozumejú také obchody, pri ktorých sa z majetku
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde poièiavajú cenné papiere protistrane za
dohodnutý poplatok; pri dohodách o pôièkách cenných
papierov sa prijatá záruka zahàòa do výpoètu celkového
rizika, ak sa ïalej reinvestuje pod¾a odseku 2.
TVRTÁ ÈAS
VÝPOÈET CELKOVÉHO RIZIKA DERIVÁTOV
DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU
DRAHÝCH KOVOV POUITÍM PRÍSTUPU
HODNOTY V RIZIKU
§ 21
Spôsob výpoètu metódou relatívnej hodnoty v riziku
(1) Celkové riziko sa pri pouívaní metódy relatívnej
hodnoty v riziku vypoèítava takto:
a) vypoèíta sa hodnota v riziku (value at risk) aktuálneho portfólia, ktoré zahàòa deriváty,
b) vypoèíta sa hodnota v riziku referenèného portfólia,
c) skontroluje sa, èi hodnota v riziku iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu nie je väèia ako
1,15-násobok hodnoty v riziku referenèného portfólia
s cie¾om zabezpeèi obmedzenie pomeru celkového pákového efektu iného ako dlhopisového garantovaného
dôchodkového fondu k hodnote v riziku referenèného
portfólia na 1,15, prièom sa pouije vzorec
VaR fondu  VaR referenèného portfólia
VaR referenèného portfólia

