
 
Informácie o banke,  jej činnosti,  

opatreniach na nápravu a uložených pokutách  
za obdobie od 01.04.2013 do 30.06.2013 

 
 
Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava   
IČO: 31 340 890 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka č.:  501/B 
 

 
Dátum zápisu do obchodného registra:                                                               31. 12. 1992                                 
Dátum udelenia platného bankového povolenia:                                                    14. 12. 1992                                                                                                                 
Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností:        31. 12. 1992 
 
 
 
Zoznam vykonávaných činností podľa udeleného povolenia: 
 
Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
 
Prijímanie vkladov 
Poskytovanie úverov 
Poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 
Obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane 
zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene 
Poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 
Finančné sprostredkovanie 
Poskytovanie bankových informácií  
Funkcia depozitára 
Spracovávanie bankoviek a mincí 
Vydávanie a správa elektronických peňazí 
Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore 
poistenia a zaistenia 
 
Podľa § 79a) a 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 
 
Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a 
vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: 
 
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k 
finančným nástrojom: 
a) podielové listy                                                                                                                              
 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy 



d) swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy 
d) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
e) opcie, swapy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti.  
  
4. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä  
    správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
 
Podľa § 2 ods. 10  zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. OPK-18789-2/2008 zo dňa 
27.1.2009 (činnosti pre dcérske spoločnosti  Poštovej banky a.s.) 
 
a) činnosti spojené s obstarávaním tovarov a služieb 
b) zabezpečovanie tlače a obálkovania písomností a ich distribúcia resp. zadávanie na distribúciu 
c) zabezpečovanie technického a grafického vyhotovovania, distribúcie resp. zadávanie na distribúciu  

reklamných materiálov a reklamných predmetov 
d) spracovávanie personálnej a mzdovej agendy vrátane organizácie školení 
e) poskytovanie počítačových a iných služieb spojených s informačnými a telekomunikačnými technológiami 
f) vykonávanie činností spojených s marketingovou komunikáciou a reklamou, výkon činnosti call centra 
g) prispôsobenie produktov, služieb a predajných procesov dcérskych spoločností bankovej distribučnej sieti 
 
Podľa § 2 ods. 10  zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. ODB-7353/2012 zo dňa 
17.09.2012 (činnosti pre dcérske spoločnosti  Poštovej banky a.s.) 
a) poskytovanie metodickej činnosti a služieb v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti 
 

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú: 

 
Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
 
Obchodovanie na vlastný účet c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, 
hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 
Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva 
Finančný leasing 
Vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 
Uloženie vecí  
Prenájom bezpečnostných schránok 
Spracovávanie pamätných bankoviek a pamätných mincí 
 
Podľa § 79a) a 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  
Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a 
vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: 
 
1.  prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k 
finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo 
výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti                                                                                                                               



 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
b) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, 
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť 
vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo 
výnosov, ktoré môžu 
byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
5.  upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným 
nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
7.poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,  
 
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 
 
9.  vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 

týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 
 
10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 
 
Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne 
pozastavené alebo zrušené 
 

 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu  
v priebehu kalendárneho štvrťroka: 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci porušenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľom Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, takto 
 

rozhodol: 
 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ukladá prevádzkovateľovi, Poštová banka, a.s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 

 
1. do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti tohto opatrenia uviesť do súladu ustanovenie 14.2.4. 

Všeobecných obchodných podmienok Poštovej banky, a.s. s ustanovením § 10 ods. 1 písm. d) zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.; 

 



2. do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti tohto opatrenia uviesť do súladu ustanovenie 14.2.6. 
Všeobecných obchodných podmienok Poštovej banky, a.s. s ustanovením § 7 ods. 5 posledná veta 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.; 

 
3. najneskôr do 65 dní odo dňa kedy toto opatrenie nadobudne právoplatnosť informovať Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky o splnení povinností uložených týmto opatrením. 
 
Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu 
kalendárneho štvrťroka: 
 
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie 
v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad 
finančným trhom“) vydáva rozhodnutie, ktorým 
 

ukladá 
 
podľa ustanovenia § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a podľa ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s 
§ 144 ods. 1 písm. e) zákona 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 len „zákon 
o cenných papieroch“) spoločnosti Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 
31 340 890 (ďalej len „spoločnosť“, „banka“ alebo „účastník konania“) 
 

pokutu vo výške 100 000 eur (slovom: stotisíc eur) 
 
na základe zistení nedostatkov v činnosti banky dohľadom na mieste, vykonaným v banke na základe písomného 
poverenia Národnej banky Slovenska v dňoch od 10.10.2011 do 9.12.2011 s dohliadaným obdobím od 1.1.2010 
do 31.10.2011, ktorým bolo porušené:  
 
1) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 7 ods. 1 písm. d), ods. 2 a 4 opatrenia 

Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík v znení opatrenia č. 15/2006 
(ďalej len „opatrenie č. 12/2004“) a v spojení s § 6 ods. 1 písm. d), ods. 2 a 4 opatrenia Národnej banky 
Slovenska č. 13/2010 a o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky 
a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou 
úrokových mier na trhu (ďalej len „opatrenie č. 13/2010) a s Organizačným poriadkom banky 
a Stratégiou riadenia kreditného rizika (platných v roku 2010 a 2011) tým, že banka v dohliadanom období 
nezabezpečila 
a) oddelenie obchodných činností od činností spojených s riadením kreditného rizika v prípade stanovovania 

hodnoty listinných cenných papierov pre účely ich prijatia ako zabezpečovacieho prostriedku pri úvere  
b) oddelenie obchodných činností od činností spojených s riadením kreditného rizika v prípade vykonávania 

predbežného a výhľadového ratingu pred uzavretím obchodu  
c) oddelenie činností spojených s vysporiadavaním obchodov od činností spojených s riadením kreditného 

rizika v prípade vykonávania kontrolného ratingu počas trvania obchodu  
 

v dôsledku čoho banka neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika,  
 
 

2) ustanovenia § 33e ods. 5 písm. a) a ods. 11 zákona o bankách v spojení s § 222 ods. 1 opatrenia 
Národnej banky Slovenska č. 4/2007 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 



neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 4/2007“) tým, že banka pri uzatváraní obchodu a ani v čase 
výkonu dohľadu na mieste nedisponovala účtovnými závierkami resp. výročnými správami spoločností 
v dôsledku čoho banka nepreverila dostatočne existenciu skupín hospodársky spojených osôb (spoločností 
s inými klientmi banky), voči ktorým má banka alebo môže mať majetkovú angažovanosť, keďže na účely 
vymedzenia skupiny hospodársky spojených osôb sa vychádza z uvedených dokladov   

 
 

3) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 12 ods. 5 písm. g) bod 4 opatrenia č. 13/2010, 
s časťou I. čl. 3 vnútorného predpisu Pracovné postupy č. 13/2006 riaditeľa Divízie riadenia rizík 
Zatrieďovanie, oceňovanie pohľadávok banky, tvorba a rozpúšťanie opravných položiek k nim verzia 
platná od 29.11.2010 (ďalej len „vnútorný predpis č. 13/2006)“ tým, že banka 
a) nesprávne zatriedila k 30. 6.2011 pohľadávky voči klientom, a to ako pohľadávky bez znaku 

znehodnotenia, hoci z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia mala banka tieto pohľadávky 
správne zatriediť ako pohľadávky so znakom znehodnotenia, z toho pohľadávku voči jednému klientovi  
ako zlyhanú 

b) nesprávne zatriedila k 31.10.2011 (súčasne k 30.9.2011) pohľadávku voči klientovi, a to ako pohľadávku 
bez znaku znehodnotenia, hoci z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia mala banka túto 
pohľadávku správne zatriediť ako pohľadávku so znakom znehodnotenia (zlyhanú pohľadávku) 

 
v dôsledku čoho banka neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika, 

 
4) ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 12 ods. 5 písm. g) bod 4 opatrenia č. 13/2010, 

s časťou I. čl. 1 bod 4 a 5, časťou II čl. 2 bod 1 a 7 vnútorného predpisu č. 13/2006 a ustanovenia § 26 
ods. 3 a 4 v spojení s § 17a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) v spojení s medzinárodným účtovným štandardom IAS 39 bod 58 
a 63 Nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní 
medzinárodných účtovných noriem tým, že banka nesprávne ocenila 
a) pohľadávku voči klientovi, keď k 30.06.2011 banka nevytvorila opravné položky k pohľadávke, hoci 

z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia mala banka vytvoriť opravné položky 
b) pohľadávku voči klientovi, keď k 30.06.2011 banka nevytvorila opravné položky k pohľadávke, hoci 

z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia mala banka vytvoriť opravné položky 
c) pohľadávku voči klientovi (pohľadávka bola súčasne nesprávne zatriedená v zmysle nedostatku č. 3), keď 

k 31.10.2011 banka nevytvorila opravné položky k pohľadávke, hoci z dôvodov uvedených v odôvodnení 
tohto rozhodnutia mala banka vytvoriť opravné položky 

 
v dôsledku čoho banka neudržiavala účinný systém riadenia kreditného rizika a nepostupovala v súlade so 
zákonom o účtovníctve a medzinárodnými účtovnými štandardmi, 
 

