
 

 

 

 

Zverejnenie informácií spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  

so stavom k 31.12.2021 

podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami 
zahraničných bánk v znení neskorších zmien a doplnení  

 

 

 

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len „Banka“) zverejňuje informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16 z 2. septembra 2014 
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „Opatrenie NBS“) v znení neskorších opatrení č. 13/2015, č. 15/2018, 
č. 6/2020, č. 11/2021 a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách 
na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“).  
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§ 1 ods. (1) Opatrenia NBS: „Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a o opatreniach na nápravu a 
pokutách, ktoré im boli uložené“ 

a) organizačná schéma, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa 
§ 7 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
podľa evidenčného stavu: 

 
DOZORNÁ RADA

 

 
Sekcia II

 
Úsek informačných a komunikačných technológií

 

 
PREDSTAVENSTVO

 

 
Oddelenie BIS/CICS

 

 
Oddelenie projektov, procesov a digitalizácie

 

 
Úsek interných služieb

 
Oddelenie hospodárskej správy

 
Oddelenie manažmentu dokumentov

 
Úsek správy zmlúv

ÚNP

 
Sekcia III

 

 
Sekcia I

 

 
Úsek vnútornej kontroly a vnútorného auditu

 

ÚCO
 

Oddelenie provízií
 

 
Ekonomický úsek

 
Úsek práva

 
Anti Money Laundering

 
Úsek riadenia rizík a controllingu

 
Oddelenie rizikomanažmentu

 
Úsek odbytu

 

 
Oddelenie rozvoja a vzdelávania odbytu

 
Úsek podpory odbytu

 
Oddelenie call centrum

 
Oddelenie odbytového back office

 
Úsek marketingu a komunikácie

 
Úsek ľudských zdrojov

 
Oddelenie treasury

Wüstenrot stavebná 

sporiteľňa, a.s.

Organigram

 
Oddelenie Controllingu

 

 
Oddelenie externého odbytu

 

 
Oddelenie správy sporenia a čerpania úverov

 
Oddelenie klientskeho back office

 

 
Oddelenie schvaľovania úverov

 
Oddelenie vlastného odbytu

 

- Tím správy platieb

- Tím info-linka

 
Úsek vývoja produktov

  



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  3/43 

Údaje o celkovom počte zamestnancov a počte vedúcich zamestnancov sú uvedené v Individuálnej účtovnej závierke k 31. decembru 2021 
zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou v časti 1.6 počet zamestnancov 
v kapitole 1 Všeobecné informácie. Individuálnu účtovnú závierku Banky možno nájsť na oficiálnom webovom sídle v sekcii „Hospodárenie“: 
https://www.wuestenrot.sk/informacie/hospodarenie 

b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum skutočného začiatku vykonávania bankových 
činností povolených Národnou bankou Slovenska: 

dátum zápisu do obchodného registra: 26.05.1993 

dátum udelenia bankového povolenia: 17.05.1993 

dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených NBS: 21.6.1993 

c) zoznam bankových činností povolených NBS, ktoré sa vykonávajú:  

1. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov,  
2. poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona 

o stavebnom sporení,  
3. prijímanie vkladov od bánk,  
4. poskytovanie platobných služieb,  
5. poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,  
6. finančné sprostredkovanie podľa zákona 186/2009 Z. z. o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný 

finančný agent v sektore poistenia a zaistenia,  
7. prijímanie vkladov od zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,  
8. investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s:  

o finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách, 
o finančnými nástrojmi kapitálového trhu eurách.  

d) zoznam bankových činností povolených NBS, ktoré sa nevykonávajú:  

Poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery. 

e) zoznam bankových činností povolených NBS, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne 
pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté:  

Banke nebola obmedzená, dočasne pozastavená ani zakázaná žiadna z povolených činností, ani jej nebolo odobraté bankové povolenie na ich 
výkon. 

f) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka: 

Banke nebolo v priebehu 4. kalendárneho štvrťroka 2021 uložené žiadne opatrenie na nápravu. 

g) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrťroka: 

Banke nebola v priebehu 4. kalendárneho štvrťroka 2021 uložená žiadna pokuta. 

https://www.wuestenrot.sk/informacie/hospodarenie
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§ 1 ods. (2) Opatrenia NBS: „Informácie o finančných ukazovateľoch banky“: 

a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7 podľa osobitného 
predpisu 

b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7 podľa 
osobitného predpisu, 

Údaje zo súvahy a z výkazu ziskov a strát podľa bodu a) a b) sú uvedené v Účtovnej závierke k 31. decembru 2021 v častiach Výkaz o finančnej 
situácii a Výkaz ziskov a strát.  

c) súhrnná výška expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1) v členení podľa tried expozícií 
uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013, čl. 112, 

d) súhrnná výška expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2) v členení 
podľa tried expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013, čl. 112,  

e) súhrnná výška znehodnotených expozícií (úroveň 3) v členení podľa tried expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013, čl. 112,  

f) súhrnná výška zlyhaných pohľadávok v členení podľa tried expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013, čl. 112: 

 

 

Súhrnná výška expozícií v členení podľa tried expozícií c) - f)

v tis. EUR

k 31. 12. 2021

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Zlyhané

Ústredné vlády alebo centrálne banky 55 018 0 0 0

Regionálne vlády alebo miestne orgány 0 0 0 0

Subjekty verejného sektora 398 0 0 0

Inštitúcie 4 432 0 0 0

Podnikateľské subjekty 30 824 79 0 0

Retail 117 509 17 714 429 0

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 156 729 17 470 407 0

Expozície v stave zlyhania 0 0 20 748 20 748

Vlastné imanie 527 0 0 0

Iné položky 6 157 0 0 0

Celková hodnota expozície 371 593 35 263 21 584 20 748
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g) údaje o ukazovateli krytia likvidity podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 2 k Opatreniu NBS: 

 

 

a b 31.12.2021 30.11.2021 31.10.2021 30.9.2021 31.12.2021 30.11.2021 31.10.2021 30.9.2021

1 Vysokokvalitné likvidné aktíva

2 Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva 58 479 56 987 56 789 58 423

3 Hotovosť - záporné peňažné toky

4 Retailové vklady a vklady živnostníkov 313 170 327 712 332 689 314 531 53 697 39 199 37 799 21 386

5    z toho: stabilné vklady 208 580 243 344 253 701 249 853 10 429 12 167 12 685 12 493

6    z toho: menej stabilné vklady 60 136 55 183 50 818 61 983 6 014 5 518 5 082 6 198

7 Nezabezpečené financovanie 32 166 18 770 17 362 7 353 31 467 18 008 16 575 6 661

8    prevádzkové vklady

9    neprevádzkové vklady 32 166 18 770 17 362 7 353 31 467 18 008 16 575 6 661

10    nezabezpečený dlh

11 Zabezpečené financovanie

12 Dodatočné požiadavky 6 617 7 061 7 503 8 296 331 353 375 415

13
   záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými 

expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie

14
   záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania 

dlhových produktov

15    kreditné facility a facility likvidity 6 617 7 061 7 503 8 296 331 353 375 415

16 Iné zmluvné záväzky financovania 214 201 222 241 0 0 0 0

17 Iné podmienené záväzky financovania

18 CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 53 697 39 199 37 799 28 462

19 Hotovosť - kladné peňažné toky

20 Zabezpečené pôžičky

21 Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií 1 403 1 402 1 362 1 384 908 899 848 862

22 Iné kladné peňažné toky

23

Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými 

peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými 

peňažnými tokmi vyplývajúcimi z transakcií v tretích 

krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, 

alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných 

menách

24
Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej 

špecializovanej úverovej inštitúcie

25 CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 1 403 1 402 1 362 1 384 908 899 848 862

26 Plne vyňaté kladné peňažné toky

27 Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu

28 Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu 1 403 1 402 1 362 1 384 908 899 848 862

29 Vankúš likvidity 58 479 56 987 56 789 58 423

30 Celkové čisté záporné peňažné toky 52 789 38 300 36 952 27 600

31 Ukazovateľ krytia likvidity v percentách 111 149 154 212

Celková vážená hodnota (priemer)Údaječ.r. Celková nevážená hodnota (priemer)
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h) údaje o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch a hypotekárnych záložných listoch:  

Banka neemitovala kryté dlhopisy ani hypotekárne záložné listy. 

 

i) údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli finančnej páky v členení podľa výkazu, ktorý 
je uvedený v prílohe č. 4 k Opatreniu NBS: 

  

 

(v tis. eur)

č. r. Údaje 31.12.2021 30.9.2021 30.6.2021 31.3.2021 31.12.2020

a b 1 2 3 4 5

Vlastné zdroje

1 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 43 901 46 382 46 660 46 272 47 569

2
Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) , ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými 

očakávanými úverovými stratami
41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

2a

Vlastný kapitál Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami 

oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 

nariadenia

41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

3 Kapitál Tier 1 43 901 46 382 46 660 46 272 47 569

4
Kapitál Tier 1, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými 

úverovými stratami
41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

4a

Kapitál Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami 

oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 

nariadenia

41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

5 Celkový kapitál 43 901 46 382 46 660 46 272 47 569

6
Celkový kapitál, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými 

úverovými stratami
41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

6a

Celkový kapitál, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami 

oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 

nariadenia

41 952 44 433 44 711 44 324 44 841

Rizikovo vážené aktíva (výška)

7 Rizikovo vážené aktíva spolu 204 830 237 321 240 336 239 112 238 304

8
Rizikovo vážené aktíva spolu, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými 

očakávanými úverovými stratami
202 710 234 985 237 778 236 447 235 505
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Kapitálový podiel

9 Vlastný kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

10
Vlastný kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v 

súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami
20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

10a

Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné 

zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných 

súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia

20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

11 Kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

12
Kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti 

s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami
20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

12a

Kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné 

zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných 

súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia

20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

13 Celkový kapitál (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

14
Celkový kapitál (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v 

súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami
20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

14a

Celkový kapitál (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné 

zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných 

súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia

20,70% 18,91% 18,80% 18,75% 19,04%

Ukazovateľ finančnej páky

15 Veľkosť celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky 389 456 418 404 424 995 464 335 462 127

16 Ukazovateľ finančnej páky 11,27% 11,09% 10,98% 9,97% 10,29%

17
Ukazovateľ finančnej páky, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými 

očakávanými úverovými stratami
10,77% 10,62% 10,52% 9,55% 9,70%

17a

Ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami 

oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 

nariadenia

10,77% 10,62% 10,52% 9,55% 9,70%
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j) údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky 
na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5 k Opatreniu NBS: 

Údaje sa nachádzajú na konci dokumentu ako Príloha 1. 

§ 1 ods. (5) opatrenia NBS: „Informácie o 10 najväčších akcionároch Banky, ktorí sú nerezidentmi a ktorí vlastnia aspoň         
5 %-ný podiel na základom imaní Banky“: 

Obchodné meno:  Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft 

Právna forma a sídlo:  akciová spoločnosť, Alpenstrasse 70, 5020 Salzburg 

Štát:  Rakúsko 

Hlavný predmet činnosti:  finančné služby 

Podiel na základnom imaní banky:  100 % 

Podiel na hlasovacích právach v banke:  100 % 

§ 1 ods. (7) opatrenia NBS: „Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou“: 

Konečnou materskou spoločnosťou je Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m. b. H., Salzburg, Rakúsko. 



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  9/43 

Zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013  

Informácie o cieľoch a politikách riadenia rizík zverejnené podľa čl. 435 Nariadenia 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len „WSS“ alebo „Banka“) pri vykonávaní svojich obchodov, procesov a činností identifikuje, meria a riadi 
všetky riziká, ktoré by jej mohli spôsobiť stratu alebo pokles plánovaných výnosov. Za účelom identifikácie, merania a riadenia všetkých rizík má 
WSS vytvorený efektívny systém riadenia rizík, ktorý zodpovedá rozsahu banky, jej štruktúre a rizikovému profilu. Systém riadenia rizík vo WSS 
vychádza z požiadaviek uvedených v zákone o bankách a v opatreniach Národnej banky Slovenska (najmä opatrenie o rizikách a systéme riadenia 
rizík). 
Základnými typmi rizík sú: 

• kreditné riziko (riziko nesplácania poskytnutých úverov klientom, riziko koncentrácie voči osobe a voči skupine hospodársky spojených osôb, 
riziko vysporiadania obchodu) 

• trhové riziko (riziko zmeny úrokových sadzieb na trhu) 

• operačné riziko 

• riziko likvidity 

Systém riadenia rizík vo WSS tvorí stratégia riadenia rizík a organizácia riadenia rizík, informačné systémy, informačné toky a dôležitou súčasťou 
je systém vnútornej kontroly. Stratégia riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady používané pri riadení jednotlivých rizík, a to najmä podrobnejšiu 
definíciu rizika; akceptovateľnú mieru rizika; očakávané dôsledky vyplývajúce z vystavenia sa akceptovateľnej miere rizika; zásady pre výber metódy 
identifikácie, merania, sledovania a zmierňovania rizika; typy limitov a zásady pre výber a určenie ďalších limitov; zásady pre vykonávanie nových 
druhov obchodov a zásady pre organizáciu riadenia rizík.  