× 100 ≥ 15 %,

kde VaR fondu je hodnota v riziku iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a VaR referenèného portfólia je hodnota v riziku referenèného
portfólia.
(2) Na úèely výpoètu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku sa relatívnou hodnotou v riziku (relative value at risk) rozumie pomer medzi hodnotou v riziku majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom
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dôchodkovom fonde a hodnotou v riziku referenèného
ukazovate¾a (benchmark) alebo referenèného portfólia.
(3) Referenèné portfólio a súvisiace postupy musia
spåòa tieto kritériá:
a) referenèné portfólio neobsahuje iadny pákový efekt
ani iadne finanèné deriváty, deriváty drahého kovu
alebo deriváty indexu drahých kovov, alebo vnorené
deriváty okrem prípadov
1. pouívania kombinovanej dlhej-krátkej investiènej
stratégie, pri ktorých pouité referenèné portfólio
môe obsahova deriváty drahého kovu alebo deriváty indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na získanie krátkej expozície, a
2. pouívania investiènej stratégie, pri ktorej je cie¾om zabezpeèenie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde vo vzahu
k menovému riziku, pri ktorých môe by referenèným portfóliom menovo zabezpeèený index,
b) rizikový profil referenèného portfólia je v súlade
s cie¾mi a investiènou politikou prísluného iného
ako dlhopisového garantovaného dôchodkového
fondu a jeho obmedzením a rozloením rizika pod¾a
zákona, jeho tatútu alebo vnútorných limitov,
c) postup týkajúci sa urèenia a nepretritého udrovania referenèného portfólia je integrovaný do procesu
riadenia rizík a má primeranú podporu a
d) sú vypracované pravidlá na zloenie referenèného
portfólia a aktuálne zloenie referenèného portfólia
a akéko¾vek zmeny sú riadne zdokumentované.
(4) Ak sa rizikovo-výnosový profil prísluného iného
ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu
èasto mení alebo ak definovanie referenèného portfólia
nie je moné, metóda relatívnej hodnoty v riziku
nemôe by pouitá.
§ 22
Spôsob výpoètu metódou absolútnej hodnoty
v riziku a maximálny limit hodnoty v riziku
(1) Pri výpoète celkového rizika metódou absolútnej
hodnoty v riziku sa limituje maximálna hodnota v riziku, ktorému je vystavený majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v pomere k èistej hodnote majetku.
(2) Na úèely výpoètu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku sa absolútnou hodnotou v riziku rozumie hodnota v riziku majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde urèená
ako podiel z èistej hodnoty majetku v príslunom dôchodkovom fonde.
(3) Absolútna hodnota v riziku nemôe by väèia
ako 15 % èistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
§ 23
Minimálne poiadavky na prístup hodnoty v riziku
Pri výpoète celkového rizika derivátov drahého kovu
alebo derivátov indexu drahých kovov iného ako dlho-
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pisového garantovaného dôchodkového fondu metódou relatívnej hodnoty v riziku alebo metódou absolútnej hodnoty v riziku musia by splnené kvantitatívne
poiadavky a kvalitatívne poiadavky na prístup hodnoty v riziku ustanovené v § 24 a 31.
Kvantitatívne poiadavky
na prístup hodnoty v riziku
§ 24
(1) Pri výpoète relatívnej hodnoty v riziku alebo absolútnej hodnoty v riziku musia by splnené tieto kvantitatívne poiadavky:
a) jednostranný interval spo¾ahlivosti je 99 %,
b) obdobie, pre ktoré sa vypoèítava hodnota v riziku
(holding period) (ïalej len èasový horizont) je ekvivalentné 20 obchodným dòom,
c) skutoèné pozorovacie obdobie rizikových faktorov je
jeden rok s výnimkou, ak kratie pozorovacie obdobie je odôvodnené významným zvýením cenovej volatility,
d) dátové súbory sú aktualizované najmenej raz za
tvrrok alebo èastejie v prípadoch, ak trhové ceny
podliehajú významným zmenám,
e) výpoèet sa uskutoèòuje najmenej jedenkrát za deò.
(2) Interval spo¾ahlivosti alebo èasový horizont, ktoré
nespåòajú poiadavky pod¾a odseku 1 písm. a) a b), sa
môu poui, len ak interval spo¾ahlivosti nie je nií
ako 95 % a èasový horizont nepresiahne 20 obchodných dní.
(3) Limity absolútnej hodnoty v riziku pod¾a § 22
ods. 3 sa vzahujú na výpoèet celkového rizika metódou
absolútnej hodnoty v riziku na interval spo¾ahlivosti
pod¾a odseku 1 písm. a) a èasový horizont pod¾a odseku
1 písm. b). Iný interval spo¾ahlivosti alebo iný èasový
horizont ako pod¾a odseku 1 písm. a) alebo písm. b)
mono poui na výpoèet absolútnej hodnoty v riziku
len v prípade, ak sú k takému inému intervalu spo¾ahlivosti alebo èasovému horizontu upravené limity absolútnej hodnoty v riziku pod¾a § 22 ods. 3. Úprava limitu
absolútnej hodnoty v riziku sa vykonáva len za predpokladu normálneho rozdelenia s identickým a nezávislým rozdelením rizikových faktorov výnosov vzahujúcich sa na kvantily normálneho rozdelenia a druhú
mocninu èasového pravidla.
(4) Zásady úpravy maximálneho limitu absolútnej
hodnoty v riziku sú uvedené v prílohe è. 2.
§ 25
Model hodnoty v riziku pouívaný na výpoèet celkového rizika zoh¾adòuje minimálne veobecné trhové riziko, a ak je to vhodné, pecifické trhové riziko. Riziko
udalosti alebo riziko zlyhania, ktorým je majetok
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde vystavený v dôsledku svojej investiènej stratégie
sa najmenej zoh¾adòuje v programe stresového testovania.
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§ 26
Model hodnoty v riziku zabezpeèuje úplnos a presnos ohodnotenia rizík, najmä ak
a) do výpoètu hodnoty v riziku sú zahrnuté vetky pozície v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
b) model primerane zachytáva vetky významné trhové
riziká spojené s pozíciami v majetku v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
a najmä pecifické riziká spojené s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov
v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; na tento úèel sú modelom hodnoty v riziku pokryté vetky rizikové faktory, ktoré majú nezanedbate¾ný vplyv na kolísanie hodnoty majetku
v príslunom dôchodkovom fonde,
c) kvantitatívne modely pouité v rámci prístupu hodnoty v riziku, najmä nástroje ocenenia, odhady volatility
a korelácií, zabezpeèujú vysokú úroveò presnosti,
d) vetky údaje pouité v rámci prístupu hodnoty v riziku zabezpeèujú konzistenciu a spo¾ahlivos výpoètu
celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 27
Podrobnosti o vykonávaní spätného testovania
(1) Presnos a úèinnos modelu hodnoty v riziku sa
sleduje vykonávaním programu spätného testovania
pod¾a § 55a ods. 2 písm. b) zákona.
(2) Na úèely vykonávania spätného testovania sa
spätným testovaním hodnoty v riziku rozumie proces
zhodnotenia presnosti a kvality modelu výpoètu hodnoty v riziku porovnaním hodnoty v riziku vygenerovanej modelom výpoètu hodnoty v riziku v priebehu obdobia vo vzahu k skutoèným zaznamenaným ziskom
alebo stratám v majetku v príslunom dôchodkovom
fonde vyplývajúcim z tohto rizika.
(3) Program spätného testovania zabezpeèuje pre
kadý obchodný deò porovnanie jednodennej miery
hodnoty v riziku majetku v dôchodkovom fonde vypoèítanej modelom hodnoty v riziku na konci prísluného
obchodného dòa s jednodòovou skutoènou zmenou
hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku koncu následného obchodného dòa.
(4) Program spätného testovania sa pre dôchodkový
fond vykonáva minimálne raz za mesiac retroaktívnym
vykonaním porovnaní za kadý obchodný deò pod¾a
odseku 3.
(5) Pri spätnom testovaní sa urèujú a sledujú prekroèenia príslunej jednodòovej zmeny hodnoty majetku
v dôchodkovom fonde, ktoré presahujú prísluné jednodòové miery hodnoty v riziku vypoèítané modelom
hodnoty v riziku.
(6) Ak výsledky spätného testovania identifikujú najmenej tyri prekroèenia za posledných 250 dní, preskúma sa model hodnoty v riziku a vykoná sa jeho primeraná úprava.
(7) Vrcholový manament dôchodkovej správcovskej
spoloènosti je informovaný najmenej raz za tvrrok, ak
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poèet pre kadý spravovaný dôchodkový fond za posledných 250 obchodných dní je viac ako tyri prekroèenia pri 99-percentnom intervale spo¾ahlivosti; informácia obsahuje analýzu a vysvetlenie zdrojov
prekroèení a stanovisko, ktoré opatrenia boli prijaté na
zlepenie presnosti modelu.
§ 28
Podrobnosti o vykonávaní stresového testovania
(1) Pri výpoète celkového rizika prístupom hodnoty
v riziku sa vykonáva presný, úplný a primeraný program stresového testovania pod¾a § 55a ods. 2 písm. c)
zákona v súlade s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi
poiadavkami pod¾a § 29 a 30.
(2) Na úèely vykonávania programu stresového testovania sa stresovým testovaním hodnoty v riziku rozumie proces identifikácie málo pravdepodobných udalostí na trhoch, ktoré by mohli ma mimoriadne
