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Spoločný prevádzkový poriadok 
 

Čl. I. Úvodné ustanovenia 
 
[1] Tento Spoločný prevádzkový poriadok (ďalej aj ako „Poriadok“) upravuje postup 

a spôsob vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov (ďalej aj ako 
„Samostatná evidencia“) v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom 
investovaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZKI“)  
 správcovskou spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 
Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 896/B (ďalej aj ako „Správca“ alebo „PPSS“) a 

 depozitárom podielových fondov spravovaných Správcom spoločnosťou Poštová 
banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
501/B (ďalej aj ako „Depozitár“ alebo „PABK“). 

[2] Tento Poriadok sa vzťahuje na podielové fondy spravované Správcom:  
 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.  
 ISP Real Estate Investment  Fund  o.p.f.  - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 
 J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s 
 KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s 
(ďalej jednotlivo aj ako „Fond“). 

Čl. II. Obsah Poriadku 
 

[1] Tento Poriadok upravuje najmä:  
a)  pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta zaknihovaných podielových listov, 

spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových 
listov, spôsob a postup zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup 
registrácie záložného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob 
poskytovania údajov z registra záložných práv k podielovým listom a registra 
zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom,  

b)  pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov,  
c)  spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných 

podielových listov,  
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d)  spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s 
podielovým listom,  

e)  pravidlá riešenia reklamácií,  
f)  spôsob a postup pri oprave chybných údajov v Samostatnej evidencii,  
g)  spôsob a postup pri ostatných činnostiach Správcu a Depozitára vyplývajúcich z 

vedenia Samostatnej evidencie. 
 
 

Čl. III. Výklad niektorých pojmov 
 

[1] Na účely tohto Poriadku sa rozumie:  
a)  Aktuálna cena podielového listu - cena rovnajúca sa Aktuálnej hodnote Podielu 

príslušného Fondu, 
b)  Aktuálna hodnota Podielu – čistá hodnota majetku príslušného Fondu pripadajúca 

na jeden Podiel, 
c)  Dlžník – Podielnik, ktorého Podielové listy sú predmetom zabezpečovacieho 

prevodu, 
d)  Investor - osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť 

na nadobudnutie Podielových listov vydávaných Správcom alebo bola na tento účel 
oslovená alebo jej na tento účel bola určená verejná ponuka alebo privátna ponuka, 

e)  Obchodné miesto Správcu – miesto, v ktorom pôsobí zmluvný partner Správcu, 
zoznam obchodných miest Správcu je zverejnený na webovom sídle Správcu, 

f)  Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, 

g)  Podiel – základná jednotka majetku Fondu, 
h)  Podielnik – Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie 

Podielových listov Fondov spravovaných Správcom, 
i)  Podielový list – zaknihovaný cenný papier vo forme na meno znejúci na jeden 

Podiel, ktorý reprezentuje právo Podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku vo 
Fonde a právo podieľať sa na výnose z majetku vo Fonde, 

j)  Rámcová zmluva – zmluva uzatvorená s Investorom, na základe 
ktorej môže Správca vydávať Investorovi Podielové listy príslušného Fondu, 

k)  Veriteľ – osoba, ktorá má voči Podielnikovi pohľadávku, ktorá je zabezpečená 
Podielovým listom, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu, 

l)  Zákon o cenných papieroch - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných 
papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZCP“), 

m)  Zástupca – zákonný zástupca Podielnika alebo Investora alebo osoba konajúca za 
Podielnika alebo Investora na základe plnomocenstva, 

n)  Záložca – Podielnik, ktorého Podielový list je predmetom záložného práva, 
o)  Záložný veriteľ – osoba, ktorá má voči Podielnikovi pohľadávku zabezpečenú 

Podielovým listom, ktorý je predmetom záložného práva, 
p)  Webové sídlo Depozitára – www.postovabanka.sk,  
q)  Webové sídlo Správcu – www.penzijna.sk.  

 
 

Čl. IV. Obsah Samostatnej evidencie 
 
[1] Samostatnú evidenciu na účely tohto Poriadku tvoria:  

a)  register emitenta Podielových listov (ďalej aj ako „Register emitenta“), 
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b)  účty majiteľov Podielových listov (ďalej aj ako „Majetkový účet“), 
c)  register záložných práv k Podielovým listom (ďalej aj ako „Register záložných 

práv“),   
d)  register zabezpečovacích prevodov práv k Podielovým listom (ďalej aj ako 

„Register zabezpečovacích prevodov“). 
[2] Samostatnú evidenciu vedie pre Správcu Depozitár. 
[3] Právne vzťahy medzi Správcom a Depozitárom pri vedení Samostatnej evidencie sa riadia 

osobitnými zmluvami uzatvorenými medzi Správcom a Depozitárom, Obchodným 
zákonníkom a ZKI. 

 
 

Čl. V. Pravidlá zriadenia, vedenia a zrušenia Registra emitenta  
 

[1] Depozitár zriadi na základe žiadosti Správcu súčasne s registráciou prvej emisie 
Podielových listov príslušného Fondu jeho Register emitenta. 

[2] Depozitár zriadi a vedie pre každý jednotlivý Fond spravovaný Správcom jeden Register 
emitenta. 

[3] Register emitenta obsahuje:  
a)  všeobecné údaje: 

1. číselné označenie Registra emitenta pridelené Depozitárom,  
2. dátum založenia Registra emitenta, 
3. obchodné meno, sídlo a IČO Správcu, 

b)  za každý jednotlivý Fond údaje: 
1. názov Fondu, 
2. údaj o forme Podielových listov – Podielové listy na meno, 
3. počiatočnú hodnotu jedného Podielu, 
4. dátum začatia vydávania Podielových listov, 
5. celkový počet Podielových listov v obehu, 
6. celkový počet Podielov v obehu. 

[4] Ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, Register emitenta obsahuje 
údaje podľa odseku [3] písm. b) tohto článku za každú emisiu Podielových listov 
osobitne; údaj podľa odseku [3] písm. b) bodu 1. tohto článku sa doplní o označenie 
emisie Podielových listov. 

[5] Pri zmene údajov týkajúcich sa Správcu alebo Fondu je Správca povinný príslušnú zmenu 
bezodkladne oznámiť Depozitárovi za účelom aktualizácie údajov v príslušnom Registri 
emitenta. Zmenu údajov vedených v Registri emitenta vykoná Depozitár bezodkladne na 
základe oznámenia Správcu.  