 
5) ustanovenia § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 10 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch a § 2 ods. 3 

zákona o bankách tým, že banka uskutočnila vedľajšiu službu držiteľská správa podľa § 6 ods. 2 písm. a) 
zákona o cenných papieroch, a to inkasovaním kupónov z dlhopisov a vyplatením kupónov z týchto 
dlhopisov, čím banka konala v rozpore s bankovým povolením platným v čase uskutočnenia držiteľskej 
správy, 
 

6) ustanovenia § 79a ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s § 2 ods. 3 zákona o bankách tým, že 
banka uskutočnila investičnú činnosť obchodovanie na vlastný účet s finančným nástrojom – opciou 
s podkladovým aktívom cenný papier, čím banka konala v rozpore s bankovým povolením platným v čase 



uskutočnenia tejto investičnej činnosti s finančným nástrojom  - opciou s podkladovým aktívom cenný papier 
 

7) ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 73i ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že banka v súvislosti 
s predajom podielových listov vykonávala obstaranie kúpy týchto podielových listov pre klientov 
kategorizovaných ako neprofesionálni klienti, hoci s týmito klientmi nemala pred prvým poskytnutím 
investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch 
uzatvorené rámcové zmluvy v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu s vymedzenými základnými 
právami a povinnosťami banky a klienta 
 

8) ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 73j ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch tým, že banka 
vystavila klientovi kategorizovanému ako neprofesionálny klient potvrdenie o realizovanom obchode 
s finančnými nástrojmi dňa 3.5.2010, hoci bol obchod – kúpa dlhopisov realizovaný formou priameho 
obchodu, v dôsledku čoho banka nezaslala neprofesionálnemu klientovi oznámenie potvrdzujúce vykonanie 
pokynu najneskôr v prvý obchodný deň po jeho vykonaní  
 

9) ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 73j ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch tým, že banka 
vystavila klientovi kategorizovanému ako profesionálny klient potvrdenie o čiastočnom realizovanom obchode 
s finančnými nástrojmi dňa 12.4.2011, hoci bol pokyn klienta na kúpu akcií spoločnosti čiastočne realizovaný 
od 10.3.2011 až 25.3.2011, v dôsledku čoho banka bezodkladne neposkytla klientovi na trvanlivom médiu 
základné informácie týkajúce sa vykonania pokynu 
 

10) ustanovenia § 79a ods. 2 v spojení s § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch a v spojení s čl. 7 písm. 
c) a prílohy č. 1 tabuľky č. 1 bodu 16 Nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov 
pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov 
na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice tým, že banka v denníku o prijatých 
pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov neuviedla v prípade dotknutých 
pokynov z 28.3.2011, 18.1.2011 a 15.3.2011 údaj o jednotkovej cene cenného papiera pri podaní pokynu 
klienta,  
 

11) ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o bankách v spojení s § 1 ods. 3 písm. l) opatrenia Národnej banky 
Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných 
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi 
na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 
a o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi 
a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „opatrenie č. 6/2009“) tým, že banka v Hlásení o poplatkoch účtovaných klientom Ocp 
(PUK) 13-04 ku dňu 30.6.2011 vykázala v riadku č. 10 stĺpci č. 3 a 4 hodnoty, ktoré predstavujú objem 
vedľajšej služby úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona 
o cenných papieroch, hoci sa v tomto riadku má správne vykazovať objem vedľajšej služby poskytovanie 
úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných 
papieroch, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach.  

 
 
12) ustanovenia § 42 ods. 2 v spojení s § 1 ods. 3 písm. o) opatrenia č. 6/2009 tým, že banka v Hlásení 

o poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb Ocp (PIS) 2- 04 ku dňu 
30.6.2011 nevykázala osobitne údaje o držiteľskej správe v časti D v riadku č. 23 a č. 24 a v časti H v riadku 
č. 3 hlásenia, ale vykázala ich v rámci údajov o úschove a správe finančných nástrojov v časti D v riadku  č. 
21 a 22 a v časti H v riadku č. 1 a 2 hlásenia, v dôsledku čoho banka neposkytla pravdivý obraz o hlásených 
skutočnostiach. 



Zástupca generálneho riaditeľa pre oblasť vnútorných služieb potvrdzuje správnosť vyššie uvedených 
informácií.                                                                                   
 
Dňa:                                                                                            Podpis: 

  
 
 
 