nepriaznivý vplyv na hodnotu majetku v dôchodkovom
fonde, a vhodná kvantifikácia tohto vplyvu; stresové
testovanie sa skladá z vytvorenia stresových scenárov
a z hodnotenia ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.
(3) Program stresového testovania je zameraný na
meranie akýchko¾vek moných významných znehodnotení hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá vyplýva z neoèakávaných zmien v relevantných trhových
parametroch a korelaèných faktoroch. Ak je to primerané, program stresového testovania zároveò meria zmeny
v relevantných trhových parametroch a korelaèných
faktoroch, ktoré by mohli vies k významným znehodnoteniam hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(4) Stresové testy sú primerane integrované do systému riadenia rizík a výsledky stresových testov dôchodková správcovská spoloènos zoh¾adòuje pri investièných rozhodnutiach s majetkom v dôchodkovom fonde.
(5) Zloitos stresových testov je primeraná rizikovému profilu prísluného dôchodkového fondu.
(6) Stresové scenáre sa vyberajú a testujú v rámci
stresového testovania takým spôsobom, aby zahrnuli
extrémne zmeny v trhových faktoroch a iných faktoroch prostredia, ktoré by ovplyvnili hodnotu majetku
v dôchodkovom fonde, prièom ide o také scenáre, ktoré
sú málo pravdepodobné, ale nemono ich vylúèi, e
nastanú.
(7) Pri vykonávaní stresového testovania sa primerane vo vzahu k investiènej stratégii a rizikovému profilu
dôchodkového fondu a na základe konkrétnej situácie
rizík aktívne identifikujú scenáre, ktoré by mali vány
vplyv na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,
a existuje pravdepodobnos ich realizovania. Pre scenáre pod¾a prvej vety sa v systéme riadenia rizík zavádzajú primerané opatrenia na vèasné varovanie a prevenciu.
(8) Ak nemono presne ohodnoti potenciálne
zníenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde alebo
zmeny v parametroch a koreláciách na pecifické typy
rizík, ktorým je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, vykonáva sa kvalifikovaný odhad.
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(9) Stresové testy sú súèasou systému riadenia rizík,
v ktorého rámci sú výsledky stresových testov monitorované a analyzované osobou zodpovednou za riadenie
rizík a predkladané vrcholovému manamentu. Ak výsledky stresového testu identifikujú konkrétnu zranite¾nos vo vzahu k danému súboru okolností, ak je to
vhodné a primerané, vykonávajú sa nápravné opatrenia v rámci systému riadenia rizík.
§ 29
Kvantitatívne poiadavky na stresové testovanie
(1) Stresové testy musia pokrýva vetky riziká, ktoré
ovplyvòujú hodnotu alebo zmeny hodnoty majetku
v dôchodkovom fonde v akejko¾vek významnej miere
okrem takých rizík, ktoré majú aj v stresových situáciách len zanedbate¾ný úèinok na hodnotu majetku
v dôchodkovom fonde. Stresové testy zoh¾adòujú najmä také riziká, ktoré nie sú plne zachytené pouitým
modelom hodnoty v riziku. Stresové testy sa zameriavajú na také riziká, ktoré aj keï nie sú významné za
normálnych okolností, mono ich povaova za významné v stresových trhových situáciách, a to najmä
riziká neobvyklých zmien vzájomných korelácií, nelikviditu trhov v stresových trhových situáciách alebo
správanie sa komplexných truktúrovaných produktov v podmienkach stresovej likvidity.
(2) Stresový test musí by primeraný na analyzovanie
moných situácií, pri ktorých pouitie významného pákového efektu by vystavilo iný ako dlhopisový garantovaný dôchodkový fond významným rizikám znehodnotenia majetku v príslunom dôchodkovom fonde
a ktoré by mohli vies k úplnej strate hodnoty majetku
v príslunom dôchodkovom fonde. Pri stresovom testovaní sa aktívne identifikujú scenáre, ktoré by mohli
vies k negatívnej hodnote majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ak by majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde z dôvodu pákového efektu a v závislosti od
zloenia majetku a rizikového profilu iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu mohol za
mimoriadnych situácií strati viac, ako je hodnota majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Pre také scenáre sa zavedú v systéme riadenia rizík primerané opatrenia na vèasné varovanie.
§ 30
Kvalitatívne poiadavky na stresové testovanie
(1) Stresové testy sa musia uskutoèòova pravidelne,
najmenej raz mesaène; to neplatí, ak cie¾om investiènej
politiky iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu je kopírovanie indexu pod¾a § 81
ods.7 zákona. Okrem toho sa stresové testy uskutoèòujú kedyko¾vek, keï zmena v hodnote alebo v zloení
majetku v príslunom dôchodkovom fonde alebo zmena trhových podmienok môe spôsobi, e výsledky
stresových testov budú významne rozdielne.
(2) Nastavenie stresových testov sa prispôsobuje
zloeniu majetku v dôchodkovom fonde a trhovým podmienkam, ktoré sú relevantné pre prísluný dôchodkový fond.
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(3) V rámci systému riadenia rizík sa zavedú postupy
týkajúce sa nastavenia a nepretritého prispôsobovania stresových testov. Program na uskutoènenie stresových testov je na základe týchto postupov vyvinutý
pre kadý dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoloènos spravuje. Program stresových testov, ako aj ukonèené stresové testy spolu s ich výsledkami sú v rámci systému riadenia rizík náleite
zdokumentované a stanovenie individuálnych stresových testov obsahuje vysvetlenie, preèo je program
vhodný pre prísluný dôchodkový fond. Ak sa plánuje
odchýlka od zavedeného programu stresového testovania, dokumentácia obsahuje uvedenie prísluných dôvodov.
§ 31
Kvalitatívne poiadavky na prístup hodnoty v riziku
(1) Zabezpeèenie èinností osobou zodpovednou za
riadenie rizík pri výpoète celkového rizika prístupom
hodnoty v riziku, ktoré zahàòa
a) zabezpeèovanie zdrojov, testovanie, udrovanie
a pouívanie modelu hodnoty v riziku na kadodennej báze,
b) kontrolu postupu urèenia referenèného portfólia, ak
sa spôsob výpoètu celkového rizika zmení na metódu relatívnej hodnoty v riziku,
c) nepretrité prispôsobenie modelu hodnoty v riziku
zloeniu majetku v dôchodkovom fonde,
d) opakovanú validáciu modelu,
e) validáciu a zavedenie zdokumentovaného systému
vnútorných limitov hodnoty v riziku pre kadý dôchodkový fond, ktorý zodpovedá rizikovému profilu
prísluného dôchodkového fondu a schva¾uje ho vrcholový manament dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
f) sledovanie dodriavania limitov hodnoty v riziku,
g) pravidelné monitorovanie úrovne pákového efektu
v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde,
h) pravidelné predkladanie správ týkajúcich sa aktuálnej úrovne miery hodnoty v riziku vrátane výsledkov
spätného testovania a stresového testovania vrcholovému manamentu.
(2) Model hodnoty v riziku a jeho výstupné údaje sú
neoddelite¾nou súèasou dennej èinnosti riadenia rizík
a sú zaèlenené do riadneho investièného procesu
v rámci èinnosti osôb zodpovedných za riadenie investícií ako èas systému riadenia rizík na úèely udrania
rizikového profilu dôchodkového fondu pod kontrolou
a v súlade s investiènou stratégiou dôchodkového fondu.
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noty v riziku osobou zodpovednou za riadenie rizík pod¾a odseku 1 písm. d), ako aj spätné testovanie pod¾a
§ 27. Preskúmanie modelu osobou zodpovednou za riadenie rizík je v rámci systému riadenia rizík zdokumentované a ak treba, model hodnoty v riziku je upravený.
(5) Prístup hodnoty v riziku obsahuje primeranú dokumentáciu modelu hodnoty v riziku a súvisiacich postupov pod¾a § 55a ods. 2 písm. a) zákona, ktorá zahàòa
najmä
a) riziká pokryté modelom,
b) metodiku modelu,
c) matematické predpoklady a základy modelu,
d) pouité údaje,
e) presnos a úplnos ohodnotenia rizík,
f) metódy pouité na potvrdenie platnosti modelu,
g) postup spätného testovania,
h) postup stresového testovania,
i) platnos rozsahu modelu,
j) prevádzkovú implementáciu.
§ 32
Iné podrobnosti o výpoète celkového rizika
prístupom hodnoty v riziku
(1) Ak sa celkové riziko vypoèítava prístupom hodnoty v riziku, pravidelne sa sleduje pákový efekt pouitý
v investiènej stratégii s cie¾om pokry vetky významné
riziká a najmä kumulácia rizík.
(2) Ak je to primerané rizikovému profilu a investiènej stratégii iného ako dlhopisového garantovaného
dôchodkového fondu, postupy merania hodnoty v riziku a postupy stresového testovania sa dopåòajú inými
metódami merania rizík.
PIATA ÈAS
DODATOÈNÉ NÁLEITOSTI INFORMAÈNÉHO
PROSPEKTU A ROÈNEJ SPRÁVY TÝKAJÚCE
SA MERANIA A RIADENIA RIZÍK
V DÔCHODKOVOM FONDE
§ 33
(1) Dodatoènou náleitosou informaèného prospektu dôchodkového fondu je uvedenie pouitej metódy na
meranie (výpoèet) trhového rizika v majetku v dôchodkovom fonde.