[6] Na základe žiadosti Správcu vyhotoví Depozitár bezodkladne výpis z Registra emitenta 
v rozsahu údajov podľa odseku [3] tohto článku alebo v rozsahu údajov podľa žiadosti 
Správcu. O výpis z Registra emitenta príslušného Fondu je Správca oprávnený požiadať 
bezodplatne. 

[7] Depozitár zruší Register emitenta príslušného Fondu bezodkladne na základe žiadosti 
Správcu súčasne so zrušením registrácie emisie Podielových listov tohto Fondu.  Ak sa vo 
Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, Depozitár zruší Register emitenta 
súčasne so zrušením registrácie poslednej emisie Podielových listov tohto Fondu. 
Zrušením Registra emitenta príslušného Fondu sa zruší registrácia všetkých údajov podľa 
odseku [3] tohto článku. 

 
Čl. VI. Majetkový účet  

 



 4 

[1] Zriadenie Majetkového účtu je podmienkou, aby Investor mohol nadobúdať Podielové 
listy Fondu. Každý Investor môže mať zriadený len jeden Majetkový účet, pokiaľ sa 
nedohodne s Depozitárom inak. 

[2] Depozitár zriadi Majetkový účet: 
a)  osobe, ktorá je Podielnikom, 
b)  osobe, ktorá podala žiadosť o zriadenie Majetkového účtu, 
c)  na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s 

cennými papiermi alebo Správcu. 
[3] Depozitár zriadi Majetkový účet osobe, ktorá sa stane Podielnikom na základe inej 

právnej skutočnosti, než na základe žiadosti o vydanie Podielových listov alebo 
uzatvorenia Rámcovej zmluvy so Správcom (napr. rozhodnutím štátneho orgánu, 
darovaním, kúpou, dedením a pod.) vždy len na základe žiadosti o zriadenie Majetkového 
účtu. Zriadenie Majetkového účtu podľa tohto odseku je bezplatné.     

[4] Pri zmene podoby listinných podielových listov príslušného Fondu na zaknihované 
Podielové listy Fondu Depozitár zriadi Majetkový účet každej osobe, ktorá je ku dňu 
zápisu Podielových listov do Samostatnej evidencie Podielnikom tohto Fondu 
automaticky, bez žiadosti o zriadenie Majetkového účtu, na základe údajov poskytnutých 
Správcom. Za správnosť takto poskytnutých údajov Depozitárovi zodpovedá Správca. 
Zriadenie Majetkového účtu podľa tohto odseku je bezplatné. 

[5] V iných prípadoch, než sú uvedené v odsekoch [3] a [4] tohto článku, zriadi Depozitár 
Investorovi Majetkový účet len na základe žiadosti o zriadenie Majetkového účtu, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Investorovej žiadosti o vydanie Podielových listov alebo 
Rámcovej zmluvy uzatvorenej so Správcom. Po akceptácii žiadosti Investora o zriadenie 
Majetkového účtu Depozitárom vznikne zmluva o zriadení a vedení Majetkového účtu. 
Na základe zmluvy o zriadení a vedení Majetkového účtu Depozitár zriadi Investorovi 
Majetkový účet a to ku dňu doručenia úplnej písomnej žiadosti o zriadenie Majetkového 
účtu. To platí aj pre prípad, že Investorom je obchodník s cennými papiermi, zahraničný 
obchodník s cennými papiermi alebo iný emitent podielových listov a Správca. 

[6] K žiadosti o zriadenie Majetkového účtu musia byť priložené všetky doklady, ktoré 
osvedčujú totožnosť fyzickej osoby alebo právnu subjektivitu právnickej osoby a 
totožnosť osôb konajúcich v ich mene.  

[7] Zriadením Majetkového účtu vzniká zmluvný vzťah medzi Podielnikom a Depozitárom, 
ktorý sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ZKI. 

[8] Majetkový účet obsahuje:  
a)  všeobecné údaje: 

1. číselné označenie Majetkového účtu,  
2. dátum zriadenia Majetkového účtu, 

b)  údaje o majiteľovi účtu: 
1. obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu, 
2. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,  

c)  údaje o Podielových listoch: 
1. názov Fondu, príp. označenie emisie Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú 

Podielové listy viacerých emisií, 
2. údaj o forme Podielových listov – Podielové listy na meno, 
3. počiatočnú hodnotu jedného Podielu príslušného Fondu, príp. emisie Podielových 

listov, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, 
4. počet Podielových listov a celkový počet Podielov, na ktoré znejú tieto Podielové 

listy, a to osobitne za každý Fond  príp. za každú emisiu Podielových listov, ak sa 
vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, 
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5. údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať (ďalej aj ako „PPN“) s Podielovým 
listom a obmedzení výkonu tohto práva, 

6. obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej 
spoločnosti, ktorá Podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 
27 ods. 3 ZKI, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo 
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý Podielový list spravuje alebo 
s ním vykonáva činnosti podľa ZCP, 

7. údaj o tom, či bolo k Podielovému listu zriadené záložné právo a identifikačné 
údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b) tohto odseku, 

d)  údaje o osobe oprávnenej nakladať s Podielovými listami evidovanými na 
Majetkovom účte v rozsahu podľa písmena b) tohto odseku a rozsah tohto 
oprávnenia, 

e)  údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o Podielových listoch v rozsahu podľa 
písmena b) tohto odseku a rozsah tohto oprávnenia, 

f)  dátum a čas vykonania príslušného účtovného zápisu na Majetkovom účte. 
[9] Ak je Podielnikom Fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s 

cennými papiermi, ktorý vykonáva držiteľskú správu pre svojich klientov Majetkový účet 
obsahuje údaje podľa odseku [8] tohto článku týkajúce sa tohto obchodníka s cennými 
papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Na základe žiadosti 
obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa 
takýto Majetkový účet označí odlišne od Majetkového účtu Podielových listov, ktoré 
patria samotnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s 
cennými papiermi. 

[10] Číselné označenie Majetkového účtu oznámi Depozitár iba majiteľovi Majetkového 
účtu alebo jeho Zástupcovi.  