Organizácia riadenia rizík vo WSS je zabezpečená 3-úrovňovým spôsobom. Na najvyššej úrovni je Predstavenstvo WSS, ktoré je pravidelne 
informované o rizikovej situácii v banke, prijíma rozhodnutia v oblasti riadenia rizík a súčasne zodpovedá za kvalitu riadenia rizík v banke. Ďalšiu 
úroveň predstavuje Oddelenie rizikomanažmentu, ktoré pravidelne informuje Predstavenstvo WSS o rizikovej situácii v banke, pripravuje preň návrh 
opatrení v oblasti riadenia rizík, zbiera a vyhodnocuje informácie o jednotlivých typoch rizík od jednotlivých odborných útvarov banky a tieto útvary 
v oblasti riadenia rizík metodicky usmerňuje. Poslednú úroveň predstavujú jednotlivé odborné útvary banky, tieto sú povinné identifikovať a sledovať 
všetky riziká vyskytujúce sa v činnostiach týchto útvarov a pravidelne informovať úsek riadenia rizík. WSS dôsledne dodržuje princíp oddelených 
činností, a to tak z pohľadu organizačného ako aj z pohľadu personálneho, pričom činnosti súvisiace s uzatváraním obchodu a činnosti súvisiace 
s riadením rizík sú oddelené až po najvyššiu organizačnú úroveň.  

WSS má problematiku riadenia kreditného rizika, ako aj spôsob spolupráce medzi organizačnými útvarmi, ktoré vykonávajú obchodné činnosti, 
činnosti spojené s vysporiadaním obchodov a činnosti spojené s riadením kreditného rizika, popísanú v interných pracovných predpisoch, ktoré sa 
pravidelne aspoň raz ročne aktualizujú. V celom procese riadenia kreditného rizika má banka jasne a jednoznačne stanovené kompetencie. 
Predstavenstvo WSS je pravidelne v mesačných intervaloch informované o kreditnom riziku v banke. Banka má zavedené pravidlá pre schvaľovanie 
úverových obchodov. Za účelom zlepšenia kvality riadenia kreditného rizika používa WSS scóringový model pre hodnotenie klienta – žiadateľa 
o úver. Banka meria kreditné riziko vo všetkých obchodoch, v ktorých je mu vystavená. Banka má určenú metódu pre meranie kreditného rizika. 
Táto metóda je založená na pravidelnom vyhodnocovaní úverového portfólia z hľadiska jednotlivých typov produktov. Systém merania kreditného 
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rizika umožňuje vyhodnocovať dopad zmien rizikových faktorov na náklady a výnosy banky ako aj na hodnotu aktív a pasív. Banka tvorí opravné 
položky na úvery podľa interného modelu. V rámci procesu sledovania kreditného rizika má banka určené základné typy limitov.  

V oblasti operačného rizika má WSS vypracovanú vlastnú metodiku riadenia operačného rizika, ktorá vychádza z procesného modelu banky. WSS 
identifikuje operačné riziko vo všetkých svojich obchodoch, procesoch a činnostiach. 

WSS identifikuje tieto základné druhy operačných rizík: 

• personálne riziko 

• právne riziko 

• externé riziko 

• informačné riziko 

• riziko outsourcingu 

Analýza a identifikácia operačných rizík sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmien prebiehajúcich v banke. Analýza je realizovaná formou 
kvalitatívnej metódy a je založená na subjektívnom posúdení jednotlivých parametrov, ktoré vstupujú do tejto analýzy. Vychádza spravidla 
zo skúseností vlastníkov aktív. Na účely evidovania udalostí operačného rizika má WSS zavedený proces zberu udalostí operačného rizika. 
Neoddeliteľnou súčasťou riadenia operačného rizika je implementovaný proces riadenia kontinuity činností (Business Continuity Management), 
ktorého cieľom je identifikovať možné dopady nepredvídateľných udalostí ohrozujúcich činnosť WSS a vybudovať schopnosť na takéto udalosti 
včas a správne reagovať. Významnú úlohu pri riadení operačného rizika zohráva bezpečnostná politika IT, o ktorej je v pravidelných polročných 
intervaloch informované predstavenstvo WSS.  

V oblasti trhového rizika banka sleduje pohyb úrokových sadzieb na trhu a pravidelne monitoruje svoje portfólio cenných papierov, jednak z hľadiska 
rizikovosti jednotlivých cenných papierov, ako aj z hľadiska ich splatností. WSS má jasne definované kompetencie pre uzatváranie a schvaľovanie 
obchodov, ako aj pre vysporiadavanie obchodov s finančnými nástrojmi. Predstavenstvo WSS je pravidelne v mesačných intervaloch podrobne 
informované o úrokovom riziku v banke. Na meranie úrokového rizika používa banka metódu výpočtu ukazovateľa Outlier Ratio, ktorého základom 
je GAP analýza. V rámci sledovania úrokového rizika má banka určený limit pre celkovú mieru úrokového rizika. 

Informácie o dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov banky a požiadaviek na vnútorný kapitál 

V súvislosti s implementáciou Basel III a z nej vyplývajúcich požiadaviek má banka implementovaný proces hodnotenia primeranosti vnútorného 
kapitálu (Internal Capital Adequacy Assessment Process; ďalej aj „ICAAP“). Tento proces zohľadňuje zásadu proporcionality, prihliada na veľkosť 
banky, ako aj na povahu, rozsah a zložitosť jej činností. 

Informácie o kreditnom riziku a riziku poklesu hodnoty postúpenej pohľadávky 

Za účelom krytia očakávaných strát vyplývajúcich z poskytnutých úverov tvorí banka opravné položky podľa interne vyvinutej metodiky. Táto 
metodika je plne v súlade s legislatívnym rámcom platným pre proces tvorby opravných položiek v podmienkach Slovenskej republiky. WSS oceňuje 
pohľadávky z úverov a tvorí opravné položky buď individuálnym posúdením alebo štandardným výpočtovým modelom. Individuálne posúdenie 
opravných položiek vo WSS sa vykonáva k významným úverom a v určitých prípadoch aj k niektorým nevýznamným úverom. Pri tvorbe na základe 
štandardného modelu ide o výpočet na základe internej metodiky automatizovaným procesom, pričom tvorba opravnej položky pre každý úver závisí 
od jeho charakteristík. Pri tvorbe opravných položiek sa nezohľadňuje len počet dní omeškania klienta so splácaním úveru, ale aj ďalšie kvalitatívne 
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či kvantitatívne informácie a ukazovatele. Základom pre stanovenie opravnej položky je porovnanie zmluvne dohodnutých finančných tokov 
od klienta s bankou očakávanými finančnými tokmi (vrátane finančných tokov z realizácie zabezpečenia). 

Informácie o operačnom riziku 

Výška požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko je vypočítaná prístupom základného identifikátora.  

Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika  

Banka má stanovené druhy zabezpečenia, ktoré akceptuje: 

- banková záruka, 
- ručiteľ / solidárne ručenie, 
- ručenie nehnuteľným majetkom, 
- bianko zmenka, 
- vinkulácia eurového vkladu, 
- cennými papiermi, 
- notárska zápisnica (v individuálnych prípadoch), 
- vinkulácia poistenia. 

 

Banka nevyužíva hedžing ani sekuritizáciu a nemá v portfóliu deriváty. 

Banka považuje riziko koncentrácie za významné riziko. Vyplýva z koncentrácie obchodov banky voči osobe a voči skupine hospodársky spojených 
osôb. Banka má stanovenú akceptovateľnú mieru rizika koncentrácie voči hospodársky spojenej skupine klientov, a to vo výške maximálne 10 % 
vlastných zdrojov banky. Rozšírená definícia rizika koncentrácie sa nevzťahuje len na kreditné riziko, ale aj na iné kategórie rizík alebo vzťahy medzi 
kategóriami rizík. Vzhľadom na charakter úverových obchodov považuje WSS riziko koncentrácie voči hospodárskym odvetviam, zemepisným 
oblastiam a štátom za bezvýznamné. 

Informácie o rozsahu uplatňovania podľa čl. 436 Nariadenia 

Názov inštitúcie, na ktorú sa uplatňujú požiadavky tohto Nariadenia: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  

Na základe § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Banka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko dcérska spoločnosť 
Wüstenrot Servis, s.r.o. nemá významný vplyv na konsolidovaný celok Banky. 

Ku dňu vypracovania tohto dokumentu orgánom dohľadu neboli zverejnené všeobecné kritériá na posúdenie toho, že existuje / neexistuje prekážka 
brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov. Odhliadnuc od tejto skutočnosti, Banke v súčasnosti nie sú známe vecné 
alebo právne prekážky, ktoré bránia alebo by mohli brániť okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov medzi materskou 
spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami (EU LIB). 

Banka neuplatňuje výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe podľa článku 7 a článku 9 Nariadenia. 
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Informácie týkajúce sa vlastných zdrojov zverejnené podľa čl. 437 Nariadenia 

a) úplné zosúhlasenie položiek vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1), položiek 
dodatočného kapitálu Tier 1, položiek kapitálu Tier 2 a filtrov a odpočtov uplatňovaných podľa 
článkov 32 až 35, 36, 56, 66 a 79 Nariadenia na vlastné zdroje Banky so súvahou v účtovnej 
závierke Banky overenej audítorom: 

 

 

EU CC1 – Zloženie regulatórnych vlastných zdrojov

 a)   b)

sumy
zdroj založený na referenčných číslach/písmenách súvahy 

v regulačnom rozsahu konsolidácie 

1 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio 16 597 000

     z čoho: základné imanie 16 597 000

2 nerozdelené zisky 20 464 744

3 akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (a ostatné rezervy) 8 284 774

EU-3a fondy pre všeobecné bankové riziká

4
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 3 CRR a súvisiaceho

emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z CET1 

5 menšinové účasti (hodnota povolená v konsolidovanom CET1)

EU-5a
nezávisle preskúmaný predbežný zisk po odpočítaní predpokladaných platieb alebo

dividend 

6 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred regulačnými úpravami 45 346 519

7 dodatočné úpravy ocenenia (záporná hodnota)

8 nehmotné aktíva (po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku) (záporná hodnota) (1 275 733)

9 neuplatňuje sa

10

odložené daňové pohľadávky, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou, okrem tých,

ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (po odpočítaní súvisiaceho daňového

záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) (záporná

hodnota)

11

oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania reálnou cenou súvisiace so ziskmi

alebo stratami z hedžingu peňažných tokov finančných nástrojov, ktoré nie sú

ocenené reálnou cenou

12 záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu výšky očakávaných strát 

13
akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu, ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív

(záporná hodnota)

14
zisky alebo straty zo záväzkov ocenených reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien

vlastnej kreditnej pozície

15 majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami (záporná hodnota)

16
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného CET1

(záporná hodnota)

17

priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch CET1 subjektov finančného

sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v inštitúcii, ktoré majú

umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota)

18

priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov

finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v týchto

subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných

krátkych pozícií) (záporná hodnota)

19

priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov

finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v týchto subjektoch

(hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií)

(záporná hodnota)

20 neuplatňuje sa

EU-20a
hodnota expozície nasledujúcich položiek, ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1

250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre alternatívu vo forme odpočtu

EU-20b      z čoho: kvalifikované účasti mimo finančného sektora (záporná hodnota)

EU-20c      z čoho: sekuritizačné pozície (záporná hodnota)

EU-20d      z čoho: bezodplatné dodania (záporná hodnota)

21

odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota nad

prahovou hodnotou 10 %, po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku, ak sú

splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) (záporná hodnota)

22 hodnota prevyšujúca prahovú hodnotu 17,65 % (záporná hodnota)

23

z čoho: priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1

subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v týchto

subjektoch

24 neuplatňuje sa

25      z čoho: odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov

EU-25a straty za bežný finančný rok (záporná hodnota) (2 118 405)