(3) Zabezpeèenie, e model je koncepène správny
a zachytí vetky významné riziká, zahàòa vykonanie
validácie modelu po jeho poèiatoènom vývoji, ako aj po
akejko¾vek významnej zmene modelu, inou osobou nezávislou od procesu vývoja modelu, ktorou môe by
audítor alebo audítorská spoloènos, alebo externý
poskytovate¾ sluieb, ktorý je nezávislý od procesu vytvorenia modelu.

(2) Dodatoènými náleitosami informaèného prospektu iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu okrem náleitosti uvedenej v odseku 1
sú:
a) uvedenie pouitého prístupu a metódy na výpoèet
celkového rizika,
b) uvedenie oèakávanej úrovne pákového efektu
a monosti vyích úrovní pákového efektu za urèitých okolností, ak sa pouíva prístup hodnoty v riziku,
c) informácia o referenènom portfóliu, ak sa pouíva
metóda relatívnej hodnoty v riziku.

(4) Zabezpeèenie presnosti modelu hodnoty v riziku
zahàòa vykonávanie opakovanej validácie modelu hod-

(3) Dodatoènou náleitosou roènej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde je uvedenie
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pouitej metódy na meranie (výpoèet) trhového rizika
v majetku v dôchodkovom fonde.

zahàòajú deriváty drahého kovu alebo deriváty indexu
drahých kovov.

(4) Dodatoènými náleitosami roènej správy o hospodárení s majetkom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde okrem náleitosti uvedenej
v odseku 3 sú:
a) uvedenie pouitého prístupu a metódy na výpoèet
celkového rizika,
b) informácia o referenènom portfóliu, ak sa pouíva
metóda relatívnej hodnoty v riziku,
c) uvedenie miery hodnoty v riziku, ktorá obsahuje minimálne najniie, najvyie a priemerné pouitie limitu hodnoty v riziku vypoèítaného poèas obdobia,
za ktoré sa roèná správa predkladá; v roènej správe
sa uvedie aj pouitý model hodnoty v riziku a vstupy
pouité na výpoèet a
d) uvedenie úrovne pákového efektu pouitého poèas
prísluného obdobia.

(2) Zmluvy o derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu drahých kovov môu upravova iba automatické vyrovnanie v hotovosti bez monosti vyadova
dodanie podkladového nástroja alebo práva protistrany iada dodanie podkladového nástroja pod¾a § 82b
ods. 4 zákona; majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde musí obsahova dostatok
likvidných aktív, ktoré umonia vykona zmluvne dohodnuté platby. Úroveò krytia pre zmluvy s vyrovnaním v hotovosti sa urèuje takou metódou, ktorá zabezpeèí, e dôchodková správcovská spoloènos je vdy
schopná splni vetky svoje záväzky vyplývajúce z obchodov s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov, ktoré sú v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(5) Na úèely odsekov 2 a 4 sa pákový efekt vypoèíta
ako súèet nominálnych hodnôt pouitých derivátov
drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.
IESTA ÈAS
SPÔSOB KRYTIA ZÁVÄZKOV SÚVISIACICH
S DERIVÁTMI DRAHÉHO KOVU ALEBO
DERIVÁTMI INDEXU DRAHÝCH KOVOV

(3) Sledovanie obchodov s derivátmi drahého kovu
alebo derivátmi indexu drahých kovov na úèely zabezpeèenia ich primeraného krytia tvorí èas systému riadenia rizík. Systém riadenia rizík zahrnuje pravidelné
overenie, èi krytie v majetku v inom ako dlhopisovom
garantovanom dôchodkovom fonde vo forme likvidných
aktív existuje v dostatoènom mnostve, aby boli splnené vetky budúce záväzky dôchodkovej správcovskej
spoloènosti vyplývajúce zo správy majetku v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
SIEDMA ÈAS

§ 34
(1) Spôsob krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi
drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov
v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa pouíva vo vetkých prípadoch,
keï iný ako dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
má záväzky pod¾a podmienok zmluvy o deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov, aby sa
zabezpeèilo, e dôchodková správcovská spoloènos je
vdy schopná splni vetky svoje povinnosti platieb
vzniknutých pri obchodoch s majetkom v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktoré

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 35
Zruuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 15. mája 2012 è. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpoète celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch.
§ 36
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

v z. Ján Tóth v. r.
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Príloha è. 1
k opatreniu è. 5/2013 Z. z.

METÓDY KONVERZIE POZÍCIÍ DERIVÁTOV DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU
DRAHÝCH KOVOV PRI VÝPOÈTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Pozície derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:
1. Futures drahých kovov
1.1 Futures zlata (Gold Futures)
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu zlata
1.2 Futures striebra (Silver Futures)
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu striebra
1.3 Futures platiny (Platinum Futures)
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu platiny
1.4 Futures paládia (Palladium Futures)
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu paládia
1.5 Indexové futures drahých kovov (Index Futures)
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x úroveò indexu drahých kovov
2. Opcie drahých kovov (zlato, striebro, platina, paládium)
Plain Vanilla (kúpené/predané puts and calls)
2.1 Plain Vanilla opcie na futures drahých kovov
Poèet kontraktov x nominálna ve¾kos kontraktu (notional contract size) x trhová hodnota podkladového
drahého kovu x delta
Na úèely konverzie pozícií derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa rozumie
a) futures drahého kovu pevný termínový obchod uzatvorený pod¾a § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje preda alebo kúpi na urèenom mieste v dohodnutom èase a za vopred dohodnutú cenu, vybranú zo
tandardizovanej ponuky tohto trhu, tandardizované mnostvo drahého kovu, s ktorým je spojené právo na finanèné vyrovnanie; zmluvná strana sa zároveò zaväzuje zaplati organizátorovi trhu poèiatoènú maru a ak to
treba, spláca organizátorovi tohto trhu variaènú maru,
b) opciou na futures drahého kovu opèný obchod uzatvorený pod¾a § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom podkladovým aktívom je futures drahého kovu (napr. Gold Futures Contract); zmluvná strana má právo kúpi alebo preda podkladový futures drahého kovu a druhá strana má povinnos, ak o to poiada zmluvná strana, preda alebo kúpi podkladový futures drahého kovu za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu, prièom doba, ktorá uplynie od uzavretia
obchodu do jeho vysporiadania, je dlhia ako pri spotovom obchode a s obchodom je spojené právo na finanèné vyrovnanie,
c) deltou opcie drahého kovu ve¾kos zmeny ceny opcie vyvolanej zmenou ceny podkladového nástroja pre príslunú
opciu.
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Príloha è. 2
k opatreniu è. 5/2013 Z. z.

ZÁSADY PRE ÚPRAVY LIMITU ABSOLÚTNEJ HODNOTY V RIZIKU

Úprava limitu absolútnej hodnoty v riziku (Value at Risk) na rozdielne intervaly spo¾ahlivosti a rozdielne èasové horizonty, pre ktoré sa vypoèítava hodnota v riziku, sa vykonáva v súlade s týmito zásadami:

1. Pri prispôsobení maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku na rozdielny interval spo¾ahlivosti sa zoh¾adòuje
táto tabu¾ka normálneho rozdelenia:

Interval spo¾ahlivosti

Koeficient
normálneho
rozdelenia

99,0 %
97,5 %
95,0 %

2,326
1,96
1,645

2. Pre interval spo¾ahlivosti y % a èasový horizont 20 dní sa maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku pod¾a § 22
ods. 2 s intervalom spo¾ahlivosti x % (napr. 99 %) upraví na nový maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku pod¾a tohto vzorca:
koef (y % )
VaR (y % ) ≈
× VaR (x % ),
koef (x % )
kde VaR je hodnota v riziku (Value at Risk).
3. Ak sa na výpoèet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku pouíva vo vnútorných postupoch správcovskej spoloènosti interval spo¾ahlivosti 95 %, pouitie vzorca pod¾a bodu 2 vedie k tejto novej výke maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku:
1,645
1,645
VaR (95 % ) ≈
× VaR (99 % ) =
× 15 % ≈ 10,6 %.
2,326
2,326
4. Rovnakým spôsobom ako v bodoch 2 a 3 je moné postupova pri úprave limitu absolútnej hodnoty v riziku z jedného èasového horizontu na iný èasový horizont pouitím druhej odmocniny èasového pravidla. Pre pouívanie
metódy absolútnej hodnoty v riziku s èasovým horizontom x dní a intervalom spo¾ahlivosti 99 % sa maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku pod¾a § 22 ods. 2 s èasovým horizontom t dní (napr. 20) upraví na nový limit absolútnej hodnoty v riziku pod¾a tohto vzorca:
VaR (x dní) ≈

x
× VaR (t dní).
t

5. Ak sa na výpoèet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku pouíva èasový horizont pä dní, pouitie
vzorca pod¾a bodu tyri vedie k tejto novej výke maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku:
VaR (5 dní) ≈