[11] Účtovné zápisy v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu vykonáva Depozitár. 
[12] Ak Správca na základe žiadosti Podielnika vydal alebo vyplatil Podielový list, 

Depozitár zašle Podielnikovi bezodkladne, najneskôr v prvý pracovný deň po vykonaní 
tejto žiadosti oznámenie, potvrdzujúce vykonanie žiadosti v rozsahu ustanovenom ZKI, 
a to na trvanlivom médiu (tzv. post-trade informácia). Toto oznámenie sa zároveň 
považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtovného 
zápisu v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa ZKI. 

[13] Depozitár vydá majiteľovi Majetkového účtu výpis z Majetkového účtu aj na základe 
jeho žiadosti. Tento výpis obsahuje údaj o počte Podielových listov a počte podielov, na 
ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond  príp. osobitne za každú 
emisiu Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií. 
Takýto výpis z Majetkového účtu môže byť spoplatnený v súlade so Sadzobníkom 
poplatkov Depozitára. 

[14] Údaje o majiteľoch Podielových listov v Samostatnej evidencii Depozitár zálohuje ku 
koncu každého pracovného dňa.  

[15] Osoba, ktorej Depozitár zriadil Majetkový účet, je povinná bezodkladne písomne 
oznámiť Depozitárovi alebo Správcovi zmenu údajov evidovaných na Majetkovom účte a 
priložiť aj originál alebo overenú kópiu dokladu osvedčujúceho skutočnosť, na základe 
ktorej došlo k zmene údajov, inak zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti 
spôsobila.  

[16] Depozitár zruší Majetkový účet na základe písomnej žiadosti Podielnika o zrušenie 
Majetkového účtu, pokiaľ na ňom nie sú evidované žiadne Podielové listy. Depozitár si 
vyhradzuje právo zrušiť Majetkový účet s okamžitou účinnosťou, ak sa na Majetkovom 
účte neevidovali Podielové listy dlhšie ako 12 mesiacov. Zánik alebo nevzniknutie 
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postavenia Podielnika nie sú samé osebe dôvodom zániku alebo zrušenia Majetkového 
účtu.  

[17] Na účely plnenia svojich povinností si Správca a Depozitár vzájomne poskytujú údaje 
vedené na Majetkových účtoch. 

 
Čl. VII. Vydávanie, vyplácanie, zmena náležitostí a zánik Podielových listov  

 
[1] Pred vydaním prvého Podielového listu príslušného Fondu sa zaregistruje emisia 

Podielových listov v Registri emitenta príslušného Fondu vedeného Depozitárom. Bez 
registrácie emisie Podielových listov nie je možné Správcom vydať Podielový list. 

[2] Podielový list je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti v zmysle ZKI a údaje 
o tomto Podielovom liste sú zapísané na príslušnom Majetkovom účte jeho prvého 
majiteľa. 

[3] Správca vydáva Podielový list na základe žiadosti Investora o vydanie Podielového listu 
alebo uzavretia Rámcovej zmluvy so Správcom za predajnú cenu Podielového listu.  

[4] Predajnou cenou Podielového listu je súčet Aktuálnej ceny podielového listu v zmysle 
štatútu príslušného Fondu a vstupného poplatku v zmysle predajného prospektu 
a kľúčových informácií Investora príslušného Fondu. Počet vydaných Podielových listov 
určí Správca ako podiel pripísaných peňažných prostriedkov Investora na určený účet 
príslušného Fondu znížených o vstupný poplatok v zmysle predajného prospektu 
a kľúčových informácií Investora a Aktuálnej ceny Podielového listu v zmysle štatútu 
príslušného Fondu. Počet vydaných Podielových listov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol 
a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku v príslušnom Fonde.  

[5] Pripísanie peňažných prostriedkov Investora na určený účet príslušného Fondu vedeného 
Depozitárom sa považuje za súhlas Depozitára v zmysle § 13 ods. 10 ZKI.  

[6] Vydávaný Podielový list Depozitár zapíše v príslušnom Registri emitenta a na príslušný 
Majetkový účet. 

[7] Náležitosti, ktoré musí obsahovať Podielový list sú:  
a)  názov Fondu, príp. označenie emisie Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú 

Podielové listy viacerých emisií, 
b)  obchodné meno a sídlo Správcu,  
c)  počet Podielov a počiatočná hodnota jedného Podielu Podielového listu,  
d)  údaj o forme Podielového listu,  
e)  dátum vydania emisie Podielových listov. 

[8] Pod zmenou náležitostí Podielových listov sa rozumie zmena údajov uvedených v odseku 
[7] tohto článku. Tieto zmeny vykoná Správca a bude o nich informovať prostredníctvom 
obchodných miest Správcu a na Webovom sídle Správcu. 

[9] Správca vyplatí Podielnikovi Podielový list na základe žiadosti o vyplatenie Podielového 
listu za nákupnú cenu Podielového listu. Nákupnou cenou Podielového listu je rozdiel 
Aktuálnej ceny podielového listu v zmysle štatútu príslušného Fondu a výstupného 
poplatku v zmysle predajného prospektu a kľúčových informácií investora príslušného 
Fondu. Nákupná cena Podielového listu sa vypláca prevodom na bankový účet uvedený 
v žiadosti o vyplatenie Podielového listu alebo šekovou poukážkou na adresu uvedenú 
v žiadosti o vyplatenie Podielového listu.  

[10] Podielový list zaniká vyplatením sumy peňažných prostriedkov podľa odseku [9] tohto 
článku. Zánik Podielového listu Depozitár bezodkladne zaeviduje v Registri emitenta 
príslušného Fondu a na príslušnom Majetkovom účte. 

[11] Ak boli vyplatené všetky Podielové listy príslušnej emisie Podielových listov, 
Depozitár je na základe žiadosti Správcu oprávnený bezodkladne zrušiť celú emisiu 
Podielových listov v Registri emitenta.  
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Čl. VIII. Zmena podoby podielových listov  
 

[1] Zmenou podoby podielového listu sa rozumie zmena listinného podielového listu na 
zaknihovaný podielový list alebo zmena zaknihovaného podielového listu na listinný 
podielový list. Zmena podoby sa musí týkať všetkých podielových listov príslušného 
Fondu. 

[2] O zmene podoby podielových listov rozhoduje predstavenstvo Správcu a o rozhodnutí 
informuje Národnú banku Slovenska, Centrálneho depozitára cenných papierov, 
Depozitára a všetkých Podielnikov príslušného Fondu. 

