
 

 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
Bratislava, 16. marca 2010  
 
 
 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLO ČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY UKON ČILA 
PREMENU POSLEDNÝCH UZAVRETÝCH PODIELOVÝCH FONDOV 
 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLO ČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,  ako člen 
skupiny Poštová banka, a.s., ukon čila premenu jediných uzavretých podielových fondov na 
Slovensku. Od 17. marca sa budú fondy správa ť ako štandardné otvorené podielové fondy. 
 
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky mala ako jediná správcovská spoločnosť na 
Slovensku vo svojom portfóliu uzavreté podielové fondy. Po 14 rokoch od ich vytvorenia uskutočnila 
v súlade s povoleniami Národnej banky Slovenska ich premenu na otvorené podielové fondy. Premena 
sa v konečnom dôsledku týkala 4 uzavretých podielových fondov, ktoré vznikli zlúčením pôvodných 41 
uzavretých podielových fondov.  
 
Celkový objem spravovaného majetku ku dňu premeny bol viac ako 28 mil. € (848 mil. SKK), pričom za 
celé obdobie existencie uzavretých podielových fondov išlo o objem vo výške 63 817 347 € 
(1 922 561 409 SKK). Za obdobie správy boli podielnikom vyplatené výnosy v celkovom objeme 
prevyšujúcom 10,5 mil. €, pričom priemerné ročné zhodnotenie, vrátane vyplatených výnosov, sa 
pohybovalo v rozmedzí od 4,46 % do 11,97 %. 
 
„Od 17. marca 2010 sa budú všetky bývalé uzavreté podielové fondy správať ako štandardné otvorené 
podielové fondy. Svojím zameraním ostávajú všetky v kategórii zmiešaných otvorených fondov. Fondy 
budú aj naďalej zhodnocovať svoj majetok a výška ďalšieho zhodnotenia bude závisieť od celkového 
disponibilného objemu hotovosti na účte fondu a najmä od vývoja situácie na finančných trhoch,“ uviedol 
Stanislav Žofčák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti 
Poštovej banky.  
 
Viac ako 55 tisíc podielnikov tak môže bez obmedzenia pokračovať v zhodnocovaní svojho majetku 
a v prípade potreby môžu kedykoľvek požiadať o vyplatenie časti alebo celej aktuálnej hodnoty 
podielových listov.  
 
Celý proces premeny sa uskutočnil v súlade so Zákonom o kolektívnom investovaní pod dohľadom 
Národnej banky Slovenska. Premenou uzavretých podielových fondov na otvorené sa, minimálne 
dočasne, ukončila éra uzavretých podielových fondov na Slovensku. 
 
 
 
 
 
Kontakt pre dopl ňujúce informácie: 
Mgr. Eva Sagálová, hovorkyňa Poštovej banky, 02/5960 3320, 0910 511 406, eva.sagalova@pabk.sk  
 
 
 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. vznikla v roku 1995 a už od začiatku 
svojho pôsobenia ponúka možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov. Od svojho vzniku spoločnosť zriadila 59 
podielových fondov. V súčasnosti spravuje 9 otvorených podielových fondov a špeciálny podielový fond nehnuteľností – NÁŠ 
PRVÝ REALITNÝ š.p.f. Objem spravovaného majetku v týchto fondoch prekročil k 12. 3. 2010 hranicu 148,826 mil. € (4,483 
mld. SKK). 
 