5
× 20 % = 7,5 %.
20

6. Ak sa na výpoèet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku pouíva interval spo¾ahlivosti 95 % a èasový horizont pä dní, nová výka maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku je
1,645 VaR (20 dní, 99 % )
VaR (95 %, 5 dní) ≈
×
≈ 5,3 % NAV.
2,326
4

Strana 28

Zbierka zákonov è. 6/2013

Èiastka 2

6
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2012
o náleitostiach iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska pod¾a zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Národná banka Slovenska pod¾a § 52 ods. 14 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§1
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) zákona è. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska (ïalej len predchádzajúci
súhlas) na nadobudnutie alebo prekroèenie priameho
podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej
spoloènosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoloènosti vo výke 5 %, 10 %, 20 %,
33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby
sa dôchodková správcovská spoloènos stala dcérskou
spoloènosou inej materskej spoloènosti (ïalej len nadobudnutie alebo zvýenie podielu na základnom imaní
dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti) obsahuje,
a) ak je iadate¾om fyzická osoba
1. meno a priezvisko iadate¾a; ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a obchodné meno, ak sa líi od
mena a priezviska,
2. dátum a miesto narodenia iadate¾a,
3. tátnu príslunos iadate¾a,
4. adresu trvalého pobytu iadate¾a; ak ide o fyzickú
osobu podnikate¾a miesto podnikania, ak sa líi
od adresy trvalého pobytu, a identifikaèné èíslo,
ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca2) aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
b) ak je iadate¾om právnická osoba obchodné meno,
právnu formu, sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, oznaèenie registra, v ktorom je iadate¾ zapísaný, a èíslo zápisu, ak bolo pridelené,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, v ktorej chce iadate¾ nadobudnú alebo zvýi podiel na jej základnom
imaní alebo ktorú má nadobudnú ako dcérsku spoloènos,
1
2

d) údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktoré chce iadate¾ nadobudnú, a to:
1. menovitú hodnotu akcií a ich poèet v èlenení pod¾a menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu akcií,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
e) údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktoré chce iadate¾ nadobudnú, a to:
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
f) údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorých je iadate¾ majite¾om v èase podania
iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to:
1. menovitú hodnotu akcií a ich poèet v èlenení pod¾a menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu akcií,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
g) údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktoré má iadate¾ v èase podania
iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to:
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
h) odôvodnenie úèelu nadobudnutia alebo zvýenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo nadobudnutia dôchodkovej
správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti
vrátane vyhlásenia iadate¾a, e nadobúda akcie na
vlastný úèet a nekoná v zhode1) s inými akcionármi
dôchodkovej správcovskej spoloènosti a e neexistuje písomný záväzok iadate¾a rokova alebo vykonáva akcionárske práva v prospech tretej osoby,
i) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýenia
podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo navrhovaný dátum nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako
dcérskej spoloènosti,
j) údaje o záujmoch a aktivitách iadate¾a, ktoré by
mohli by v konflikte so záujmami dôchodkovej
správcovskej spoloènosti a údaj o navrhovanom rieení tohto konfliktu.

) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) § 2 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(2) Prílohami k iadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 sú:
a) strategický zámer iadate¾a, ktorý obsahuje
1. hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cie¾ov
v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýením podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo nadobudnutím dôchodkovej
správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti,
2. oèakávané finanèné údaje dôchodkovej správcovskej spoloènosti na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe,
3. oèakávaný vplyv na správu, riadenie a organizaènú truktúru dôchodkovej správcovskej spoloènosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade,
b) písomná informácia o tom, èi iadate¾ rokoval s akcionármi dôchodkovej správcovskej spoloènosti a èi
existuje medzi nimi zhoda o ïalom rozvoji dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
c) grafické znázornenie truktúry kvalifikovanej úèasti
iadate¾a a grafické znázornenie truktúry skupiny
s úzkymi väzbami iadate¾a vrátane oznaèenia zahranièných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením prísluných orgánov doh¾adu; ak ide o iadate¾a zahraniènú osobu aj
jej vyhlásenie o tom, e spåòa podmienku pod¾a § 48
ods. 2 písm. f) a g) zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon),
d) písomné vyhlásenie iadate¾a, e nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
poèas piatich rokov po skonèení konkurzu, alebo po
opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie
vak skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viau na konkurz pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voèi ktorej
sa zaèalo vies retrukturalizaèné konanie, konanie
o oddlení, alebo nad ktorou bola zavedená dozorná
správa alebo nútená správa,
e) písomná informácia o administratívnych sankciách
uloených iadate¾ovi právoplatným a vykonate¾ným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom
obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred
podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
f) písomná informácia o tom, èi iadate¾ovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon
podnikate¾skej èinnosti právoplatným a vykonate¾ným rozhodnutím, a písomná informácia o odobratí
povolení,
g) zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu,
sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, výku
3

)
)
5
)
6
)
7
)
4
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základného imania a percentuálnu výku podielu na
základnom imaní právnických osôb, na hlasovacích
právach v právnických osobách, v ktorých má iadate¾ kvalifikovanú úèas alebo je èlenom ich tatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo je
zastúpený v ich tatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou èasou svojho
majetku ruèí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý iadate¾ ruèí, a doklady preukazujúce tieto skutoènosti,
h) písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýenia podielu na základnom imaní
dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo plánovaného nadobudnutia dôchodkovej správcovskej
spoloènosti ako dcérskej spoloènosti na schopnos
dôchodkovej správcovskej spoloènosti naïalej plni
povinnosti ustanovené zákonom.
(3) Ïalími prílohami k iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 sú, ak je iadate¾om
a) fyzická osoba
1. struèný odborný ivotopis iadate¾a,
2. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) iadate¾a,
ktoré sú v èase podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom
vzahu alebo v obdobnom vzahu k inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo k finanènej
intitúcii pod¾a § 48 ods. 22 zákona s uvedením
jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikaèného èísla, ak bolo pridelené,
3. preh¾ad o majetkovej situácii a finanènej situácii
iadate¾a ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti,
4. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe
finanèných prostriedkov, ktoré budú pouité na
nadobudnutie alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti
alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti vrátane
informácie o výke vlastných zdrojov urèených na
vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce
tieto skutoènosti,
5. výpisy o stavoch na úètoch iadate¾a v bankách,4)
poboèkách zahranièných bánk5) a zahranièných
bankách6) ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
6. doklad o príjme iadate¾a, ktorý je daòovníkom
dane z príjmov fyzických osôb pod¾a osobitného
predpisu7) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daòové priznanie k dani
z príjmov alebo doklad o vykonanom roènom zúètovaní preddavkov na daò z príjmov zo závislej
èinnosti za bezprostredne predchádzajúce tri
zdaòovacie obdobia alebo iný obdobný doklad; ak
ide o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzic-