[3] Pri zmene podoby podielových listov postupuje Správca spôsobom ustanoveným 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 

Čl. IX. Prevod Podielových listov  
 

[1] Prevodom Podielového listu sa rozumie zmena majiteľa Podielového listu na základe 
písomnej zmluvy o kúpe Podielového listu alebo zmluvy o darovaní Podielového listu 
(ďalej len „Zmluva o prevode“) v súlade so ZCP. Podpis Podielnika, ktorý Podielový list 
predáva alebo daruje (ďalej aj ako „Prevodca“)  musí byť overený. 

[2] Depozitár zaregistruje zmenu majiteľa Podielového listu bezodkladne na základe príkazu 
na registráciu prevodu doručeného Depozitárovi, ktorý podávajú Prevodca a osoba, ktorá 
Podielový list nadobúda (ďalej aj ako „Nadobúdateľ“) alebo ich Zástupcovia. Pokiaľ 
Prevodca a Nadobúdateľ alebo ich Zástupcovia nepodajú príkaz na registráciu prevodu 
súčasne, zaregistruje Depozitár prevod až potom, ako podá takýto príkaz posledný z nich, 
pričom tieto príkazy musia byť obsahovo zhodné. Ak príkazy na registráciu prevodu nie 
sú obsahovo zhodné, Depozitár registráciu prevodu nevykoná a bezodkladne príkazy na 
registráciu prevodu s uvedením dôvodu vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Depozitár 
vykoná registráciu prevodu v poradí, v akom mu došli obsahovo zhodné príkazy na 
registráciu prevodu.  

[3] Ak nebolo dohodnuté inak, Prevodca a Nadobúdateľ alebo ich Zástupcovia sú povinní dať 
príkaz na registráciu prevodu najneskôr do 7 dní od uzavretia Zmluvy o prevode, inak 
zodpovedajú za spôsobenú škodu. Depozitár je oprávnený nevykonať registráciu prevodu 
a žiadať o nové príkazy, ak medzi doručením príkazu Nadobúdateľa a Prevodcu uplynulo 
viac ako 90 dní. 

[4] Príkaz na registráciu prevodu obsahuje najmä: 
a)  identifikačné údaje Prevodcu a Nadobúdateľa - obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide 

o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide 
o fyzickú osobu,  

b)  názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prevodu, príp. tiež 
označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde vydávajú Podielové listy 
viacerých emisií, počet Podielových listov, ktoré sú predmetom registrácie prevodu 
a názov a sídlo emitenta Podielového listu, 

c)  právny dôvod prevodu, 
d)  údaj o tom, či ide o odplatný prevod (kúpa/predaj) alebo bezodplatný prevod 

(darovanie) a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa Podielový list 
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prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného 
prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať 
údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,  

e)  obchodné meno a sídlo Depozitára, u ktorého majú Prevodca a Nadobúdateľ 
otvorené Majetkové účty. 

[5] Registrácia prevodu Podielového listu je zápis na ťarchu Majetkového účtu Prevodcu 
a v prospech Majetkového účtu Nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v prospech 
Majetkových účtov vykoná Depozitár k tomu istému dňu. 

[6] Depozitár zašle Nadobúdateľovi a Prevodcovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, 
najneskôr v prvý pracovný deň po registrácii prevodu Podielového listu 
oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti v rozsahu ustanovenom ZKI, a to na 
trvanlivom médiu (tzv. post-trade informácia). Toto oznámenie sa zároveň považuje za 
odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtovného zápisu 
v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa ZKI. 

[7] Podmienkou registrácie prevodu je vedenie Majetkového účtu Nadobúdateľa 
Depozitárom. Ak Nadobúdateľ nemá u Depozitára vedený Majetkový účet je povinný 
spolu s príkazom na registráciu prevodu požiadať o zriadenie Majetkového účtu.  

[8] Pri registrácii prevodu Podielového listu budú na príslušný Majetkový účet pripísané iba 
celé podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného Nadobúdateľa a necelé 
podiely a podiely, ktoré majú viacerých Nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku 
v príslušnom Fonde, príp. príslušnej emisie Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú 
Podielové listy viacerých emisií. 

[9] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo 
oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. 

 
 

Čl. X. Prechod Podielových listov  
 

[1] Prechodom Podielového listu sa rozumie zmena majiteľa Podielového listu na základe 
právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu 
alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

[2] Registrácia prechodu Podielového listu je zápis na ťarchu Majetkového účtu pôvodného 
majiteľa Podielového listu a v prospech Majetkového účtu Nadobúdateľa na základe 
príkazu Nadobúdateľa na registráciu prechodu doručeného Depozitárovi. K príkazu na 
registráciu prechodu je potrebné priložiť aj originál alebo overenú kópiu dokladu 
osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu, inak Depozitár 
registráciu prechodu Podielového listu nevykoná. 

[3] Nadobúdateľ alebo jeho Zástupca sú povinní dať príkaz na registráciu prechodu 
bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o skutočnosti, na základe ktorej došlo k prechodu, 
inak zodpovedajú za spôsobenú škodu. 

[4] Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať: 
a)  identifikačné údaje pôvodného Podielnika a Nadobúdateľa - obchodné meno, sídlo 

a IČO, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, 
ak ide o fyzickú osobu,  

b)  názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prechodu, príp. tiež 
označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde vydávajú Podielové listy 
viacerých emisií, počet Podielových listov, ktoré sú predmetom registrácie prechodu 
a názov a sídlo emitenta Podielového listu, 
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c)  dátum účinnosti prechodu Podielového listu, t.j. dátum ku ktorému prešli na 
Nadobúdateľa práva z Podielového listu, 

d)  obchodné meno a sídlo Depozitára, u ktorého majú pôvodný majiteľ Podielového 
listu a Nadobúdateľ otvorené Majetkové účty. 

[5] Zápisy na ťarchu a v prospech Majetkových účtov vykoná Depozitár ku dňu tohto 
prechodu. 

[6] Depozitár zašle Nadobúdateľovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, najneskôr v 
prvý pracovný deň po registrácii prechodu Podielového listu oznámenie potvrdzujúce 
vykonanie žiadosti v rozsahu ustanovenom ZKI, a to na trvanlivom médiu (tzv. post-trade 
informácia). Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu 
z Majetkového účtu po vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu 
Majetkového účtu podľa ZKI. 