EU-25b

predpokladané daňové poplatky súvisiace s položkami CET1 s výnimkou prípadov,

keď inštitúcia vhodne upraví hodnotu položiek CET1, pokiaľ takéto daňové poplatky

znižujú hodnotu, do ktorej sa môžu uvedené položky použiť na krytie rizík alebo

strát (záporná hodnota)

26 neuplatňuje sa

27
kvalifikované odpočty AT1, ktoré prevyšujú položky AT1 inštitúcie (záporná

hodnota)

27a iné regulačné úpravy 1 948 768

28 celkové regulačné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) (1 445 370)

29 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 43 901 149

vlastný kapitál Tier 1 (CET1):  nástroje a rezervy                                             

vlastný kapitál Tier 1 (CET1): regulačné úpravy 
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30 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio

31
z čoho: klasifikované ako vlastný kapitál podľa uplatniteľných účtovných

štandardov

32      z čoho: klasifikované ako záväzky podľa uplatniteľných účtovných štandardov

33
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 4 CRR a súvisiaceho

emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1

EU-33a
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 1 CRR a

podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1

EU-33b
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 1 CRR a

podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1

34

kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do konsolidovaného kapitálu AT1 (vrátane

menšinových účastí, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5) emitovaný dcérskymi

spoločnosťami a v držbe tretích strán 

35
z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému

vyraďovaniu 

36    dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred regulačnými úpravami

37
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného AT1

(záporná hodnota)

38

priame, nepriame a syntetické podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného

sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v inštitúcii, ktoré majú

umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota)

39

priame, nepriame a syntetické podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného

sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota

nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná

hodnota)

40

priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie na nástrojoch AT1 subjektov

finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v týchto subjektoch

(po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota)

41 neuplatňuje sa

42 kvalifikované odpočty T2, ktoré prevyšujú položky T2 inštitúcie (záporná hodnota)

42a iné regulačné úpravy kapitálu AT1

43 celkové regulačné úpravy dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1)

44 dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) 

45 kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 43 901 149

46 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio

47

hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 5 CRR a súvisiaceho

emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2, ako je opísané v

článku 486 ods. 4 CRR

EU-47a
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 2 CRR a

podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2

EU-47b
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 2 CRR a

podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2

48

kvalifikované nástroje vlastných zdrojov zahrnuté do konsolidovaného kapitálu T2

(vrátane menšinových účastí a nástrojov AT1, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5 ani

34) emitované dcérskymi spoločnosťami a v držbe tretích strán 

49
z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému

vyraďovaniu

50 úpravy kreditného rizika

51 kapitál Tier 2 (T2) pred regulačnými úpravami

52
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného T2

a podriadené úvery (záporná hodnota)

53

priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch T2 a podriadené úvery

subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v

inštitúcii, ktoré majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota)

54

priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch T2 a podriadené úvery

subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v

týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní

prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota)  

54a neuplatňuje sa

55

priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch T2 a podriadené

úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v

týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota)

56 neuplatňuje sa

EU-56a 
kvalifikované odpočty oprávnených záväzkov, ktoré prevyšujú položky 

oprávnených záväzkov inštitúcie (záporná hodnota)

EU-56b iné regulačné úpravy kapitálu T2

57 celkové regulačné úpravy kapitálu Tier 2 (T2)

58 kapitál Tier 2 (T2) 

59 celkový kapitál (TC = T1 + T2) 43 901 149

60 celková hodnota rizikovej expozície 204 829 899

kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy 

kapitál Tier 2 (T2): nástroje

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje
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61 vlastný kapitál Tier 1 21,43%

62 kapitál Tier 1 21,43%

63 celkový kapitál 21,43%

64 celkové požiadavky na kapitál CET1 inštitúcie 12,99%

65 z čoho: požiadavka na vankúš na zachovanie kapitálu 2,50%

66 z čoho: požiadavka na proticyklický kapitálový vankúš 0,99%

67 z čoho: požiadavka na vankúš na krytie systémového rizika 

EU-67a
z čoho: požiadavka na vankúš pre globálne systémovo významnú inštitúciu (G-SII)

alebo inak systémovo významnú inštitúciu (O-SII)

EU-67b
z čoho: dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko

nadmerného využívania finančnej páky

68
vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície)

dostupný po splnení minimálnych kapitálových požiadaviek
16,93%

69 neuplatňuje sa

70 neuplatňuje sa

71 neuplatňuje sa

73

priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch CET1 subjektov finančného

sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v týchto subjektoch (hodnota

pod prahovou hodnotou 17,65 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) 

74 neuplatňuje sa

75

odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota pod

prahovou hodnotou 17,65 %, po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku, ak sú

splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR)

415 800

76
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa

vzťahuje štandardizovaný prístup (pred uplatnením horného ohraničenia)

77
horné ohraničenia na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci

štandardizovaného prístupu

78
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa

vzťahuje prístup interných ratingov (pred uplatnením horného ohraničenia)

79
horné ohraničenie na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci prístupu

interných ratingov

80
súčasné horné ohraničenie na nástroje CET1, na ktoré sa vzťahujú dohody

o postupnom vyraďovaní

81
hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného

ohraničenia po splatení a splatnostiach)

82
súčasné horné ohraničenie na nástroje AT1, na ktoré sa vzťahujú dohody o

postupnom vyraďovaní

83
hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného

ohraničenia po splatení a splatnostiach)

84
súčasné horné ohraničenie na nástroje T2, na ktoré sa vzťahujú dohody o

postupnom vyraďovaní

85
hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného

ohraničenia po splatení a splatnostiach)

uplatniteľné horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2 

kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní (uplatniteľné len v období od 1. januára 2014 do 1. januára 2022)

hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (pred použitím rizikovej váhy) 

72

priame a nepriame podiely na vlastných zdrojoch a oprávnené záväzky subjektov 

finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v týchto 

subjektoch (hodnota pod prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných 

krátkych pozícií)   

kapitálové ukazovatele a požiadavky na kapitál vrátane vankúšov 

vnútroštátne minimá (ak sa líšia od rámca Bazilej III)

EU CC2 – Zosúhlasenie regulatórnych vlastných zdrojov so súvahou v auditovanej účtovnej závierke

a b c

súvaha podľa uverejnenej účtovnej závierky na základe regulačného rozsahu odkaz

ku koncu obdobia ku koncu obdobia

1 Nehmotný majetok (1 391 365) (1 275 733) 8

celkové aktíva (1 391 365) (1 275 733)

celkové záväzky

1 Základné imanie 16 597 000 16 597 000 1

2 Zákonný rezervný fond 3 319 400 3 319 400 3

3 Precenenie finančného majetku FVOCI 4 965 374 4 965 374 3

4 Nerozdelený zisk z minulých rokov 21 283 227 20 464 744 2

5 Iné regulačné úpravy (prechod na IFRS 9) - 1 948 768 27a

6 Strata bežného finančného roka (2 118 405) (2 118 405) EU-25a

celkové vlastné imanie akcionárov 44 046 596 45 176 882

aktíva – rozčlenenie podľa tried aktív podľa súvahy v uverejnenej účtovnej závierke

záväzky – rozčlenenie podľa tried záväzkov podľa súvahy v uverejnenej účtovnej závierke

vlastné imanie akcionárov
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b) opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných 
inštitúciou  

Podrobný popis položiek vlastných zdrojov Banky je uvedený pri jednotlivých položkách súvahy v účtovnej závierke Banky. 

c) kompletné podmienky všetkých nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 (EU CCA); 

Základné imanie Banky pozostáva k 31.12.2021 z 1 000 ks plne splatených akcií - nominálna hodnota jednej akcie predstavuje 16 597 EUR. Akcie 
sú zaknihované u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Základné imanie bolo v celom rozsahu a bez zbytku splatené. 

Banka je podľa Obchodného zákonníka povinná tvoriť zákonný rezervný fond pri svojom vzniku vo výške minimálne 10 % základného imania. 
Každoročne ho dopĺňa o sumu vo výške minimálne 10 % z čistého zisku, maximálne do výšky 20 % základného imania. Povinný prídel do zákonného 
rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch. 

Návrh predstavenstva na prevod zisku na nerozdelený zisk z minulých rokov schvaľuje Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí (spravidla v máji). 
V pozícii kladné oceňovacie rozdiely je vykázané precenenie finančného majetku FVOCI. Banka odpočítava od hodnoty vlastných zdrojov hodnotu 
nehmotného majetku v súlade s článkom 36 Nariadenia. 

Po zavedení IFRS 9 bolo potrebné k 1.1.2018 dotvoriť opravné položky vo výške 3 898 tis. €. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/2395 z 12. decembra 2017 zavádza prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje. V pozícii „Prechodné 
úpravy kapitálu na základe IFRS 9“ je vykázaná výška týchto opravných položiek znížená k 31.12.2021 o 50 % z 3 898 tis. EUR (na rok 2021 bola 
alikvotná časť dopadu IFRS 9 stanovená vo výške 20%, na rok 2020 – 15 %, 2019 – 10 %, 2018 – 5 %). 

Banka nemá nástroje tvoriace dodatočný kapitál Tier 1 ani nástroje tvoriace Tier 2. 

d) osobitné zverejňovanie povahy a výšky:  

i)  každého prudenciálneho filtra uplatňovaného podľa článkov 32 až 35;  

ii)  každého odpočtu vykonávaného podľa článkov 36, 56 a 66;  

iii)  položiek, ktoré sa v súlade s článkami 47, 48, 56, 66 a 79 neodpočítavajú;  

Banka odpočítava od hodnoty vlastných zdrojov nehmotné aktíva v súlade s čl. 36 Nariadenia k 31.12.2021 vo výške 1 276 tis. EUR. Banka 
v súčasnosti neodpočítava od hodnoty vlastných zdrojov saldo odložených daňových pohľadávok a záväzkov vzhľadom na skutočnosť, že nebola 
prekročená prahová hodnota v zmysle článku 48 Nariadenia (10 % vlastných zdrojov). 

e) opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade s týmto nariadením a nástrojov, prudenciálnych filtrov 
a zrážok, na ktoré sa tieto obmedzenia uplatňujú;  

Banka neuplatňuje žiadne obmedzenia ohľadne výpočtu vlastných zdrojov v súlade s nariadením. 
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f) ak inštitúcie zverejňujú ukazovatele kapitálovej primeranosti vypočítané s použitím prvkov vlastných zdrojov určených na inom základe 
než na základe stanovenom v tomto nariadení, úplné vysvetlenie, na akom základe sa počítajú tieto ukazovatele kapitálovej primeranosti.  

Banka počíta kapitálovú primeranosť na základe štandardizovaného prístupu a nepočíta ukazovatele s použitím prvkov vlastných zdrojov 
určených na inom základe. 

 

Informácie týkajúce sa kapitálových požiadaviek zverejnené podľa čl. 438 Nariadenia 

Banka postupuje pri výpočte požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa štandardizovaného prístupu. Hodnotenie primeranosti 
interného kapitálu Banky na pokrytie jej sučasných a budúcich činností je v celom rozsahu zabezpečené implementovaním procesu ICAAP 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process - Proces hodnotenia dostatočnosti interného kapitálu). ICAAP je integrálnou súčasťou 
procesu riadenia rizika WSS a zároveň dôležitou časťou celkovej stratégie WSS ako aj strategického a operačného riadenia WSS. Banka 
neobdržala žiadosť relevantného príslušného orgánu na zverejnenie výsledku interného procesu inštitúcie na posudzovanie kapitálovej 
primeranosti (EU OVC). Banka nepoužíva prístup interných ratingov IRB (EU CR8). Banka nemá expozície vo forme špecializovaného 
financovania (EU CR10). 