§ 116 Obèianskeho zákonníka.
§ 2 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 659/2007 Z. z.
§ 2 ods. 7 zákona è. 483/2001 Z. z.
Zákon è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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kej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
7. písomné vyhlásenie iadate¾a o tom, e finanèné
prostriedky, ktoré budú pouité na nadobudnutie
alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti, nepochádzajú
z trestnej èinnosti,8)
b) fyzická osoba podnikate¾
1. struèný odborný ivotopis iadate¾a,
2. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) iadate¾a,
ktoré sú v èase podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom
vzahu alebo v obdobnom vzahu k inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo k finanènej
intitúcii pod¾a § 48 ods. 22 zákona s uvedením
jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikaèného èísla, ak bolo pridelené,
3. aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis
zo ivnostenského registra, alebo iné oprávnenie
na vykonávanie podnikate¾skej èinnosti; ak ide
o cudzinca,2) obdobný aktuálny doklad vydaný
prísluným orgánom, ak právo tátu, ktorým sa
táto osoba spravuje, ukladá povinnos zápisu do
obchodného registra alebo inej evidencie,
4. preh¾ad o majetkovej situácii a finanènej situácii
iadate¾a ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti,
5. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe
finanèných prostriedkov, ktoré budú pouité na
nadobudnutie alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti
alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti vrátane
informácie o výke vlastných zdrojov urèených na
vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce
tieto skutoènosti,
6. výpisy o stavoch na úètoch iadate¾a v bankách,4)
poboèkách zahranièných bánk5) a zahranièných
bankách6) ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
7. úètovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia; ak iadate¾ zaèal
vykonáva podnikate¾skú èinnos pred menej ako
troma rokmi pred podaním iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa úètovná závierka len za obdobie od zaèatia výkonu podnikate¾skej èinnosti; ak úètovná závierka, ktorá
podlieha overeniu, ete nebola ku dòu podania
iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
audítorom overená, predkladá sa aj neoverená
úètovná závierka,
8. daòové priznanie k dani z príjmov7) najmenej za
bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane
dokladu o splnení daòovej povinnosti; ak iadate¾
zaèal vykonáva podnikate¾skú èinnos pred me8
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nej ako troma rokmi pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa
daòové priznanie k dani z príjmov len za obdobie
od zaèatia výkonu podnikate¾skej èinnosti; ak ide
o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzickej
osoby podnikate¾a najmenej za bezprostredne
predchádzajúce tri roky,
9. písomné vyhlásenie iadate¾a o tom, e finanèné
prostriedky, ktoré budú pouité na nadobudnutie
alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti, nepochádzajú
z trestnej èinnosti,8)
c) právnická osoba
1. struèné odborné ivotopisy èlenov tatutárneho
orgánu iadate¾a,
2. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt
a dátum narodenia blízkych osôb3) èlenov tatutárneho orgánu iadate¾a, ktoré sú v èase podania
iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom vzahu
k inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti
alebo k finanènej intitúcii pod¾a § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej
formy, sídla a identifikaèného èísla, ak bolo pridelené,
3. aktuálny výpis z obchodného registra alebo iný
doklad vydaný prísluným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahranièí, aktuálny výpis z registra
alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, ak právo tátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá
povinnos zápisu do registra alebo inej evidencie,
4. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú úèas na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach
iadate¾a; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad iadate¾om kontrolu alebo ktorých
je iadate¾ dcérskou spoloènosou vrátane údajov
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe
vykonávania kontroly nad iadate¾om,
5. preh¾ad o majetkovej situácii a finanènej situácii
iadate¾a ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti,
6. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe
finanèných prostriedkov, ktoré budú pouité na
nadobudnutie alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti
alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti vrátane
informácie o výke vlastných zdrojov urèených na
vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce
tieto skutoènosti,
7. výpisy o stavoch na úètoch iadate¾a v bankách,4)
poboèkách zahranièných bánk5) a zahranièných
bankách6) ku dòu predchádzajúcemu dòu podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
8. úètovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora

) Zákon è. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a výroèné správy alebo iné obdobné správy, ak sa
výroèné správy alebo iné obdobné správy v súlade
s právnymi predpismi prísluného tátu vyhotovujú, predloené valnému zhromadeniu alebo
inému príslunému orgánu iadate¾a na prerokovanie za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia; ak je iadate¾ súèasou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená
konsolidovaná úètovná závierka spolu so správou
audítora za bezprostredne predchádzajúce tri úètovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred
menej ako troma rokmi pred podaním iadosti
o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej
vzniku; ak úètovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ete nebola ku dòu podania iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená úètovná
závierka,
9. písomné vyhlásenie iadate¾a o tom, e finanèné
prostriedky, ktoré budú pouité na nadobudnutie
alebo zvýenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti, nepochádzajú
z trestnej èinnosti,8)
10. ratingové hodnotenie, ak bolo pre iadate¾a vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov,
11. zápisnica z rokovania oprávneného orgánu iadate¾a, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie alebo zvýenie podielu na základnom imaní
dôchodkovej správcovskej spoloènosti alebo na
nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoloènosti ako dcérskej spoloènosti.
§2
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zníenie základného imania dôchodkovej správcovskej
spoloènosti presahujúce základné imanie pod¾a § 47
ods. 8 zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá chce zníi
svoje základné imanie,
b) výku základného imania dôchodkovej správcovskej
spoloènosti ku dòu podania iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu a navrhovanú výku jej
základného imania po jeho zníení,
c) spôsob, akým sa má vykona zníenie základného
imania dôchodkovej správcovskej spoloènosti a zdôvodnenie zníenia jej základného imania,
d) navrhovaný dátum konania valného zhromadenia,
ktoré rozhodne o zníení základného imania dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorého predmetom
bol návrh na rozhodnutie valného zhromadenia

b)

c)

d)
e)
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o zníení základného imania dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
zoznam akcionárov dôchodkovej správcovskej spoloènosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní
vyjadrených v percentách ku dòu podania iadosti
o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
truktúra akcionárov dôchodkovej správcovskej
spoloènosti vrátane ich podielov na jej základnom
imaní v percentuálnom vyjadrení po zníení základného imania dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré je potrebné vykona v procese
zníenia základného imania,
analýza predpokladaného vplyvu zníenia základného imania na primeranos vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoloènosti.
§3
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. c) zákona