[7] Podmienkou registrácie prechodu je vedenie Majetkového účtu Nadobúdateľa 
Depozitárom. Ak Nadobúdateľ nemá u Depozitára vedený Majetkový účet je povinný 
spolu s príkazom na registráciu prechodu požiadať o zriadenie Majetkového účtu.  

[8] Pri registrácii prechodu Podielového listu budú na príslušný Majetkový účet pripísané iba 
celé podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného Nadobúdateľa a necelé 
podiely a podiely, ktoré majú viacerých Nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku 
v príslušnom Fonde, príp. príslušnej emisie Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú 
Podielové listy viacerých emisií. 

[9] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prechodu alebo ho dal nesprávne, neúplne 
alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. 
 
 

Čl. XI. Pozastavenie práva nakladať s Podielovým listom 
 

[1] Na základe príkazu na registráciu PPN Depozitár zaregistruje PPN na príslušnom 
Majetkovom účte. Na základe príkazu na registráciu zrušenia PPN Depozitár zaregistruje 
zrušenie PPN na príslušnom Majetkovom účte. 

[2] Príkaz na registráciu PPN a príkaz na registráciu zrušenia PPN môžu dať: 
a)  Podielnik alebo jeho Zástupca, 
b)  Správca ako emitent Podielových listov v prípadoch ustanovených ZKI a ZCP, 
c)  Depozitár pri vykonaní opravy alebo doplnenia evidovaných údajov v Samostatnej 

evidencii, 
d)  obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak 

mu dal Podielnik pokyn na obstaranie predaja tohto Podielového listu alebo ak to 
vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo 
zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a Podielnikom,  

e)  Záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, Národná banka Slovenska, 
Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému 
súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva 
k Podielovému listu podľa § 53a ods. 4 ZCP, Národná banka Slovenska, ak podáva 
príkaz na registráciu PPN so založeným Podielovým listom podľa § 45 ods. 6 ZCP, 

f)  príslušný štátny orgán v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

g)  orgán vykonávajúci dohľad, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu 
právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s Podielovým listom hrozí 
nebezpečenstvo vzniku škody, 

h)  exekútor pri výkone exekúcie predajom Podielového listu. 
[3] Príkaz na registráciu PPN a príkaz na registráciu zrušenia PPN musí obsahovať: 
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a)  identifikačné údaje Podielnika a osoby, ktorá príkaz na registráciu PPN podáva, ak 
ňou nie je Podielnik - obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu alebo 
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,  

b)  názov Fondu, príp. tiež označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde 
vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet Podielových listov, na ktoré sa 
PPN vzťahuje, 

c)  obchodné meno a sídlo Depozitára, 
d)  dobu, na ktorú sa registruje PPN alebo údaj, že PPN sa registruje na neurčitú dobu. 

[4] Ak príkaz podľa odseku [3] tohto článku neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný 
a Depozitár jeho registráciu nevykoná. Ak podáva príkaz na registráciu PPN alebo 
zrušenie registrácie PPN iná osoba ako majiteľ Podielového listu, je potrebné predložiť aj 
doklad preukazujúci oprávnenie tejto osoby na podanie príkazu na registráciu PPN alebo 
zrušenie registrácie PPN. 

[5] Depozitár zaregistruje PPN na základe príkazu podľa odseku [3] písm. a) a d) tohto 
článku len ak nie je zaregistrované iné PPN podľa odseku [3] písm. a) a d) tohto článku.  

[6] Po dobu zaregistrovania PPN Depozitár nevykoná registráciu prevodu Podielového listu 
a Správca nevykoná vyplatenie Podielového listu, na ktorom je PPN zaregistrované, ibaže 
by všeobecne záväzný právny predpis ustanovil inak.  

[7] Depozitár zruší registráciu PPN po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované 
a pred uplynutím doby na základe príkazu osoby, ktorá preukáže svoje oprávnenie dať 
príkaz na registráciu zrušenia PPN.  

[8] Registráciu PPN a registráciu zrušenia PPN Depozitár bezodkladne písomne oznámi 
Podielnikovi, príp. inej oprávnenej osobe podľa odseku [3] tohto článku. 

[9] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN, 
alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým 
spôsobil. 

 
 

Čl. XII. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva 
k Podielovým listom 

 
[1] Záložné právo k Podielovým listom, ak ide o zmluvné záložné právo, vzniká, mení sa 

a zaniká na základe registrácie jeho vzniku, zmeny alebo zániku v Registri záložných 
práv.  

[2] Záložné právo k Podielovým listom, ak ide o zákonné záložné právo, vzniká, mení sa 
a zaniká v prípadoch a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

[3] Register záložných práv vedie a úkony s ním súvisiace uskutočňuje Depozitár.  
[4] Register záložných práv obsahuje: 

a)  identifikačné údaje Záložcu a Záložného veriteľa - obchodné meno, sídlo a IČO, ak 
ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide 
o fyzickú osobu,  

b)  označenie založeného Podielového listu – druh cenného papiera, názov Fondu, príp. 
tiež označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde vydávajú Podielové listy 
viacerých emisií a názov a sídlo emitenta Podielového listu, ktorého sa registrácia 
záložného práva týka, 

c)  počet Podielových listov, ktoré sú predmetom záložného práva,  
d)  výšku zabezpečovanej pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo,  

dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená, 
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e)  dátum registrácie zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri 
záložných práv. 

[5] Zmluvné záložné právo k Podielovým listom sa zriaďuje na základe zmluvy o založení 
Podielových listov, ktorá musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predmetom záložného práva 
nemôže byť Podielový list, ktorý je založený. 

[6] Na základe príkazu na registráciu zmluvného záložného práva vykoná Depozitár 
registráciu zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri záložných práv 
a zároveň zaeviduje záložné právo na Majetkovom účte Záložcu. 

[7] Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva môžu dať:  
a)  Záložca,  
b)  Záložný veriteľ, 
c)  Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu zmluvného záložného práva 

v prípade ustanovenom ZCP. 
[8] Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva musí obsahovať údaje podľa odseku [4] 

písm. a) až d) tohto článku. 
[9] K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je potrebné priložiť: 

a)   písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení Podielových listov, ktoré obsahuje 
najmä údaje podľa odseku [4] písm. a) až d) tohto článku a podpisy Záložcu 
a Záložného veriteľa, 

b)  doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania Záložcu a Záložného veriteľa 
 príp. osôb oprávnených konať v ich mene. 

