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Informácie predkladané Divíziou riadenia rizík v zmysle  
Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami  

a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „Opatrenie“) k 31. 12. 2013 
KONSOLIDOVANÝ CELOK  

 
Odsek 6  
Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou, 
z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku   
 
§ 1, ods.6 písm. a) Opatrenia 
Obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne pôsobí 
osoba, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči banke a názov a obchodné meno, 
sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne pôsobia jednotliví 
členovia konsolidovaného celku.  
 

Obchodné meno Sídlo Hlavný predmet činnosti Štát, v ktorom 
prevažne pôsobí

J&T Finance, a.s. Praha 8, Pobřežní 
297/14, 186 00

držba a správa
majetkových podielov Česká republika

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 
Bratislava 811 02 prijímanie vkladov, poskytovanie úverov

Slovenská 
republika

PRVÁ PENZIJNÁ správ. 
spol., a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 
Bratislava 811 02 kolektívne investovanie

Slovenská 
republika

PB Partner, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 
Bratislava 811 02 sprostredkovateľská činnosť

Slovenská 
republika

Poisťovňa Poštovej banky, 
a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 
Bratislava 811 02 poisťovacia činnosť

Slovenská 
republika

Dôchodková správcovská 
spoločnosť Poštovej banky, 
d.s.s., a. s. 

Dvořákovo nábrežie 4, 
Bratislava 811 02

vytváranie a správa dôchodkových 
fondov na vykonávanie starobného 
dôchodkového sporenia

Slovenská 
republika

POBA Servis, a.s.
Karloveská 34, 842 64 
Bratislava

prenájom nehnuteľností s poskytovaním 
základných služieb spojených s 
prenájmom nehnuteľností

Slovenská 
republika

PB Finančné služby, a.s.
Hattalova 12, 83103
Bratislava leasingová činnosť

Slovenská 
republika  

 
 
§ 1, ods.6 písm. b) Opatrenia  
 Schéma konsolidovaného celku 
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Obchodné meno akcionára s najväčším podielom na ZI alebo HP
J&T Finance, a.s.

Obchodné meno osoby, ktorá má kontrolu nad osobami, ktoré sú 
súčasťou konsolidovaného celku, alebo v nich má majetkovú 

účasť
Poštová banka, a.s.

51,70% ZI a 51,70% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.

100% ZI a 100% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
PB Partner, a.s.

100% ZI a 100% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
Poisťovňa Poštovej banky, a.s.

100% ZI a 100% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

100% ZI a 100% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
POBA Servis, a.s.
100% ZI a 100% HP

Obchodné meno osoby zahrnutej do celku
PB Finančné služby, a.s.

100% ZI a 100% HP  
 
 
 
 
§ 1, ods.6 písm. c) Opatrenia  
 
Podiel banky na základnom imaní a podiel banky na hlasovacích právach jednotlivých 
členov konsolidovaného celku, na ktorého čele banka stojí.  
 

Názov dcérskej spoločnosti Podiel na zákl. imaní Podiel na hlas. právach
PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. 100,00% 100,00%
PB Partner, a.s. 100,00% 100,00%
POBA Servis, a.s. 100,00% 100,00%
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 100,00% 100,00%
PB Finančné služby, a.s. 100,00% 100,00%
Poisťovňa Poštovej banky, a.s. 100,00% 100,00%  
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Odsek 8 
Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky vrátane postupov 
sledovania efektívnosti zabezpečenia a zmierňovania rizík za každé jednotlivé riziko 
osobitne 
 
§ 1, ods. 8 písm. a) Opatrenia 
Stratégia a postup riadenia jednotlivých rizík vychádza zo základného dokumentu pre 
riadenie rizík „Stratégia riadenia rizík“. Obsah tohto dokumentu sa považuje za 
vnútornú informáciu a vzhľadom na túto skutočnosť sa nezverejňuje. 
 
Odsek 9 
Informácie o rozsahu aplikácií pravidiel obozretného podnikania na konsolidovanom 
základe obsahujú 
 
§ 1, ods.9 písm. a) Opatrenia  
Rozdiely medzi princípmi konsolidácie na účely účtovné a princípmi konsolidácie na 
účely obozretného podnikania vrátane opisu ovládanej osoby či  

1. je zahrnutá do konsolidácie plnou metódou, 
2. je zahrnutá do konsolidácie pomernou metódou 
3. je účasť na tejto osobe pri určení konsolidovaných vlastných zdrojov odpočítaná, 
4. nie je zahrnutá do konsolidácie, 
5. nie je účasť na tejto osobe pri určení konsolidovaných vlastných zdrojov 

odpočítaná 
 
Všetky bankou ovládané osoby sú do konsolidácie zahrnuté plnou metódou. 
 

Názov dcérskej spoločnosti Podiel na zákl. imaní Podiel na hlas. právach
PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. 100,00% 100,00%
PB Partner, a.s. 100,00% 100,00%
POBA Servis, a.s. 100,00% 100,00%
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 100,00% 100,00%
PB Finančné služby, a.s. 100,00% 100,00%
Poisťovňa Poštovej banky, a.s. 100,00% 100,00%  
 
§ 1, ods. 9 písm. b) Opatrenia  
Súčasné a predpokladané vecné alebo právne prekážky okamžitého prevodu vlastných 
zdrojov alebo splatenia záväzkov medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi 
spoločnosťami. 
Neexistujú žiadne vecné alebo právne prekážky splatenia záväzkov medzi materskou 
a dcérskymi spoločnosťami. 
 
§ 1, ods. 9 písm. c) Opatrenia  
Súhrnná výška nedostatku vlastných zdrojov všetkých ovládaných osôb, ktoré nie sú 
zahrnuté do konsolidácie vrátane uvedenia ich názvu, ak je ich skutočná výška 
vlastných zdrojov nižšia ako minimálne požadovaná výška vlastných zdrojov. 
Žiadna z bankou ovládaných osôb nemá skutočnú výšku vlastných zdrojov nižšiu ako je 
minimálne požadovaná výška ich vlastných zdrojov.  
 
§ 1, ods. 9 písm. d) Opatrenia  
Prípadné využitie možnosti neuplatňovať pravidlá obozretného podnikania na 
konsolidovanom základe.  
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Banka nepredpokladá využívať možnosti neuplatňovania pravidiel obozretného podnikania na 
konsolidovanom základe.  
 
Odsek 21)  
Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika 
 
§1 ods. 21 Opatrenia písm. 
a) postupy používané pri vzájomnom započítavaní v súvahe a v podsúvahe a rozsah 

využívania vzájomného započítavania – pre účely stanovenia účinkov znižovania rizika 
postupuje banka súhrnnou metódou nakladania so zálohom alebo predmetom 
zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 124 Opatrenia č. 4/2007 Národnej banky 
Slovenska o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje 
financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi 
a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení 
Opatrenia NBS č. 17/2008 z 15/11/2008. 

b) postupy uplatňované v rámci oceňovania a správy zabezpečenia – uvedené v bode 5, 
písm. b) Poznámok ku Konsolidovanej účtovnej závierke za polrok, ktorý sa skončil 31. 
decembrom 2013. 

 
 