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zvolenie osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva
dôchodkovej správcovskej spoloènosti a èlenov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ustanovenie za vedúcich zamestnancov
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných èinností a na ustanovenie
za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej
kontroly (ïalej len navrhované osoby) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované osoby,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
a tátnu príslunos navrhovaných osôb.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu iadate¾a, ktorého predmetom bol návrh na zvolenie, menovanie navrhovaných osôb alebo ustanovenie za navrhované osoby,
b) struèný odborný ivotopis a doklady o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb,
c) výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starí
ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
d) vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, e sú dôveryhodnou fyzickou osobou pod¾a § 48 ods. 11 zákona.
§4
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. d) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zruenie dôchodkovej správcovskej spoloènosti bez likvidácie a jej zánik zlúèením s inou dôchodkovou správcovskou spoloènosou pri súèasnom prechode správy
dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voèi sporite¾om a poberate¾om dôchodku starobného dôchodko-
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vého sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú
spoloènos obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou sa dôchodková správcovská spoloènos chce zlúèi (ïalej len
nástupnícka dôchodková správcovská spoloènos),
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá má by zruená bez likvidácie zlúèením (ïalej len zanikajúca dôchodková správcovská spoloènos),
c) odôvodnenie zlúèenia dôchodkových správcovských
spoloèností,
d) navrhovaný dátum zlúèenia dôchodkových správcovských spoloèností,
e) písomnú informáciu o zmenách v nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ku ktorým dôjde
v súvislosti s plánovaným zlúèením dôchodkových
správcovských spoloèností v nadväznosti na spåòanie podmienok pod¾a § 48 ods. 2 zákona nástupníckou dôchodkovou správcovskou spoloènosou.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov dôchodkových správcovských spoloèností pod¾a odseku 1
písm. a) a b), ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromadení o zlúèení dôchodkových správcovských spoloèností,
b) návrh zmluvy o zlúèení,
c) harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona na zlúèenie dôchodkových správcovských spoloèností,
d) doklady preukazujúce, e sú zabezpeèené predpoklady na vykonanie úkonov a èinností pod¾a § 68 zákona súvisiacich so zlúèením dôchodkových správcovských spoloèností,
e) návrh organizaènej truktúry nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
f) doklady preukazujúce, e nástupnícka dôchodková
správcovská spoloènos spåòa podmienky pod¾a § 48
ods. 2 zákona,
g) zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúèenia dôchodkových správcovských spoloèností získajú kvalifikovanú úèas na nástupníckej dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti
v súlade s § 48 ods. 14 zákona a grafické znázornenie
truktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.
(3) Súèasou iadosti pod¾a odseku 1 je aj iados
o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúèenie dôchodkových fondov pod¾a § 72 ods. 4 zákona a schválenie zmeny tatútov a informaèných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov, ktorá obsahuje názvy
zanikajúcich dôchodkových fondov a názvy nástupníckych dôchodkových fondov, harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona na ich zlúèenie, znenie navrhovaných zmien
tatútov a informaèných prospektov nástupníckych
dôchodkových fondov a úplné znenie tatútov a informaèných prospektov nástupníckych dôchodkových
fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch
origináloch s uvedením originálov podpisov osôb
oprávnených kona za nástupnícku dôchodkovú
správcovskú spoloènos.
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(4) Súèasou iadosti pod¾a odseku 1 je v súvislosti
s prechodom správy dôchodkových fondov pod¾a § 72
ods. 5 zákona na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos aj iados o udelenie predchádzajúceho
súhlasu na prechod správy dôchodkových fondov na
nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos
a schválenie zmeny tatútov týchto dôchodkových fondov týkajúcich sa nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá obsahuje názvy dôchodkových
fondov, ktorých správa sa prevádza, harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré
treba vykona v súvislosti s prechodom ich správy na
nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos,
znenie navrhovaných zmien tatútov týchto dôchodkových fondov a úplné znenie tatútov dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených
kona za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos.
(5) Ak sa súèasne v súvislosti s prechodom správy
dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich dôchodkových fondov, iados pod¾a odseku 1 obsahuje aj obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo
nového depozitára, meno a priezvisko, trvalý pobyt
a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpeèova výkon èinnosti depozitára pre dôchodkové fondy po prechode ich správy
na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos.
(6) Ak sa súèasne v súvislosti s prechodom správy
dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú aj:
a) súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov s výkonom èinnosti depozitára pre prechádzajúce dôchodkové fondy,
b) struèný odborný ivotopis, doklady o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov nie
starí ako tri mesiace a písomné vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpeèova výkon èinnosti depozitára pre prechádzajúce fondy, e je dôveryhodnou fyzickou osobou
pod¾a § 48 ods. 11 zákona.
§5
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. e) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoloènosti
obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá mení stanovy,
b) dôvod zmeny stanov.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu jej stanov,
b) stanovisko vedúceho zamestnanca dôchodkovej
správcovskej spoloènosti zodpovedného za výkon
vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
c) znenie navrhovaných zmien stanov,
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d) úplné znenie návrhu stanov dôchodkovej správcovskej spoloènosti po zapracovaní navrhovaných
zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov
podpisov osôb oprávnených kona za iadate¾a,
e) písomná informácia o vplyve navrhovanej zmeny
stanov na plnenie organizaèných predpokladov na
èinnos dôchodkovej správcovskej spoloènosti a na
dodriavanie pravidiel obozretného podnikania
a pravidiel èinnosti.
§6
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. f) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
prechod správy dôchodkových fondov pri súèasnom
prechode práv a povinností plynúcich zo starobného
dôchodkového sporenia voèi sporite¾om a poberate¾om
dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú
dôchodkovú správcovskú spoloènos (ïalej len prechod správy fondov) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti spravujúcej dôchodkové fondy alebo núteného správcu,
b) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa má prejs
na inú dôchodkovú správcovskú spoloènos (ïalej
len prechádzajúce fondy),
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorú má prejs
správa prechádzajúcich fondov,
d) odôvodnenie prechodu správy fondov,
e) navrhovaný dátum prechodu správy fondov,
f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vykonáva èinnos depozitára pre prechádzajúce fondy po prechode správy fondov.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) harmonogram prechodu správy fondov,
b) úètovná závierka dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému dòu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho
dòu podania iadosti,
c) úètovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené
k poslednému dòu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dòu podania iadosti,
d) doklady preukazujúce skutoènos, e prechodom
správy fondov nebudú ohrozené záujmy sporite¾ov
a poberate¾ov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia,
e) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1
písm. a), na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prechod
správy fondov, prípadne o súvisiacej zmene depozitára,
f) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1
písm. c), na ktorom sa rozhodlo, e dôchodková
správcovská spoloènos súhlasí s prechodom správy
fondov a so súvisiacou zmenou tatútov prechádzajúcich fondov,
g) doklady preukazujúce, e dôchodková správcovská
spoloènos pod¾a odseku 1 písm. c) spåòa vecné, personálne a organizaèné predpoklady pod¾a § 48 ods. 2