 

EU OV1 – Prehľad celkových hodnôt rizikových expozícií

Požiadavky na 

celkové vlastné 

zdroje

a b c

31.12.2021 30.9.2021 31.12.2021

1 kreditné riziko (okrem CCR) 183 854 459 214 257 160 14 708 357

2 z čoho štandardizovaný prístup 183 854 459 214 257 160 14 708 357

3 z čoho základný prístup interných ratingov (F-IRB) 

4 z čoho prístup spočívajúci v zaradení

EU 4a
z čoho kapitálové cenné papiere v rámci jednoduchého prístupu založeného 

na použití rizikovej váhy

5 z čoho pokročilý prístup interných ratingov (A-IRB) 

6 kreditné riziko protistrany – CCR 

7 z čoho štandardizovaný prístup 

8 z čoho metóda interných modelov (IMM)

EU 8a z čoho expozície voči CCP

EU 8b z čoho úprava ocenenia pohľadávky – CVA

9 z čoho iné CRR

Celkové hodnoty rizikovej 

expozície (TREA)
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10 neuplatňuje sa

11 neuplatňuje sa

12 neuplatňuje sa

13 neuplatňuje sa

14 neuplatňuje sa

15 riziko vyrovnania 

16 sekuritizačné expozície v neobchodnej knihe (po hornom ohraničení)

17 z čoho prístup SEC-IRBA 

18 z čoho prístup SEC-ERBA (vrátane IAA)

19 z čoho prístup SEC-SA 

EU 19a z čoho 1 250 %/odpočet

20 pozičné, devízové a komoditné riziko (trhové riziko)

21 z čoho štandardizovaný prístup 

22 z čoho IMA 

EU 22a veľká majetková angažovanosť

23 operačné riziko 20 975 440 23 063 634 1 678 035

EU 23a z čoho prístup základného ukazovateľa 20 975 440 23 063 634 1 678 035

EU 23b z čoho štandardizovaný prístup 

EU 23c z čoho pokročilý prístup merania 

24
hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (na ktoré sa vzťahuje

riziková váha 250 %)
415 800 1 652 093 33 264

25 neuplatňuje sa

26 neuplatňuje sa

27 neuplatňuje sa

28 neuplatňuje sa

29 spolu 204 829 899 237 320 793 16 386 392
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EU KM1 – Vzor kľúčových parametrov

a b c d e

31.12.2021 30.9.2021 30.6.2021 31.3.2021 31.12.2020

1 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 43 901 149 46 381 689 46 660 177 46 272 291 47 569 084

2 kapitál Tier 1 43 901 149 46 381 689 46 660 177 46 272 291 47 569 084

3 celkový kapitál 43 901 149 46 381 689 46 660 177 46 272 291 47 569 084

4 celková hodnota rizikovej expozície 204 829 899 237 320 793 240 335 815 239 111 518 238 303 582

5 podiel vlastného kapitálu Tier 1 (%) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

6 podiel kapitálu Tier 1 (%) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

7 celkový podiel kapitálu (%) 21,43% 19,54% 19,41% 19,35% 19,96%

EU 7a
Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko 

nadmerného využívania finančnej páky (%) 
4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

EU 7b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body) N/A N/A N/A N/A N/A

EU 7c      z čoho: má byť tvorené kapitálom Tier 1 (percentuálne body) N/A N/A N/A N/A N/A

EU 7d požiadavky na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

8 vankúš na zachovanie kapitálu (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

EU 8a
vankúš na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo 

systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu (%)
- - - - -

9 proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu (%) 0,99% 1,00% 0,99% 0,99% 0,99%

EU 9a vankúš na krytie systémového rizika (%) - - - - -

10 vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie (%) - - - - -

EU 10a vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie (%) - - - - -

11 požiadavka na kombinovaný vankúš (%) 3,49% 3,50% 3,49% 3,49% 3,49%

EU 11a celkové kapitálové požiadavky (%) 15,99% 16,00% 15,99% 15,99% 15,99%

12
kapitál CET1 dostupný po splnení požiadaviek na celkové vlastné zdroje 

podľa SREP (%)
8,93% 7,04% 6,91% 6,85% 7,46%

13 veľkosť celkovej expozície 389 456 317 418 403 911 424 994 611 464 334 632 462 126 978

14 ukazovateľ finančnej páky (%) 11,27% 11,09% 10,98% 9,97% 10,29%

EU 14a
dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného 

využívania finančnej páky (%) 
- - - - -

EU 14b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body) - - - - -

EU 14c požiadavky na celkový ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (%) - - - - -

EU 14d požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%) - - - - -

EU 14e požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu (vážená hodnota – priemer) 58 478 646 58 422 560 58 403 512 58 574 261 58 827 958

EU 16a záporné peňažné toky – celková vážená hodnota 53 696 930 28 462 473 27 736 503 29 079 570 30 931 099

EU 16b kladné peňažné toky – celková vážená hodnota 907 970 861 974 948 179 776 127 939 535

16 celkové čisté záporné peňažné toky (upravená hodnota) 52 788 960 27 600 499 26 788 324 28 303 443 29 991 564

17 ukazovateľ krytia likvidity (%) 110,78% 211,67% 218,02% 206,95% 196,15%

18 celkové dostupné stabilné financovanie 373 440 687 409 741 428 420 202 991 418 206 941 420 118 607

19 celkové požadované stabilné financovanie 225 879 196 249 532 229 281 550 988 270 883 892 269 530 491

20 ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR) (%) 165,33% 164,20% 149,25% 154,39% 155,87%

Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel veľkosti celkovej 

Požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky a požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (ako percentuálny podiel celkovej veľkosti 

expozície)

Ukazovateľ krytia likvidity

Ukazovateľ čistého stabilného financovania

Dostupné vlastné zdroje (sumy)

Hodnoty rizikovo vážených expozícií

Ukazovatele kapitálu (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície)

Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel 

hodnoty rizikovo váženej expozície)

Požiadavka na kombinovaný vankúš a celková kapitálová požiadavka (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície)

Ukazovateľ finančnej páky

EU INS1 – Poistné účasti

a b

hodnota expozície hodnota rizikovej expozície

1
nástroje vlastných zdrojov držané v poisťovniach alebo zaisťovniach alebo 

holdingovej poisťovni, ktoré sa neodpočítavajú od vlastných zdrojov
- -

EU INS2 – Finančné konglomeráty – informácie o vlastných zdrojoch a ukazovateli kapitálovej primeranosti

a

31.12.2021

1 doplnkové požiadavky na vlastné zdroje finančného konglomerátu (hodnota) -

2 ukazovateľ kapitálovej primeranosti finančného konglomerátu (%) -
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8 % hodnôt rizikovo vážených expozícií pre každú triedu expozícií uvedenú v článku 112 Nariadenia: 

 

 

Informácie týkajúce sa proticyklických kapitálových vankúšov zverejnené podľa čl. 440 Nariadenia 

 

 

 

Požiadavky na vlastné zdroje

v tis. EUR

k 31. 12. 2021

Ústredné vlády alebo centrálne banky 118

Regionálne vlády alebo miestne orgány 0

Subjekty verejného sektora 0

Inštitúcie 72

Podnikateľské subjekty 1 910

Retail 6 791

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 4 539

Expozície v stave zlyhania 781

Vlastné imanie 19

Iné položky 479

Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko (SA) 14 708

Požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko 1 678

Celková hodnota požiadavky na vlastné zdroje 16 386

EU CCyB1 – Geografické rozdelenie expozícií voči kreditnému riziku relevantné na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša.

a b c d e f g h i j k l m

hodnota expozície v rámci 

štandardizovaného 

prístupu

hodnota expozície v 

rámci prístupu IRB

súčet dlhých a krátkych pozícií 

v prípade expozícií 

v obchodnej knihe pri 

štandardizovanom prístupe

hodnota expozícií 

v obchodnej knihe pri 

interných modeloch

príslušné expozície 

voči kreditnému 

riziku – kreditné 

riziko

príslušné expozície 

voči kreditnému 

riziku – trhové riziko

príslušné expozície voči 

kreditnému riziku – 

sekuritizačné pozície v 

neobchodnej knihe 

 spolu

rozčlenenie podľa 

krajín:

010 DE 2 050 885 2 050 885 82 035 82 035 1 025 443 0,57% 0,00%

020 SK 348 713 139 348 713 139 14 437 008 14 437 008 180 462 601 99,43% 1,00%

spolu 350 764 024 350 764 024 14 519 043 14 519 043 181 488 044 100%

váhy 

požiadaviek na 

vlastné zdroje

(%)

miera 

proticyklického 

vankúša

(%)

všeobecné expozície voči kreditným rizikám
príslušné expozície voči kreditnému riziku – trhové 

riziko
sekuritizačné 

expozície – hodnota 

expozície pre 

neobchodnú knihu

celková 

hodnota 

expozícií

požiadavky na vlastné zdroje

hodnoty rizikovo 

vážených 

expozícií 
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Informácie týkajúce sa úprav kreditného rizika zverejnené podľa čl. 442 Nariadenia 

Údaje o tvorbe opravných položiek sú zverejnené v časti 6.24 Individuálnej účtovnej závierky. Prístup banky ku kreditnému riziku bol vysvetlený 
v časti Informácie o cieľoch a politikách riadenia rizík Banky zverejnené podľa čl. 435 Nariadenia. Vymedzenie predmetných termínov čl. 442 a) je 
uvedené v Individuálnej účtovnej závierke časť 5.1.2 Tvorba opravných položiek a určovanie výšky očakávaných úverových strát (ECL) – definície. 
Tabuľky EU CQ1 – EU CQ8 a EU CR1-CR2 sú uvedené v prílohe 1 tohto dokumentu. 

Rozdelenie expozícií podľa hospodárskeho odvetvia alebo druhu protistrany rozčlenené podľa tried expozícií 

v tis. EUR 

 

 

* SME (angl. Small and medium-sized enterprises) – malé a stredné podniky 

EU CCyB2 – Výška proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu

a

1 celková hodnota rizikovej expozície 204 829 899

2
miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre 

inštitúciu
0,99%

3
požiadavka na proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre 

inštitúciu
2 036 726

v tom úvery :

ŠTATISTICKÁ  KLASIFIKÁCIA Úhrn úverov klientov krátkodobé
dlhodobé nad 1R

 do 5R vrátane

dlhodobé 

nad 5R

zo stĺpca 1

zlyhané úvery

z toho:

úvery SME

z toho:

úvery SME

z toho:

úvery SME

z toho:

úvery SME

z toho:

úvery SME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E L K O M 347 924 50 716 0 0 335 273 48 417 12 651 2 299 20 707 0

STAVEBNÍCTVO 559 559 0 0 0 0 559 559 0 0

Výstavba budov 559 559 0 0 0 0 559 559 0 0

OSTATNÉ ČINNOSTI 50 157 50 157 0 0 48 417 48 417 1 740 1 740 0 0

Ostatné osobné služby 50 157 50 157 0 0 48 417 48 417 1 740 1 740 0 0

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; 

NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH 

PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE 297 208 0 0 0 286 856 0 10 352 0 20 707 0

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby 

na vlastné použitie 297 208 0 0 0 286 856 0 10 352 0 20 707 0
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Rozdiel súčtu súvahových účtov aktív a súčtu súvahových účtov pasív podľa odhadovanej doby splatnosti 

v tis. EUR 

 

 

Rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti rozčlenené podľa tried expozícií 

v tis. EUR 

 

  

splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť

do 7 dní 

vrátane

od 8 - do 30 

dní

od 31 - do 90 

dní

od 91 - do 

180 dní

od 181 - do 

270 dní

od 271 - do 

360 dní

od 361 - do 

720 dní

od 721 - do 

1800 dní

od 1801 dní

ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY (r.1 - r.20) -57 051 -32 767 -30 325 -8 800 -7 934 -16 113 -35 768 -39 681 251 410 -22 971 0

KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY -57 051 -89 818 -120 143 -128 943 -136 877 -152 990 -188 758 -228 439 22 971 0 0

ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY V EUR -57 051 -32 767 -30 325 -8 800 -7 934 -16 113 -35 768 -39 681 251 410 -22 971 0

Ukazovateľ

 nešpecifi-

kované

položky

Celkom

splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť splatnosť

do 7 dní 

vrátane

od 8 - do 30 

dní

od 31 - do 90 

dní

od 91 - do 

180 dní

od 181 - do 

270 dní

od 271 - do 

360 dní

od 361 - do 

720 dní

od 721 - do 

1800 dní

od 1801 dní

SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV 1 561 1 387 1 851 1 340 1 441 1 936 6 378 76 212 295 870 18 485 406 461

pokladničné hodnoty 0 0

úvery a preddavky poskytnuté NBS, zahraničným centrálnym bankám a 

poštovým bankám
1 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 148

úvery a preddavky poskytnuté bankám 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413

    z toho: voči vlastnému konsolidovanému celku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

úvery a preddavky poskytnuté klientom 0 936 1 809 1 287 1 441 1 556 6 378 23 343 289 684 10 589 337 023

    v tom: pohľadávky voči fyzickým osobám 0 776 1 176 985 1 171 1 167 4 711 16 951 248 775 10 587 286 299

    v tom: pohľadávky voči právnickým osobám 0 160 633 302 270 389 1 667 6 392 40 909 2 50 724

úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným 

organizáciám
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

štátne pokladničné poukážky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

štátne dlhopisy 0 53 0 20 0 329 0 48 839 4 203 0 53 444

pokladničné poukážky a dlhopisy centrálnych bánk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatné dlhové cenné papiere 0 0 42 14 0 0 0 4 030 1 983 0 6 069

ostatné cenné papiere 0 0

    cenné papiere so zriadeným záložným právom (z r.11-15 a 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatné finančné investície 195 195

hmotný a nehmotný majetok 7 018 7 018

ostatné aktíva 0 398 0 19 0 51 0 0 0 683 1 151

Ukazovateľ

 nešpecifi-

kované

položky

Celkom
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Informácie o zaťažených a nezaťažených aktívach zverejnené podľa čl. 443 Nariadenia 

 

 

 

  

EU AE1 – Zaťažené a nezaťažené aktíva

z čoho teoreticky 

prípustné EHQLA 

a HQLA

z čoho teoreticky 

prípustné EHQLA 

a HQLA

z čoho EHQLA a HQLA
z čoho EHQLA 

a HQLA

010 030 040 050 060 080 090 100

010 aktíva zverejňujúcej inštitúcie 406 460 580 49 108 728

030 nástroje vlastného imania

040 dlhové cenné papiere 59 513 776 49 108 728 61 079 749 50 393 704

050 z čoho: kryté dlhopisy

060 z čoho: sekuritizácie

070 z čoho: emitované orgánmi verejnej správy 53 444 938 49 108 728 54 729 914 50 393 704

080 z čoho: emitované finančnými korporáciami 4 018 119 4 203 234

090 z čoho: emitované nefinančnými korporáciami 2 050 719 2 146 601

120 ostatné aktíva 346 946 803

Účtovná hodnota zaťažených aktív Reálna hodnota zaťažených aktív Účtovná hodnota nezaťažených aktív Reálna hodnota nezaťažených aktív

EU AE2 – Prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové cenné papiere

z čoho teoreticky 

prípustné EHQLA 

a HQLA

z čoho EHQLA 

a HQLA

010 030 040 060

130 kolaterál prijatý zverejňujúcou inštitúciou 404 305 020

140 úvery na požiadanie

150 nástroje vlastného imania

160 dlhové cenné papiere

170 z čoho: kryté dlhopisy

180 z čoho: sekuritizácie

190 z čoho: emitované orgánmi verejnej správy

200 z čoho: emitované finančnými korporáciami

210 z čoho: emitované nefinančnými korporáciami

220 úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie

230 iný prijatý kolaterál 404 305 020

240
emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo 

sekuritizácie

241  emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a sekuritizácie

250 CELKOVÝ PRIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE 

Reálna hodnota zaťaženého prijatého 

kolaterálu alebo emitovaných vlastných 

Nezaťažené

reálna hodnota prijatého kolaterálu 
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Informácie o používaní štandardizovaného prístupu zverejnené podľa čl. 444 Nariadenia 

Banka využíva pre triedy expozícií Ústredné vlády alebo centrálne banky, Inštitúcie a Podnikateľské subjekty externé ratingy nominovaných 
ratingových agentúr Standard and Poor’s, Moody’s a Fitch Ratings (popis ratingov je uvedený v Individuálnej účtovnej závierke časť 5.1.1 Princípy 
riadenia kreditného rizika a limity). 

 

Celková hodnota súvahových a podsúvahových expozícií podľa tried expozícií uvedených v čl. 112 Nariadenia po špecifických úpravách kreditného 
rizika: 

 

 

EU CR5 – štandardizovaný prístup

0 % 2 % 4 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % 250 % 370 % 1250 % iné

a b c d e f g h i j k l m n o p q

1 ústredné vlády alebo centrálne banky 52 444 881 2 149 657 415 800 55 010 338 54 580 407
2 regionálne vlády alebo miestne orgány 0
3 subjekty verejného sektora 398 044 398 044 398 044
4 multilaterálne rozvojové banky 0
5 medzinárodné organizácie 0
6 inštitúcie 4 395 409 35 803 4 431 212 3 534 229
7 podnikateľské subjekty 5 635 694 2 050 886 22 847 564 30 534 143 29 508 700
8 retailové expozície 18 869 945 113 180 310 132 050 254 132 050 254

9
expozície zabezpečené hypotékami na 

nehnuteľný majetok 10 565 899 162 109 247 172 675 145 172 675 145
10 expozície v stave zlyhania 603 404 6 492 727 2 180 982 9 277 113 9 277 113

11
expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké 

riziko 0
12 kryté dlhopisy 0

13

expozície voči inštitúciám a podnikateľským 

subjektom s krátkodobým ratingovým 

hodnotením 0

14
podiely na majetku v podniku kolektívneho 

investovania 0
15 kapitálové expozície 238 572 238 572 238 572
16 ostatné položky 5 988 797 5 988 797 5 988 797
17 SPOLU 88 517 866 0 0 0 6 545 066 162 109 247 2 086 689 0 113 180 310 35 567 659 2 180 982 415 800 0 0 0 410 603 619 408 251 261

 Triedy expozícií

Riziková váha
Spolu

Z čoho bez 

ratingu:
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Informácie o operačnom riziku zverejnené podľa čl. 446 Nariadenia 

Operačným rizikom sa rozumie riziko straty vyplývajúce z nevhodných alebo chybných vnútorných procesov v banke, zo zlyhania ľudského 

faktora, zo zlyhania bankou používaných systémov alebo z vonkajších udalostí. Jednotlivé druhy operačných rizík identifikované Bankou sú 

popísané v Individuálnej účtovnej závierke časť 5.4 Operačné riziko. 

  

EU CR4 – štandardizovaný prístup – Účinky expozície voči kreditnému riziku a zmierňovania kreditného rizika (CRM)

súvahové expozície podsúvahové expozície súvahové expozície podsúvahové expozície RWA hustota RWA (%) 

a b c d e f

ústredné vlády alebo centrálne banky 55 010 338 55 010 338 1 469 431 2,67%

regionálne vlády alebo miestne orgány

subjekty verejného sektora 398 044 398 044 0 0,00%

multilaterálne rozvojové banky

medzinárodné organizácie

inštitúcie 4 431 212 4 431 212 896 983 20,24%

podnikateľské subjekty 30 166 746 734 793 30 166 746 367 397 23 873 006 78,18%

retail 130 631 888 2 836 733 130 631 888 1 418 366 84 885 232 64,28%

zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 171 152 558 3 045 174 171 152 558 1 522 587 56 738 236 32,86%

expozície v stave zlyhania 9 277 113 9 277 113 9 764 200 105,25%

expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

kryté dlhopisy

inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením

podniky kolektívneho investovania

vlastné imanie 238 572 238 572 238 572 100,00%

ostatné položky 5 988 797 5 988 797 5 988 797 100,00%
SPOLU 407 295 269 6 616 700 407 295 269 3 308 350 183 854 459 44,78%

 Triedy expozícií

Expozície pred uplatnením CCF a pred CRM Expozície po uplatnení CCF a po CRM RWA a hustota RWA

EU OR1 – Požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko a hodnoty rizikovo vážených expozícií

a b c d e

rok –3 rok –2 minulý rok

1
bankové činnosti, na ktoré sa uplatňuje prístup 

základného ukazovateľa (BIA)
12 461 195 11 364 087 9 735 422 1 678 035 20 975 440

2

bankové činnosti, na ktoré sa uplatňuje 

štandardizovaný prístup (TSA)/alternatívny 

štandardizovaný prístup (ASA)

3 uplatňuje sa prístup TSA:

4 uplatňuje sa prístup ASA:

5
bankové činnosti, na ktoré sa uplatňujú pokročilé 

prístupy merania (AMA)

Bankové činnosti príslušný ukazovateľ požiadavky na vlastné 

zdroje
výška rizikovej expozície
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Informácie o ukazovateli finančej páky zverejnené podľa čl. 451 Nariadenia 

Ukazovateľ finančnej páky presiahol minimálnu hodnotu 3%. Banka neeviduje riziko nadmerného 
využívania finančnej páky. 

EU LR1 – LRSum: Zhrnutie zosúhlasenia účtovných aktív a expozícií ukazovateľa finančnej páky

a

uplatniteľná hodnota

1 celkové aktíva podľa uverejnenej účtovnej závierky 421 822 907

2
úprava týkajúca sa subjektov, ktoré sú konsolidované na účtovné účely, no sú 

mimo rozsahu prudenciálnej konsolidácie

3
(úprava o sekuritizované expozície, ktoré spĺňajú prevádzkové požiadavky na 

vykázanie prenosu rizika)

4
[úprava o dočasnú výnimku pre expozície voči centrálnym bankám (ak sa 

uplatňuje)]

5

[úprava o spravované aktíva vykazované v súvahe podľa uplatniteľného 

účtovného rámca, no vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade 

s článkom 429a ods. 1 písm. i) nariadenia CRR]

6
úprava o bežné nákupy a predaje finančných aktív podliehajúcich účtovaniu k 

dátumu uzavretia obchodu

7 úprava o oprávnené transakcie konsolidácie zostatkov

8 úprava o derivátové finančné nástroje

9 Úprava o transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)

10
úpravy o podsúvahové položky (t. j. konverzia podsúvahových expozícií na 

ekvivalentnú výšku úveru) 3 308 350

11
(úprava o úpravy prudenciálneho oceňovania a osobitné a všeobecné 

ustanovenia, ktorými sa znížil kapitál Tier 1)

EU-11a
[úprava o expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 

429a ods. 1 písm. c) CRR]

EU-11b
[úprava o expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 

429a ods. 1 písm. j) CRR]

12 ostatné úpravy (35 674 941)

13 veľkosť celkovej expozície 389 456 317

EU LR2 – LRCom: Harmonizované zverejňovanie ukazovateľa finančnej páky

a b

31.12.2021 30.9.2021

1 súvahové položky (bez derivátov a SFT, no vrátane kolaterálu) 421 822 907 452 270 255

2
navýšenie o kolaterál poskytnutý v súvislosti s derivátmi, ak sa podľa uplatniteľného 

účtovného rámca odpočítava od súvahových aktív

3
(odpočty pohľadávok vykázaných ako aktíva pri hotovostnej variačnej marži poskytnutej 

v derivátových transakciách)

4
(úprava o cenné papiere prijaté v rámci transakcií financovania prostredníctvom 

cenných papierov, ktoré sa vykazujú ako aktíva)

5 (všeobecné úpravy kreditného rizika súvahových položiek)

6 (sumy aktív odpočítané pri stanovovaní kapitálu Tier 1)

7 celkové súvahové expozície (bez derivátov a SFT) 421 822 907 452 270 255

Expozície ukazovateľa finančnej páky podľa CRR

Súvahové expozície (bez derivátov a SFT)
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8
reprodukčné náklady súvisiace s derivátovými transakciami podľa prístupu SA-CCR (t. j. 

po odpočítaní prípustnej hotovostnej variačnej marže)

EU-8a
odchýlka pre deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa zjednodušeného

štandardizovaného prístupu

9
sumy dodatočnej hodnoty pri potenciálnej budúcej expozícii súvisiacej s derivátovými 

transakciami podľa prístupu SA-CCR 

EU-9a
odchýlka pre deriváty: príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa zjednodušeného

štandardizovaného prístupu

EU-9b expozícia stanovená na základe metódy pôvodnej expozície

10
(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách 

zúčtovávaných klientom) (SA-CCR)

EU-10a
(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách 

zúčtovávaných klientom) (zjednodušený štandardizovaný prístup)

EU-10b
(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách 

zúčtovávaných klientom) (metóda pôvodnej expozície)

11 upravená efektívna pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov

12
(upravené efektívne pomyselné kompenzácie a odpočítania dodatočných hodnôt o 

vypísané kreditné deriváty)

13 celkové derivátové expozície 

14
aktíva SFT brutto (bez vykázania vzájomného započítania), po úprave o transakcie na 

základe účtovania predajov

15
(vzájomne započítané sumy peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok aktív SFT 

brutto)

16 expozícia voči kreditnému riziku protistrany pri aktívach SFT

EU-16a
odchýlka pre SFT: expozícia voči kreditnému riziku protistrany v súlade s článkom 429e 

ods. 5 a článkom 222 CRR

17 expozície transakcií, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca

EU-17a
(vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách SFT 

zúčtovávaných klientom)

18
celkové expozície voči transakciám financovania prostredníctvom cenných papierov

19 podsúvahové expozície v brutto pomyselnej hodnote 6 616 700 8 295 539

20 (úpravy o konverziu na ekvivalentnú výšku úveru) (3 308 350) (4 147 770)