[10] Zmluvné záložné právo k Podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou jeho 
zmeny alebo zániku v Registri záložných práv. Zmenu a zánik zmluvného záložného 
práva k Podielovým listom Depozitár zároveň bezodkladne vyznačí aj na Majetkovom 
účte Záložcu. 

[11] Predpokladom registrácie zmeny zmluvného záložného práva k Podielovým listom 
môže byť najmä zmena údajov o Záložcovi, Záložnom veriteľovi, výške zabezpečovanej 
pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti pohľadávky alebo počte 
Podielových listov, ktoré sú predmetom záložného práva. Ak nastanú zmeny údajov 
týkajúce sa zmluvného záložného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná 
podať príkaz na zmenu registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv 
bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov 
o zmluvnom záložnom práve. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má 
túto povinnosť Záložca. Ak sa zmena zmluvného záložného práva týka údajov uvedených 
v písomnom potvrdení podľa odseku [9] písm. a) tohto článku, musí Záložca alebo 
Záložný veriteľ priložiť k príkazu písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení 
Podielových listov, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného 
práva k Podielovým listom. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení 
Podielových listov obsahuje najmä údaje podľa odseku [4] tohto článku a podpisy 
Záložcu a Záložného veriteľa. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva 
musí obsahovať údaje podľa odseku [4] tohto článku. 

[12] Predpokladom registrácie zániku záložného práva k Podielovým listom môže byť 
najmä zánik zabezpečovanej pohľadávky, zánik Podielových listov, ktoré sú predmetom 
záložného práva, vzdanie sa záložného práva Záložným veriteľom, uplatnenie záložného 
práva Záložným veriteľom predajom založených Podielových listov. Záložný veriteľ je 
povinný podať príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva bezodkladne po 
vzniku dôvodu zániku zmluvného záložného práva. Príkaz je oprávnený podať aj Záložca, 
ktorý je povinný k príkazu priložiť písomné potvrdenie o splnení záväzku alebo inú 
listinu preukazujúcu dôvod zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom 
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vystavenú Záložným veriteľom. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva 
musí obsahovať údaje podľa odseku [4] tohto článku. 

[13] Na registráciu zmeny a zániku zmluvného záložného práva sa primerane použijú 
ustanovenia odsekov [3] až [8] tohto článku. 

[14] Depozitár zašle Záložcovi, Záložnému veriteľovi príp. inej oprávnenej osobe 
bezodkladne, najneskôr v prvý pracovný deň po registrácii záložného práva k Podielovým 
listom, jeho zmeny alebo zániku, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu, 
a to na trvanlivom médiu (tzv. post-trade informácia).  

[15] Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku dáva 
Depozitárovi príslušný štátny orgán. Príkaz na registráciu zákonného záložného práva 
k Podielovému listu, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa odseku [4] 
písm. a) až d) tohto článku a dátum vzniku zákonného záložného práva. K tomuto príkazu 
je potrebné priložiť právoplatné úradné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku 
zákonného záložného práva k Podielovému listu. Depozitár zaregistruje zákonné záložné 
právo k Podielovému listu v Registri záložných práv a zároveň zaeviduje na Majetkovom 
účte Záložcu ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva 
k Podielovému listu. Na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku sa 
primerane použijú ustanovenia odsekov [3] až [13] tohto článku. 

[16] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu záložného práva, jeho zmeny alebo zániku 
alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým 
spôsobil. 

 
 

Čl. XIII. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku  
zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom 

 
[1] Zabezpečovací prevod práv k Podielovým listom vzniká, mení sa a zaniká na základe 

registrácie jeho vzniku, zmeny alebo zániku v Registri zabezpečovacích prevodov. 
Register zabezpečovacích prevodov vedie a úkony s ním súvisiace uskutočňuje Depozitár.  

[2] Zabezpečovací prevod práv k Podielovým listom sa zriaďuje na základe zmluvy 
o zabezpečovacom prevode Podielových listov, ktorá musí mať písomnú formu a musí 
obsahovať náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

[3] Register zabezpečovacích prevodov obsahuje: 
a)  identifikačné údaje Dlžníka a Veriteľa - obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide 

o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide 
o fyzickú osobu,   

b)  označenie prevádzaného Podielového listu  - druh cenného papiera,  názov Fondu, 
príp. tiež označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde vydávajú Podielové 
listy viacerých emisií a názov a sídlo emitenta Podielového listu, 

c)  počet Podielových listov, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu, 
d)  výšku zabezpečovanej pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil,  dobu 

jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená, 
e)  dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom v Registri 

zabezpečovacích prevodov. 
[4] Na základe príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu a dokladov podľa odseku 

[7] tohto článku Depozitár bezodkladne zaeviduje zabezpečovací prevod práv 
k Podielovým listom v Registri zabezpečovacích prevodov a zároveň vykoná zmenu na 
Majetkovom účte Dlžníka.  

[5] Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu môžu dať:  
a)  Dlžník,  
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b)  Veriteľ, 
c)  Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu zabezpečovacieho prevodu v prípade 

ustanovenom ZCP. 
[6] Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať údaje podľa odseku [3] 

písm. a) až d) tohto článku. 
[7] K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu je potrebné priložiť: 

a)  písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode Podielových 
listov, ktoré obsahuje najmä údaje podľa odseku [3] písm. a) až d) tohto článku 
a podpisy Dlžníka a Veriteľa, 

b)  doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania Dlžníka, Veriteľa a osôb 
oprávnených konať v ich mene, 

c)  obsahovo zhodné príkazy na prevod Podielového listu podľa čl. IX. ods. 3 tohto 
Poriadku. 

[8] Zabezpečovací prevod Podielových listov sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo 
zániku v Registri zabezpečovacích prevodov. Zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu 
Depozitár zároveň bezodkladne vykoná aj na Majetkovom účte Dlžníka a Veriteľa. 