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zákona na správu dôchodkových fondov a e
dodriava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá èinnosti pri správe dôchodkových fondov,
h) znenie navrhovaných zmien tatútov prechádzajúcich fondov,
i) úplné znenia tatútov prechádzajúcich fondov po
zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených kona za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos.
(3) Ak sa súèasne s prechodom správy fondov mení aj
depozitár prechádzajúcich fondov, iados pod¾a odseku 1 obsahuje aj meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpeèova výkon èinnosti
depozitára pre prechádzajúce fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoloènosou pod¾a odseku 1
písm. c).
(4) Ak sa súèasne s prechodom správy fondov mení aj
depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami k iadosti
pod¾a odseku 1 sú aj:
a) súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom èinnosti depozitára pre
prechádzajúce fondy,
b) struèný odborný ivotopis, doklady o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov nie
starí ako tri mesiace a písomné vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpeèova výkon èinnosti depozitára pre prechádzajúce fondy, e je dôveryhodnou fyzickou osobou
pod¾a § 48 ods. 11 zákona.
(5) Ak sú prechádzajúcimi fondmi dôchodkové fondy
pod¾a § 72 ods. 4 zákona, súèasou iadosti pod¾a odseku 1 je aj iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
na zlúèenie týchto dôchodkových fondov a schválenie
zmeny tatútov a informaèných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov, ktorá obsahuje názvy zanikajúcich dôchodkových fondov a názvy nástupníckych
dôchodkových fondov, harmonogram organizaèných,
právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona
na ich zlúèenie, znenie navrhovaných zmien tatútov
a informaèných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov a úplné znenie tatútov a informaèných
prospektov nástupníckych dôchodkových fondov po
zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch
s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených
kona za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoloènos.
§7
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. g) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoloènosti obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá mení depozitára,
b) názvy dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,
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c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doterajieho depozitára a nového depozitára,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlenov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpeèova výkon èinnosti depozitára pre dôchodkové fondy
spravované dôchodkovou správcovskou spoloènosou
pod¾a písmena a),
e) navrhovaný dátum zmeny depozitára.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,
b) návrh písomnej zmluvy o výkone èinnosti depozitára, ktorú dôchodková správcovská spoloènos plánuje uzavrie s novým depozitárom pod¾a odseku 1
písm. c),
c) struèný odborný ivotopis, doklady o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 1 písm. d),
d) výpis z registra trestov osôb pod¾a odseku 1 písm. d)
nie starí ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané
prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
e) vyhlásenie osôb pod¾a odseku 1 písm. d) o tom, e sú
dôveryhodnou fyzickou osobou pod¾a § 48 ods. 11
zákona.
§8
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. h) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zmenu tatútu dôchodkového fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá mení tatút
dôchodkového fondu,
b) názov dôchodkového fondu, ktorého tatút sa má
zmeni,
c) odôvodnenie navrhovaných zmien tatútu dôchodkového fondu.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu tatútu jej dôchodkového
fondu,
b) znenie navrhovaných zmien tatútu dôchodkového
fondu,
c) úplné znenie návrhu tatútu dôchodkového fondu
po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených kona za iadate¾a.
§9
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. i) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vznik a èinnos dôchodkovej
správcovskej spoloènosti obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá chce vráti po-
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volenie na vznik a èinnos dôchodkovej správcovskej
spoloènosti (ïalej len povolenie),
b) odôvodnenie vrátenia povolenia,
c) navrhovaný dátum vrátenia povolenia.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vrátenie povolenia,
b) doklady preukazujúce, e dôchodková správcovská
spoloènos u nespravuje iaden dôchodkový fond
a správa dôchodkových fondov, ktoré spravovala,
riadne prela na inú dôchodkovú správcovskú spoloènos,
c) doklady preukazujúce, e dôchodková správcovská
spoloènos má vyrovnané vetky záväzky voèi sporite¾om a poberate¾om dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených dôchodkových fondov.
§ 10
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. j) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vytvorenie nového dôchodkového fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá chce vytvori
nový dôchodkový fond,
b) názov nového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvori,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vykonáva èinnos depozitára pre
nový dôchodkový fond,
d) odôvodnenie vytvorenia nového dôchodkového fondu,
e) predpokladaný dátum vytvorenia nového dôchodkového fondu.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vytvorenie dôchodkového fondu
pod¾a odseku 1 písm. b),
b) predbený súhlas depozitára s výkonom èinnosti depozitára pre dôchodkový fond pod¾a odseku 1 písm. b),
c) návrh tatútu dôchodkového fondu pod¾a odseku 1
písm. b) v dvoch origináloch s uvedením originálov
podpisov osôb oprávnených kona za iadate¾a,
d) návrh informaèného prospektu dôchodkového fondu pod¾a odseku 1 písm. b) v dvoch origináloch
s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených
kona za iadate¾a.
§ 11
Predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. k) zákona
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúèenie dôchodkových fondov obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorá chce zlúèi
spravované dôchodkové fondy,
b) spôsob zlúèenia dôchodkových fondov pod¾a § 79a
ods. 2 zákona,
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c) názvy dôchodkových fondov, ktoré zlúèením zaniknú (ïalej len zanikajúce fondy),
d) názov dôchodkového fondu, s ktorým sa zanikajúce
fondy zluèujú alebo ktorý sa zlúèením zanikajúcich
fondov vytvorí (ïalej len nástupnícky fond),
e) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára, ktorý bude vykonáva èinnos depozitára pre nástupnícky fond.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoloènosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zlúèenie dôchodkových fondov,
b) doklad preukazujúci, e dôchodková správcovská
spoloènos v súlade s § 79a ods. 5 zákona informovala sporite¾ov o zámere zlúèi dôchodkové fondy,
c) doklady preukazujúce, e dôchodková správcovská
spoloènos bude aj po zlúèení dôchodkových fondov
spåòa vecné a organizaèné predpoklady na èinnos
dôchodkovej správcovskej spoloènosti a plni pravidlá obozretného podnikania a pravidlá èinnosti.
(3) Ak ide o zlúèenie dôchodkových fondov pod¾a
§ 79a ods. 2 písm. a) zákona, súèasou iadosti pod¾a
odseku 1 je aj iados o schválenie zmeny tatútu
a zmeny informaèného prospektu nástupníckeho fondu, znenie navrhovaných zmien tatútu a informaèné-
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ho prospektu nástupníckeho fondu a úplné znenie tatútu a informaèného prospektu nástupníckeho fondu
v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov
osôb oprávnených kona za iadate¾a.
(4) Ak ide o zlúèenie dôchodkových fondov pod¾a
§ 79a ods. 2 písm. b) zákona a dôsledkom je vytvorenie
nového dôchodkového fondu, súèasou iadosti pod¾a
odseku 1 je aj iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového dôchodkového fondu, ktorý
bude nástupníckym fondom zanikajúcich fondov, návrh tatútu a informaèného prospektu nástupníckeho
fondu v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených kona za iadate¾a.
§ 12
Doklady uvedené v § 1 a 11 sa predkladajú v súlade
s osobitným zákonom9) v origináloch; ak nemono
predloi ich originály, predkladajú sa ich úradne
osvedèené kópie.
§ 13
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

v z. Ján Tóth v. r.

9

) § 16 ods. 4 a 5 zákona è. 747/2004 Z.z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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7
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 12 ods. 8 písm. a) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 28. decembra 2012 è. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finanèných
prostriedkov v hotovosti pre klientov tátnej pokladnice.
Výnos nadobúda úèinnos 15. januára 2013.
Výnos bude uverejnený vo Finanènom spravodajcovi è. 1/2013 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