21
(všeobecné rezervy odpočítané pri stanovovaní kapitálu Tier 1 a osobitné rezervy 

súvisiace s podsúvahovými expozíciami)

22 podsúvahové expozície 3 308 350 4 147 770

EU-22a
[expozície vylúčené z veľkosti celkovej expozície v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) 

CRR]

EU-22b
[expozície vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. j) CRR (súvahové aj 

podsúvahové)]

EU-22c
[vylúčené expozície verejných rozvojových bánk (alebo útvarov) – investície verejného

sektora]

EU-22d [vylúčené expozície verejných rozvojových bánk (alebo útvarov) – podporné úvery]

EU-22e
[vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými

rozvojovými bankami (alebo útvarmi)]

EU-22f (vylúčené zaručené časti expozícií vyplývajúce z exportných úverov) 

EU-22g (vylúčený nadmerný kolaterál zložený u tripartitných agentov)

EU-22h
[vylúčené služby súvisiace s centrálnym depozitárom cenných papierov CDCP/inštitúcií v

súlade s článkom 429a ods. 1 písm. o) CRR]

EU-22i
[vylúčené služby súvisiace s centrálnym depozitárom cenných papierov určených

inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. p) CRR]

EU-22j (zníženie hodnoty expozície úverov na predbežné financovanie alebo medziúverov) (35 674 941) (38 014 113)

EU-22k (celkové vylúčené expozície) (35 674 941) (38 014 113)

23 kapitál Tier 1 43 901 149 46 381 689

24 veľkosť celkovej expozície 389 456 317 418 403 911

25 ukazovateľ finančnej páky (%) 11,27% 11,09%

EU-25
ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu výnimky pre investície verejného sektora a 

podporné úvery) (%) - -

25a
ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z 

rezerv centrálnych bánk) (%) - -

26 regulačná požiadavka na minimálny ukazovateľ finančnej páky (%) 3,00% 3,00%

EU-26a
dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania 

finančnej páky (%) - -

EU-26b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 - -

27 požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%) - -

EU-27a požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%) 3,00% 3,00%

Vylúčené expozície

Veľkosť kapitálovej a celkovej expozície

Ukazovateľ finančnej páky

Derivátové expozície

Expozície transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)

Iné podsúvahové expozície 
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EU-27b výber prechodných opatrení na vymedzenie veľkosti kapitálu

28

priemer denných hodnôt aktív SFT brutto po úprave o transakcie na základe účtovania 

predajov a po vzájomnom započítaní súm súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných 

pohľadávok

29

hodnota aktív SFT brutto ku koncu štvrťroka, po úprave o transakcie na základe 

účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm súvisiacich peňažných záväzkov a 

peňažných pohľadávok

30

celková veľkosť expozície (vrátane vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z 

rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúca priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po 

úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 

súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)

30a

celková veľkosť expozície (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z rezerv 

centrálnych bánk) zahŕňajúca priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po úprave 

o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm súvisiacich 

peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)

31

ukazovateľ finančnej páky (vrátane vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z 

rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúci priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po 

úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 

súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)

31a

ukazovateľ finančnej páky (bez vplyvu akejkoľvek uplatniteľnej dočasnej výnimky z 

rezerv centrálnych bánk) zahŕňajúci priemerné hodnoty z riadku 28 aktív SFT brutto (po 

úprave o transakcie na základe účtovania predajov a po vzájomnom započítaní súm 

súvisiacich peňažných záväzkov a peňažných pohľadávok)

Výber prechodných opatrení a príslušných expozícií

Zverejňovanie priemerných hodnôt

a

expozície ukazovateľa finančnej páky podľa CRR

EU-1
celkové súvahové expozície (bez derivátov, SFT a vyňatých 

expozícií), z čoho: 386 147 967

EU-2 expozície v obchodnej knihe

EU-3 expozície v bankovej knihe, z čoho: 386 147 967

EU-4 kryté dlhopisy

EU-5 expozície, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi 55 017 778

EU-6

expozície voči regionálnym vládam, multilaterálnym 

rozvojovým bankám, medzinárodným organizáciám 

a subjektom verejného sektora, s ktorými sa nezaobchádza 

ako so štátmi 398 044

EU-7 inštitúcie 4 432 337

EU-8 zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 160 994 263

EU-9 retailové expozície 113 945 406

EU-10 podnikateľské subjekty 24 532 196

EU-11 expozície v stave zlyhania 20 144 152

EU-12
iné expozície (napr. kapitálové, sekuritizácie a iné aktíva, 

ktoré nemajú povahu kreditného záväzku) 6 683 790

EU LR3 – LRSpl: Rozčlenenie súvahových expozícií (bez derivátov, SFT a vyňatých expozícií)
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Informácie o požiadavkách na likviditu zverejnené podľa čl. 451a Nariadenia 

Princípy, ciele a stratégie riadenia likvidity Banky sú popísané v Individuálnej účtovnej závierke časť 
5.2 Riziko likvidity. Tabuľka EU LIQ1 bola uvedená v časti zverejnenie podľa § 1 ods. (2) Opatrenia 
NBS písm. g) tohto dokumentu.  

 

 

EU LIQ2: Ukazovateľ čistého stabilného financovania 

V súlade s článkom 451a ods. 3 CRR

a b c d e

bez splatnosti < 6 mesiacov 6 mesiacov až < 1 rok ≥ 1 rok

Položky dostupného stabilného financovania (ASF)

1 kapitálové položky a nástroje 43 901 149 43 901 149

2 vlastné zdroje 43 901 149 43 901 149

3 ostatné kapitálové nástroje

4 retailové vklady 50 242 113 54 442 113 207 712 897 306 044 362

5 stabilné vklady 39 956 611 42 356 611 163 324 679 241 522 240

6 menej stabilné vklady 10 285 502 12 085 502 44 388 217 64 522 122

7 veľkoobchodné financovanie: 46 990 353 23 495 176

8 prevádzkové vklady 46 990 353 23 495 176

9 iné veľkoobchodné financovanie

10 vzájomne závislé záväzky

11 ostatné záväzky: 3 171 955 0

12 derivátové záväzky NSFR 

13
všetky ostatné záväzky a kapitálové nástroje 

nezahrnuté do vyššie uvedených kategórií
3 171 955 0

14 celkové dostupné stabilné financovanie (ASF) 373 440 687

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu 0

EU-15a
aktíva zaťažené počas zostatkovej splatnosti 

jeden rok alebo viac v krycom súbore

16
vklady držané v iných finančných inštitúciách na 

prevádzkové účely
413 398 206 699

17 bezproblémové úvery a cenné papiere:

18

bezproblémové transakcie financovania 

prostredníctvom cenných papierov s 

finančnými klientmi zabezpečené 

kolaterálom vo forme HQLA úrovne 1, na 

ktoré sa uplatňuje 0 % haircut

19

bezproblémové transakcie financovania 

prostredníctvom cenných papierov s 

finančným klientom zabezpečené 

kolaterálom vo forme aktív a úverov a 

preddavkov poskytnutých finančným 

inštitúciám

20

bezproblémové úvery nefinančným 

podnikovým klientom, úvery retailovým 

klientom a malým podnikateľom a úvery 

štátom a subjektom verejného sektora, z 

čoho:

21

s rizikovou váhou nižšou alebo 

rovnajúcou sa 35 % podľa 

štandardizovaného prístupu Bazilej II pre 

kreditné riziko

22
bezproblémové hypotéky na nehnuteľný 

majetok určený na bývanie, z čoho: 
43 511 963 43 791 963 128 992 954 127 497 383

23

s rizikovou váhou nižšou alebo 

rovnajúcou sa 35 % podľa 

štandardizovaného prístupu Bazilej II pre 

kreditné riziko

43 511 963 43 791 963 128 992 954 127 497 383

24

ostatné úvery a cenné papiere, ktoré nie sú 

v stave zlyhania a nespĺňajú kritériá HQLA, 

vrátane akcií obchodovaných na burze a 

produktov súvahového obchodného 

financovania

21 840 120 22 080 120 73 111 282 79 069 566

25 vzájomne závislé aktíva

26 ostatné aktíva: 

(vo výške meny)
nevážená hodnota podľa zostatkovej splatnosti

vážená hodnota

Položky požadovaného stabilného financovania (RSF)
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Informácie o používaní postupov zmierňovania kreditného rizika zverejnené podľa čl. 
453 Nariadenia 

Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika sú popísané v tomto dokumente v časti o 

cieľoch a politikách riadenia rizík zverejnených podľa čl. 435 Nariadenia. Popis realizácie 

zabezpečenia pri zlyhaní je uvedený v Individuálnej účtovnej závierke časť 5.1.4 Zásady a postupy, 

ktorými sa Banka riadi pri vymáhaní pohľadávok voči dlžníkom. 

 

  

 

 

  

27 fyzicky obchodované komodity

28

aktíva poskytnuté ako počiatočná marža pre 

zmluvy o derivátoch a ako príspevky do 

fondov centrálnych protistrán pre prípad 

zlyhania

29 derivátové aktíva ovplyvňujúce NSFR  

30
derivátové záväzky NSFR pred odpočítaním 

poskytnutej variačnej marže 

31
všetky ostatné aktíva nezahrnuté do vyššie 

uvedených kategórií
3 137 161 3 236 661 13 901 142 18 774 713

32 podsúvahové položky 3 300 000 2 500 000 816 700 330 835

33
celková výška požadovaného stabilného 

financovania (RSF)
225 879 196

34
ukazovateľ čistého stabilného financovania 

(%)
165,33%

EU CR3 – Prehľad postupov zmierňovania kreditného rizika (CRM):  Zverejňovanie informácií o používaní postupov zmierňovania kreditného rizika

Nezabezpečená 

účtovná hodnota 

Zabezpečená 

účtovná hodnota

z čoho zabezpečené 

kolaterálom 

z čoho zabezpečené 

kreditnými derivátmi

a b c d e
1 úvery a preddavky 128 132 355 224 540 011 224 540 011  
2 dlhové cenné papiere 59 524 426   
3 spolu 187 656 781
4      z čoho problémové expozície 13 722 413 7 859 215 7 859 215   

EU-5             z čoho v stave zlyhania 13 484 055 7 263 501

z čoho 

zabezpečené 

finančnými 

zárukami
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Informácie o politike odmeňovania zverejnené podľa čl. 450 Nariadenia 

Informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania, 
ako aj počet zasadnutí riadiaceho orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad odmeňovaním, počas 
finančného roka, vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie, 
externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, a úlohy 
príslušných zúčastnených strán: 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. v súlade s § 23d zákona o bankách zriadila výbor pre 
odmeňovanie, ktorý preskúmava a určuje zásady odmeňovania ako súčasť politiky odmeňovania. 
Pritom úzko spolupracuje s predstavenstvom. Zásady odmeňovania sú pravidelne preverované 
Úsekom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Predstavenstvo ako riadiaci orgán Spoločnosti 
schvaľuje zásady odmeňovania, stanovené Výborom pre odmeňovanie, a je zodpovedné za ich 
presadzovanie a dodržiavanie v rámci Spoločnosti 

Výbor pre odmeňovanie (ďalej len „Výbor“) je nezávislým vnútorným organizačným útvarom banky, 
ktorý najmä: 

• nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov 
a riadenie likvidity, 

• pripravuje a zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré 
majú dôsledky na riziká a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom,  

• pri svojej činnosti zohľadňuje aj dlhodobé záujmy akcionárov, investorov, zamestnancov a 
iných zainteresovaných strán banky a taktiež ekonomický záujem na stabilite finančného trhu, 

• dozerá na odmeňovanie identifikovaných osôb podľa § 23a ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona 
o bankách, 

• schvaľuje zoznam identifikovaných osôb, 

• schvaľuje Politiku odmeňovania, ktorá obsahuje Zásady odmeňovania a Systém 
odmeňovania zamestnancov spoločnosti. Pri príprave zásad odmeňovania je Výbor povinný 
spolupracovať s predstavenstvom, 

• dojednáva každý rok v rámci dohôd o cieľoch s členmi predstavenstva individuálne ciele 
a stanoví spôsob určenia,  resp. maximálnu výšku pohyblivej zložky odmeňovania a celkovej 
odmeny pre každého člena predstavenstva a ďalších identifikovaných osôb určených podľa 
základného dokumentu banky „Politika odmeňovania“ samostatne. Výbor rozhodne o splnení 
cieľa a príslušnej výške pohyblivej zložky odmeňovania členov predstavenstva a ďalších 
identifikovaných osôb určených v zmysle uvedeného základného dokumentu, preskúmava 
odmeny pre vyšší manažment riadenia rizík. 