[9] Predpokladom registrácie zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom 
môže byť najmä zmena údajov o Dlžníkovi, Veriteľovi, výške zabezpečovanej 
pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti pohľadávky alebo počte 
Podielových listov, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu. Ak nastanú zmeny 
údajov týkajúce sa zabezpečovacieho prevodu, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, 
povinná podať príkaz na zmenu registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri 
zabezpečovacích prevodov bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej 
vyplýva zmena údajov o zabezpečovacom prevode. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa 
zmena údajov týka, má túto povinnosť Dlžník. Ak sa zmena zabezpečovacieho prevodu 
práv k Podielovým listom týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 
[7] písm. a) tohto článku, musí Dlžník alebo Veriteľ priložiť k príkazu písomné 
potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode Podielových listov, 
prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zabezpečovacieho prevodu práv 
k Podielovým listom. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o zabezpečovacom 
prevode Podielových listov obsahuje najmä údaje podľa odseku [3] tohto článku 
a podpisy Dlžníka a Veriteľa. Príkaz na registráciu zmeny zabezpečovacieho prevodu 
musí obsahovať údaje podľa odseku [3] tohto článku. 

[10] Predpokladom registrácie zániku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom 
môže byť najmä zánik zabezpečovanej pohľadávky a zánik Podielových listov, ktoré sú 
predmetom zabezpečovacieho prevodu. Veriteľ je povinný podať príkaz na registráciu 
zániku zabezpečovacieho prevodu bezodkladne po vzniku dôvodu zániku 
zabezpečovacieho prevodu. Príkaz je oprávnený podať aj Dlžník, ktorý je povinný k 
príkazu priložiť písomné potvrdenie o splnení záväzku alebo inú listinu preukazujúcu 
dôvod zániku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom vystavenú Veriteľom. 

[11]  Na registráciu zmeny a zániku zabezpečovacieho prevodu sa primerane použijú 
ustanovenia odsekov [3] až [7] tohto článku. 

[12] Depozitár zašle Dlžníkovi, Veriteľovi, príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, 
najneskôr v prvý pracovný deň po registrácii zabezpečovacieho prevodu práv 
k Podielovým listom, jeho zmeny alebo zániku, oznámenie potvrdzujúce vykonanie 
príslušného príkazu v rozsahu ustanovenom ZKI, a to na trvanlivom médiu (tzv. post-
trade informácia). Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu 
z Majetkového účtu po vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu 
Majetkového účtu podľa ZKI. 
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[13] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, jeho zmeny 
alebo zániku alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, 
ktorú tým spôsobil. 

 
 
 
 

Čl. XIV. Postup a spôsob poskytovania údajov z Registra záložných práv  
a Registra zabezpečovacích prevodov  

 
[1] Depozitár vydá výpis z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích 

prevodov na základe písomnej žiadosti Záložcu, Záložného veriteľa, Dlžníka, Veriteľa, 
štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby; vydávanie výpisov môže byť spoplatnené 
v súlade so Sadzobníkom poplatkov Depozitára. 

[2] Výpis z Registra záložných práv obsahuje: 
- obchodné meno alebo názov a sídlo Záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno 

a priezvisko a adresu Záložcu, ak je fyzickou osobou, 
- označenie založeného Podielového listu – druh cenného papiera, názov Fondu, príp. 

tiež označenie emisie Podielových listov, ak sa vo  Fonde vydávajú Podielové listy 
viacerých emisií a názov a sídlo emitenta Podielového listu, 

- počet Podielových listov, ktoré sú predmetom záložného práva, 
- dátum registrácie záložného práva v Registri záložných práv. 

[3] Výpis z Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje primerane údaje v rozsahu podľa 
odseku [2] tohto článku.  

 
 

Čl. XV. Riešenie reklamácií  
 

[1] Osoby, ktorým Depozitár poskytuje služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie, 
sú oprávnené podať reklamáciu písomne alebo osobne v sídle Správcu, v sídle Depozitára 
a na obchodných miestach Správcu. Za písomnú formu sa považuje aj doručenie 
reklamácie formou elektronickej pošty na adresu prva@penzijna.sk alebo info@pabk.sk. 

[2] Depozitár prešetrí reklamáciu a odošle osobe, ktorá ju podala odpoveď v lehote 30 dní od 
jej doručenia. Pokiaľ je reklamácia náročná na prešetrenie, môže Depozitár lehotu podľa 
prvej vety predĺžiť o ďalších 30 dní, pričom predĺženie lehoty s uvedením dôvodu oznámi 
bezodkladne písomne osobe, ktorá reklamáciu podala. Podrobnosti riešenia reklamácie 
upravujú Všeobecné obchodné podmienky Depozitára.  

[3] O prijatých reklamáciách  a opatreniach prijatých na ich riešenie vedie Depozitár osobitnú 
evidenciu. 

 
 

Čl. XVI. Spôsob a postup pri oprave chybných údajov   
 
[1] Údaje obsiahnuté v akomkoľvek doklade zaslanom osobám, ktorým Depozitár poskytuje 

služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie, budú považované za prijaté, 
potvrdené a schválené, ak táto osoba v lehote do 15 kalendárnych dní od ich doručenia 
písomne neoznámi Depozitárovi, že nesúhlasí s ich obsahom. 

[2] Opravu chybných údajov v Samostatnej evidencii vykoná Depozitár bezodkladne 
z vlastného podnetu (najmä pokiaľ sa z úradnej listiny alebo z iného dokladu 
hodnoverným spôsobom dozvie, že došlo k zmene evidovaných údajov). Z podnetu 

mailto:prva@penzijna.sk
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Správcu, Depozitára alebo osoby, ktorej sa údaj týka vykoná Depozitár opravu chybného 
údaju ku dňu, kedy bola opodstatnená žiadosť o opravu chybného údaju doručená do sídla 
Správcu alebo Depozitára. 

[3] Bezodkladne po vykonaní opravy chybného údaju na príslušnom Majetkovom účte zašle 
Depozitár jeho majiteľovi nový doklad so správnymi údajmi. Ak Depozitár nesprávne 
alebo oneskorene zaeviduje opravu údaju na základe prijatej opodstatnenej žiadosti na 
príslušnom Majetkovom účte, Depozitár zodpovedá za škodu, ktorou tým spôsobil osobe, 
ktorej vedie príslušný Majetkový účet. 

[4] Ak Depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz do Registra emitenta 
príslušného Fondu, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil Správcovi. 

 
 

Čl. XVII. Prechodné ustanovenia   
 

[1] Správca a Depozitár rozhodli o zmene podoby listinných podielových listov všetkých 
Fondov podľa čl. I. odsek [2] tohto Poriadku spravovaných Správcom na Podielové listy 
vedené v Samostatnej evidencii ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto Poriadku. 