Činnosť Výboru upravuje Základný dokument banky „Politika odmeňovania“. 

Výbor sa skladá z troch členov z radov členov dozornej rady. Funkčné obdobie člena Výboru sú 3 
roky, pokiaľ Dozorná rada vo svojom rozhodnutí o voľbe člena Výboru neurčí kratšie funkčné obdobie. 
Skončením funkcie člena dozornej rady zaniká i funkcia člena Výboru. Tá istá osoba môže byť 
zvolená i opakovane. 

Výbor pre odmeňovanie zasadá minimálne dvakrát ročne. Zasadnutie Výboru zvoláva jeho predseda. 
Každý člen Výboru, vrátane predsedu Výboru, má jeden hlas, pričom rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výboru. Zo zasadnutia Výboru sa vyhotovuje 
zápisnica podpísaná predsedom Výboru.   Výbor môže hlasovať aj formou „per rollam“, t.j. na základe 
hlasovania v písomnej forme (listom, e-mailom, faxom). Pre uznášaniaschopnosť platí pre písomné 
hlasovanie per rollam, že sa ho musia zúčastniť všetci členovia, vrátane predsedu. Rozhodnutie je 
prijaté, ak za neho hlasovala jednoduchá väčšina členov, zúčastnených na písomnom hlasovaní. 

V roku 2021 sa konali tri zasadnutia Výboru. Na zasadnutí Výboru konanom v marci daného roka 
Výbor vyhodnotil plnenie cieľov stanovených pre jednotlivé identifikované osoby pre rok 2020 a 
rozhodol o výške pohyblivej časti odmeny. Na zasadnutí Výboru konanom v máji daného roku určil 
kritériá a ciele pre identifikované osoby na rok 2020. Na zasadnutí Výboru konanom v októbri  daného 
roka preskúmal, prerokoval a schválil zásady odmeňovania reguláciu odmeňovania v banke, Systém 
odmeňovania ako aj Politiku odmeňovania na nasledujúce obdobie 12 mesiacov. 
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Informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonnosťou, najdôležitejšie koncepčné 
vlastnosti systému odmeňovania: 

V rámci zásad odmeňovania uplatňuje banka nasledovné druhy odmeňovania: 

a) zaručenú pevnú zložku odmeny  

b) pohyblivú zložku celkovej odmeny 

O pevnú zložku odmeňovania sa jedná, ak podmienky pre jej priznanie a výška: 

• sú založené na vopred stanovených kritériách; 

• sú nediskrečné a odrážajú úroveň odborných skúseností a služobný vek zamestnancov; 

• sú transparentné vzhľadom na individuálnu sumu priznanú jednotlivému zamestnancovi; 

• sú trvalé, t. j. udržované počas obdobia viazaného na konkrétnu úlohu a organizačné 
povinnosti; 

• sú nezrušiteľné; stála suma sa mení len na základe kolektívneho vyjednávania alebo po 
novom prerokovaní v súlade s príslušnými predpismi pre stanovovanie miezd; 

• sa nemôžu zo strany inštitúcie znížiť, pozastaviť ani zrušiť; 

• neposkytujú stimuly pre znášanie rizika a  

• nezávisia od výkonnosti. 

Ak nie je možné jednu zo zložiek jednoznačne priradiť kategórii pevnej zložky odmeny na základe 
vyššie uvedených kritérií, považuje sa príslušná zložka za pohyblivú odmenu. 

Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvorí motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od kombinácie 
hodnotenia výkonnosti dotknutej osoby a výkonnosti banky a výkonnosti príslušnej organizačnej 
jednotky najviac za obdobie jedného roka. Predpokladom pre určenie výšky pohyblivej zložky celkovej 
odmeny je ohodnotenie splnenia stanovených kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych kritérií pri 
dotknutých osobách po uplynutí kalendárneho roka. Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa 
zohľadňuje aj schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 29 zákona o bankách týkajúce sa sledovania 
a udržiavania vlastných zdrojov.  

Výbor každoročne posudzuje splnenie kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií pri nasledovných 
dotknutých osobách - všetkých členov štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancov 
zodpovedných za riadenie rizík banky, vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie 
obchodov v banke a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a na základe ich 
vyhodnotenia určuje výšku variabilnej časti odmeny každej z dotknutých osôb na vyplatenie. Výplata 
priznanej variabilnej časti odmeny (riadnej aj odloženej) sa uskutoční bezodkladne po prijatí 
predmetného rozhodnutia Výborom pre odmeňovanie. Výbor stanovuje kvalitatívne a kvantitatívne 
ciele uvedených dotknutých osôb na daný kalendárny rok.  

V prípade zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou za kontrolné funkcie alebo významné 
obchodné útvary alebo zamestnancov, ktorých činnosti majú vplyv na rizikový profil banky rozhodujú 
o ohodnotení splnenia stanovených kritérií, ako aj o výške pohyblivej zložky odmeny, vrátane určenia 
konkrétnych cieľov príslušní riaditelia sekcií.  

Výška odmien členov dozornej rady bola stanovená sumou 0 EUR. 

 

Pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou: 

Zaručená pevná zložka celkovej odmeny a pohyblivá zložka celkovej odmeny sú primerane vyvážené 
a zaručená pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné 
uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť 
žiadne pohyblivé zložky odmeňovania. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie nikdy presiahnuť 
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má zohľadňovať 
odbornú spôsobilosť a zodpovednosť identifikovaných osôb v rámci organizácie a riadenia banky. 

 



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  32/43 

Informácie o výkonnostných kritériách, na ktorých sa zakladá nárok na akcie, opcie alebo 
pohyblivé zložky odmeňovania: 

Banka neposkytuje v rámci pohyblivej zložky odmeny akcie resp. opcie, ani iné finančné nástroje, 
ktoré zákon o bankách uvažuje ako možnú zložku pohyblivej odmeny. Spoločnosť poskytuje 
pohyblivú zložku odmeňovania výlučne v peniazoch.  

Výška pohyblivej zložky odmeny dotknutých osôb pri nasledovných dotknutých osobách - všetkých 
členov štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky, 
vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov v banke a vedúceho útvaru 
vnútornej kontroly a vnútorného auditu za rok je viazaná na plnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
cieľov určených pre jednotlivé dotknuté osoby Výborom. Pri všetkých členoch štatutárneho orgánu 
banky, vedúcich zamestnancoch zodpovedných za riadenie rizík banky, vedúcich zamestnancoch 
zodpovedných za vykonávanie obchodov v banke sa zohľadňuje podnikateľská stratégia, stratégia 
rizikového manažmentu a trvalý rozvoj hospodárenia spoločnosti, ktoré určujú osobnú výkonnosť 
dotknutých osôb.  

V prípade vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu odzrkadľuje pohyblivá zložka 
celkovej odmeny výkon prispôsobený riziku, zodpovedajúci pozícii dotknutej osoby v banke, berúc do 
úvahy najmä veľkosť a vnútornú organizáciu banky, ako aj rozsah a zložitosť jej činností. Pohyblivá 
zložka celkovej odmeny zároveň odzrkadľuje výkon dotknutej osoby nad rámec toho, čo je 
požadované ku splneniu pracovných úloh. Hodnotenie osobnej výkonnosti týchto dotknutých osôb je 
každoročne prehodnocované Výborom a konkrétne ciele, ktoré majú byť týmito osobami splnené 
v ďalšom roku, každoročne upravuje taktiež Výbor.  

V prípade zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou za kontrolné funkcie alebo významné 
obchodné útvary alebo zamestnancov, ktorých činnosti majú vplyv na rizikový profil banky  pohyblivá 
zložka celkovej odmeny odzrkadľuje výkon prispôsobený riziku, zodpovedajúci pozícii dotknutej  
osoby  v banke, berúc do úvahy najmä veľkosť a vnútornú organizáciu banky, ako aj rozsah a zložitosť 
jej činností, výkonnosť banky a výkonnosť príslušnej organizačnej jednotky riadenej príslušnou 
dotknutou osobou. Pohyblivá zložka celkovej odmeny zároveň odzrkadľuje výkon dotknutej osoby 
nad rámec toho, čo je požadované ku splneniu pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne 
dojednanej v pracovnej zmluve dotknutej osoby. Konkrétne ciele, ktoré majú byť týmito osobami 
splnené, ako aj hodnotenie osobnej výkonnosti každoročne stanovuje príslušný riaditeľ sekcie.  

V roku 2021 sa pri všetkých členoch štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancoch 
zodpovedných za riadenie rizík banky, vedúcich zamestnancoch zodpovedných za vykonávanie 
obchodov v banke posudzovali nasledovné kvantitatívne ciele: bilančná suma, stav úverových zmlúv, 
EGT, stav zamestnancov; V prípade vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu sa v 
roku 2021 posudzovali nasledovné kritériá individuálneho hodnotenia: splnenie ročného plánu auditu, 
spracovanie  strategického plánu auditu; a u zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky sa 
v roku 2021 posudzovali nasledovné kritériá individuálneho hodnotenia: implementácia odporúčaní 
NBS z dohľadu na mieste so stanoveným termínom plnenia do 31.12.2021, implementácia 
odporúčaní NBS v rámci ICAAP (ak nie sú v rozpore s metodikou materskej spoločnosti), 
implementácia nového modelu risk assessment v súlade so skupinovou metodikou, implementácia 
novej obchodnej stratégie do výpočtu „expected credit loss“.  

 

Hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek a všetkých 
ďalších nepeňažných výhod:  

Pohyblivú zložku celkovej odmeny v banke tvorí motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od 
kombinácie hodnotenia výkonnosti dotknutých osôb a výkonnosti banky najviac za obdobie jedného 
roka. K vyplateniu pohyblivej zložky odmeny dôjde nasledovne: 60% je vyplatených bezodkladne po 
prijatí predmetného rozhodnutia Výborom, resp. rozhodnutia Riaditeľa Sekcie III týkajúceho sa 
predchádzajúceho kalendárneho roka. Zvyšných 40% pohyblivej zložky odmeny bude odložených na 
obdobie troch rokov s možnosťou nepriznania tejto časti odmeny. K výplate odloženej časti pohyblivej 
zložky tejto odmeny dôjde najskôr po uplynutí troch rokov, a to len v prípade, ak banka v období 
týchto troch rokov nevykáže stratu.   
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Banka v rámci zásad odmeňovania určuje kritériá na zrážky z pohyblivej zložky celkovej odmeny a na 
spätné vymáhanie vyplatenej pohyblivej zložky celkovej odmeny. Bližšia úprava podmienok pre výkon 
zrážok a  spätného vymáhania už vyplatenej pohyblivej zložky odmeny je upravená v základnom 
dokumente banky „Politika odmeňovania“. 

Zásady odmeňovania v banke sa vzťahujú aj na poskytovanie odstupného a odchodného a na ďalšie 
kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním dotknutých osôb. 