[2] Ku dňu účinnosti tohto Poriadku Depozitár vykoná registráciu, ktorej obsahom je zápis 
Podielového listu do Samostatnej evidencie v súlade so ZKI. Do Samostatnej evidencie sa 
zaregistrujú podielové listy, pri ktorých nebola do dňa účinnosti tohto Poriadku podaná 
žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 ZKI. 

[3] Dňom registrácie listinný podielový list vydaný Správcom zaniká, okrem listinného 
podielového listu, pri ktorom bola do dňa účinnosti tohto Poriadku podaná žiadosť 
o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 ZKI a ktorá nebola zatiaľ vyplatená. 

[4] Správca vymení listinný podielový list Podielnika za jeden alebo viac Podielových listov 
toho istého Podielnika, pričom súčet počtu Podielov na listinnom podielovom liste sa 
rovná počtu Podielov na Podielových listoch. 

[5] Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným 
podielovým listom, ktorých podoba sa mení na Podielové listy, sa registráciou nemenia. 
Depozitár preberá ku dňu registrácie od Centrálneho depozitára cenných papierov 
evidenciu registra záložných práv a zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa 
menených listinných podielových listov. Dňom odovzdania údajov zaniká právo osôb 
oprávnených zo záložných práv a zabezpečovacích prevodov požadovať od Centrálneho 
depozitára cenných papierov poskytovanie služieb spojených s odovzdanou časťou 
údajov. O zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra 
zabezpečovacích prevodov k podielovým listom informuje Záložcu a Záložného veriteľa 
Depozitár formou oznámenia prístupného v sídle Depozitára, na každom obchodnom 
mieste Správcu, na Webovom sídle Depozitára a na Webovom sídle Správcu. 

[6] Všetky oprávnenia na spracúvanie osobných údajov Podielnikov, Investorov a iných 
dotknutých osôb, ktoré mali Depozitár a Správca pred dňom vykonania registrácie, majú 
v nezmenenom rozsahu aj po tomto dni.  

 
 

Čl. XVIII. Spoločné a záverečné ustanovenia   
 

[1] Poriadok je záväzný pre Správcu, Depozitára, Podielnika, pre osoby, ktorým Depozitár 
poskytuje služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie, osobu podávajúcu príkaz 
na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a 
pre osobu požadujúcu výpis z Registra záložných práv alebo výpis z Registra 
zabezpečovacích prevodov. 
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[2] Právne vzťahy medzi Správcom, Depozitárom a majiteľom Majetkového účtu sa spravujú 
najmä Obchodným zákonníkom, ZCP, ZKI, týmto Poriadkom, štatútom, predajným 
prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov príslušného Fondu a ďalšími 
podmienkami, na ktorých sa Správca a Depozitár s Investorom dohodne, a ktoré nebudú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Poriadkom.   

[3] Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v tomto Poriadku alebo nie je výslovne dohodnuté 
inak medzi Depozitárom a osobou, ktorej poskytuje služby v súvislosti s vedením 
Samostatnej evidencie, Depozitár nie je povinný vykonať alebo poskytnúť službu skôr, 
ako mu bude preukázané zaplatenie príslušného poplatku.    

[4] Formuláre príkazov podľa toho Poriadku sú prístupné v písomnej forme v sídle Správcu, 
v sídle Depozitára, na obchodných miestach Správcu a na Webovom sídle Správcu 
a Webovom sídle Depozitára. V prípadoch, kedy sa má uviesť rodné číslo a nie je 
pridelené, uvedie sa dátum narodenia. 

[5] Tento Poriadok sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi Správcom a Podielnikom 
meniť. Zmeny tohto Poriadku schvaľuje predstavenstvo Správcu a predstavenstvo 
Depozitára. Pred nadobudnutím platnosti a účinnosti každej jeho zmeny musí túto zmenu 
schváliť právoplatným rozhodnutím o ich schválení Národná banka Slovenska. Aktuálne 
platné a účinné znenie Poriadku je prístupné v písomnej forme v sídle Správcu, v sídle 
Depozitára, na obchodných miestach Správcu, na Webovom sídle Správcu a Webovom 
sídle Depozitára. 

[6] Tento Poriadok bol schválený Správcom a Depozitárom dňa 16. októbra 2012. Pre 
podielové fondy s názvami podľa čl. I. odsek [2] tohto Poriadku nadobúda tento Poriadok 
platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-3587/2012-
1 zo dňa 17. októbra 2012 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej 
evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou pre uvedené podielové fondy 
a o schválení tohto Poriadku pre uvedené podielové fondy a účinnosť dňa 1. januára 2013. 
Pre podielový fond s názvom: ISP Real Estate Investment  Fund  o.p.f.  - PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., 
na základe povolenia Národnej banky Slovenska na spravovanie podielového fondu č. 
ODT 5390/2013-1 zo dňa 30.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.02.2014, 
nadobudol tento Poriadok v uvedenom znení účinnosť dňa 11.02.2014.    
Pre podielový fond s názvom: J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.  - PRVÁ PENZIJNÁ 
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., na základe 
súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu štatútu podielového fondu č. ODT – 1421-
1/2014 zo dňa 25.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2014, nadobudol tento 
Poriadok v uvedenom znení účinnosť dňa 08.04.2014. 
Pre podielový fond s názvom: KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.  - PRVÁ PENZIJNÁ 
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., na základe 
súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu štatútu podielového fondu č. ODT 1420-
1/2014 zo dňa 25.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2014, nadobudol tento 
Poriadok v uvedenom znení účinnosť dňa 08.04.2014. 
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[7] Predstavenstvo Správcu a predstavenstvo Depozitára vyhlasujú, že skutočnosti uvedené 
v tomto Poriadku sú aktuálne, úplné a pravdivé. 

[8] Toto znenie Poriadku bolo zverejnené dňa 11.04.2014. 
 
V Bratislave, dňa 08.04.2014  
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Salkovič - člen predstavenstva Správcu 
Mgr. Jaroslav Pilát - člen predstavenstva Správcu 
 
 
V Bratislave, dňa 08.04.2014   
 
 
 
 
 
JUDr. Marek Tarda - predseda predstavenstva Depozitára 
Ing. Daniela Pápaiová - členka predstavenstva Depozitára 
 


	V Bratislave, dňa 08.04.2014
	V Bratislave, dňa 08.04.2014