 

Súhrnné kvantitatívne informácie sú uvedené v nasledovnom tabuľkovom prehľade:



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  34/43 

 

EU REM1 – Odmena priznaná za účtovný rok 

a b c d

funkcia dohľadu 

riadiaceho orgánu

riadiaca funkcia 

riadiaceho orgánu 

iný vrcholový 

manažment
iní určení zamestnanci

1 počet určených zamestnancov 3 3 0 9

2 celková pevná odmena 0 103 463 0 163 382

3 z čoho: na hotovostnom základe 0 103 463 0 163 382

4 (neuplatňuje sa v EÚ)

EU-4a z čoho: akcie alebo rovnocenné vlastnícke podiely 0 0 0 0

5 z čoho: nástroje súvisiace s akciami alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje 0 0 0 0

EU-5x z čoho: iné nástroje 0 0 0 0

6 (neuplatňuje sa v EÚ)

7 z čoho: iné formy 0 0 0 0

8 (neuplatňuje sa v EÚ)

9 počet určených zamestnancov 3 3 0 9

10 celková pohyblivá odmena 0 125 000 0 67 565

11 z čoho: na hotovostnom základe 0 125 000 0 67 565

12 z čoho: odložená 0 64 733 0 0

EU-13a z čoho: akcie alebo rovnocenné vlastnícke podiely 0 0 0 0

EU-14a z čoho: odložená 0 0 0 0

EU-13b z čoho: nástroje súvisiace s akciami alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje 0 0 0 0

EU-14b z čoho: odložená 0 0 0 0

EU-14x z čoho: iné nástroje 0 0 0 0

EU-14y z čoho: odložená 0 0 0 0

15 z čoho: iné formy 0 0 0 0

16 z čoho: odložená 0 0 0 0

17 0 228 463 0 230 946

pohyblivá odmena

celková odmena (2 + 10)

pevná odmena

Vzor EU REM2 – Osobitné platby zamestnancom, ktorých pracovné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií (určení zamestnanci)

a b c d

funkcia dohľadu riadiaceho 

orgánu

riadiaca funkcia riadiaceho 

orgánu 

iný vrcholový 

manažment
iní určení zamestnanci

1 0 3 0 9

2 0 125 000 0 67 565

3

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

10 0 0 0 0

11 0 0 0 0

priznané zaručené pohyblivé odmeny 

priznané zaručené pohyblivé odmeny – počet určených zamestnancov

priznané zaručené pohyblivé odmeny – celková hodnota

odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka

z čoho vyplatené počas účtovného roka 

z čoho odložené

z čoho najvyššia platba, ktorá bola priznaná jednej osobe

odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka – počet určených zamestnancov

odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného roka – celková hodnota

odstupné priznané počas účtovného roka

odstupné priznané počas účtovného roka – počet určených zamestnancov

odstupné priznané počas účtovného roka – celková hodnota

z čoho priznané zaručené pohyblivé odmeny vyplatené počas účtovného roka, ktoré sa nezohľadňujú v prémiovom strope

z čoho odstupné vyplatené počas účtovného roka, ktoré sa nezohľadňuje v prémiovom strope
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EU REM3 – Odložené odmeňovanie 

a b c d e f EU – g EU – h

Odložené a zadržané 

odmeňovanie

celková hodnota 

odloženého 

odmeňovania 

priznaného za 

predchádzajúce 

obdobia dosahovania 

výsledkov

z čoho odmeňovanie, 

na ktoré má vzniknúť 

nárok v účtovnom roku

z čoho odmeňovanie, 

na ktoré vznikne nárok 

v nasledujúcich 

účtovných rokoch

hodnota úpravy na 

základe dosiahnutých 

výsledkov, ktorá bola 

vykonaná v účtovnom 

roku v súvislosti 

s odloženým 

odmeňovaním, na 

ktoré mal vzniknúť 

nárok v účtovnom roku

hodnota úpravy na 

základe dosiahnutých 

výsledkov, ktorá bola 

vykonaná v účtovnom 

roku v súvislosti 

s odloženým 

odmeňovaním, na 

ktoré mal vzniknúť 

nárok v budúcich 

výkonových rokoch

celková hodnota 

úpravy počas 

účtovného roka 

v dôsledku implicitných 

úprav ex post  (t. j. 

zmeny hodnoty 

odloženého 

odmeňovania 

v dôsledku zmien cien 

nástrojov)

celková hodnota 

odloženého 

odmeňovania 

priznaného pred 

účtovným rokom 

a skutočne vyplateného 

v účtovnom roku 

celková hodnota 

odloženého odmeňovania 

priznaného za 

predchádzajúce obdobie 

dosahovania výsledkov, 

na ktoré vznikol nárok, ale 

na ktoré sa vzťahujú 

obdobia zadržania

1

funkcia dohľadu riadiaceho 

orgánu 0

2 na hotovostnom základe 0

3

akcie alebo rovnocenné 

vlastnícke podiely 0

4

nástroje súvisiace s akciami 

alebo rovnocenné 

bezhotovostné nástroje 0

5 iné nástroje 0

6 iné formy 0

7
riadiaca funkcia riadiaceho orgánu

24 000 24 000 86 887 0 0 0 24 000 86 887

8 na hotovostnom základe 24 000 24 000 86 887 0 0 0 24 000 86 887

9

akcie alebo rovnocenné 

vlastnícke podiely 0

10

nástroje súvisiace s akciami 

alebo rovnocenné 

bezhotovostné nástroje 0

11 iné nástroje 0

12 iné formy 0

13 iný vrcholový manažment 0

14 na hotovostnom základe 0

15

akcie alebo rovnocenné 

vlastnícke podiely 0

16

nástroje súvisiace s akciami 

alebo rovnocenné 

bezhotovostné nástroje 0

17 iné nástroje 0

18 iné formy 0

19 iní určení zamestnanci 400 400 8 155 0 0 0 400 8 155

20 na hotovostnom základe 400 400 8 155 0 0 0 400 8 155

21

akcie alebo rovnocenné 

vlastnícke podiely 0 0 0 0 0 0 0 0

22

nástroje súvisiace s akciami 

alebo rovnocenné 

bezhotovostné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0

23 iné nástroje 0 0 0 0 0 0 0 0

24 iné formy 0 0 0 0 0 0 0 0

25 celková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 0
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EU REM4 – Odmena vo výške 1 milión EUR alebo viac za rok

a

EUR

určení zamestnanci, ktorí sú osobami s vysokým príjmom v 

zmysle článku 450 písm. i) CRR

1 od 1 000 000 až do 1 500 000

2 od 1 500 000 až do 2 000 000

3 od 2 000 000 až do 2 500 000

4 od 2 500 000 až do 3 000 000

5 od 3 000 000 až do 3 500 000

6 od 3 500 000 až do 4 000 000

7 od 4 000 000 až do 4 500 000

8 od 4 500 000 až do 5 000 000

9 od 5 000 000 až do 6 000 000

10 od 6 000 000 až do 7 000 000

11 od 7 000 000 až do 8 000 000

x
môže sa podľa potreby rozšíriť, ak sú potrebné 

ďalšie platobné pásma

EU REM5 – Informácie týkajúce sa odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií (určení zamestnanci)

a b c d e f g h i j

funkcia dohľadu 

riadiaceho orgánu

riadiaca funkcia 

riadiaceho orgánu

riadiaci orgán 

spolu

investičné 

bankovníctvo

retailové 

bankovníctvo
správa aktív podnikové funkcie

funkcie 

nezávislej 

vnútornej 

kontroly

všetky 

ostatné
spolu 

1 celkový počet určených zamestnancov

2 z čoho: členovia riadiaceho orgánu 3 3 6

3 z čoho: iný vrcholový manažment 0 1 0 0 0 0

4 z čoho: iní určení zamestnanci 1 0 0 0 1 0

5 celkové odmeňovanie určených zamestnancov 0 228 463 228 463 19 595 63 480 0 0 41 793 0

6 z čoho: pohyblivá odmena 0 125 000 125 000 2 660 32 000 0 0 22 947 0

7 z čoho: pevná odmena 0 103 463 103 463 16 935 31 480 0 0 18 846 0

odmeňovanie riadiaceho orgánu obchodné oblasti



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  37/43 

Príloha č. 1 

Príloha č. 5 k opatreniu  č. 16/2014 – Údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou 

Údaje vo všetkých častiach v EUR 

 

časť 1: Kreditná kvalita expozícií s odloženou splatnosťou 

č. r. Protistrana 

Hrubá účtovná hodnota expozícií 

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované 

záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu 

kreditného rizika a úprav ocenenia 

Prijaté zabezpečenie na expozície s 
odloženou splatnosťou 

Bezproblémové 

expozície s 
odloženou 

splatnosťou 

Problémové expozície s odloženou splatnosťou Na bezproblémové 

expozície 
s odloženou  

splatnosťou 

Na problémové 

expozície 
s odloženou  

splatnosťou 

  Z  toho prijaté 

zabezpečenie na 
problémové 

expozície 

  
Z toho v stave 

zlyhania 

Z toho so 
zníženou 

hodnotou 

a b c d e f g h i j 

1 Úvery a preddavky 1 240 591,86 570 904,58 561 091,75 570 904,58 -19 534,33 -297 550,18 1 494 411,93 271 565,85 

2       Centrálne banky                 

3       Orgány verejnej správy                 

4       Úverové inštitúcie                 

5       Ostatné finančné korporácie                 

6       Nefinančné korporácie                 

7       Domácnosti 1 240 591,86 570 904,58 561 091,75 570 904,58 -19 534,33 -297 550,18 1 494 411,93 271 565,85 

8 Dlhové cenné papiere                 

9 Poskytnuté úverové prísľuby                 

10 Spolu 1 240 591,86 570 904,58 561 091,75 570 904,58 -19 534,33 -297 550,18 1 494 411,93 271 565,85 
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časť 3: Kreditná kvalita bezproblémových a problémových expozícií podľa dní splatnosti 

č. r. Protistrana 

Hrubá účtovná hodnota expozícií 

Bezproblémové expozície Problémové expozície 

  

V rámci 
splatnosti alebo 

po splatnosti < = 

30 dní 

Po splatnosti 
> 30 dní < = 90 

dní 

  
Expozície, ktorých 

splatenie je 

nepravdepodobné 
a ktoré sú v rámci 

splatnosti alebo 

po splatnosti  

< =  90 dní 

Po splatnosti 
> 90 dní < = 

180 dní 

Po splatnosti 
 > 180 dní < = 

1 rok 

Po splatnosti 
> 1 rok < = 2 

roky 

Po splatnosti  
> 2 roky < = 5 

rokov 

Po splatnosti 
> 5 rokov < = 

7 rokov 

Po splatnosti > 

7 rokov 

Z toho v stave 

zlyhania 

a b c d e f g h i j k l m n 

1 Úvery a preddavky 331 657 358,60 330 128 672,29 1 528 686,31 21 581 627,24 4 529 075,62 3 337 174,72 2 660 652,31 2 859 317,72 6 173 938,81 859 478,02 1 161 990,04 20 747 556,12 

2       Centrálne banky                         

3       Orgány verejnej správy                         

4       Úverové inštitúcie                         

5       Ostatné finančné korporácie                         

6       Nefinančné korporácie 566 619,65 566 619,65                     

7              Z toho MSP                         

8       Domácnosti 331 090 738,95 329 562 052,64 1 528 686,31 21 581 627,24 4 529 075,62 3 337 174,72 2 660 652,31 2 859 317,72 6 173 938,81 859 478,02 1 161 990,04 20 747 556,12 

9 Dlhové cenné papiere 59 524 426,01 59 524 426,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10       Centrálne banky                         

11       Orgány verejnej správy 53 453 513,96 53 453 513,96                     

12       Úverové inštitúcie 4 018 939,62 4 018 939,62                     

13       Ostatné finančné korporácie                         

14       Nefinančné korporácie 2 051 972,43 2 051 972,43                     

15 Podsúvahové expozície 6 616 700,46     0,00               0,00 

16       Centrálne banky                         

17       Orgány verejnej správy                         

18       Úverové inštitúcie                         

19       Ostatné finančné korporácie                         

20       Nefinančné korporácie                         

21       Domácnosti 6 616 700,46                       

22 Spolu 397 798 485,07 389 653 098,30 1 528 686,31 21 581 627,24 4 529 075,62 3 337 174,72 2 660 652,31 2 859 317,72 6 173 938,81 859 478,02 1 161 990,04 20 747 556,12 

 

 



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  39/43 

časť 4: Bezproblémové a problémové expozície a súvisiace úpravy ocenenia 

č. r. Protistrana 

Hrubá účtovná hodnota expozícií 
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu 

kreditného rizika a úprav ocenenia 

Akumulo-

vaný čias-

točný 

odpis 

Prijaté zabezpečenie 

Bezproblémové expozície Problémové expozície 

Bezproblémové expozície – 

akumulovaná znížená hodnota 

a úpravy ocenenia 

Problémové expozície – 

akumulovaná znížená hodnota, 

akumulované záporné zmeny 

reálnej hodnoty 

z dôvodu kreditného rizika 

a úprav ocenenia 

Na bezproblé-

mové 

expozície 

Na problé-

mové 

expozície 

  Z toho úroveň 

1 

Z toho úroveň 

2 
 Z toho úroveň 

2 

Z toho úroveň 

3 
 Z toho úroveň 

1 

Z toho úroveň 

2 
 Z toho úroveň 

2 

Z toho úroveň 

3 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 Úvery a preddavky 331 657 358,60 296 773 514,22 34 883 844,38 21 581 627,24 0,00 21 581 627,24 -16 216 412,35 -2 252 452,51 -506 022,66 -13 457 937,18 0,00 -13 457 937,18 0,00 328 332 329,14 8 123 690,06 

2       Centrálne banky                               

3       Orgány verejnej správy                               

4       Úverové inštitúcie                               

5       Ostatné finančné 

korporácie 
                              

6       Nefinančné korporácie 566 619,65 566 619,65         -65,36 -65,36               

7             Z toho MSP                               

8       Domácnosti 331 090 738,95 296 206 894,57 34 883 844,38 21 581 627,24 0,00 21 581 627,24 -16 216 346,99 -2 252 387,15 -506 022,66 -13 457 937,18 0,00 -13 457 937,18   328 332 329,14 8 123 690,06 

9 Dlhové cenné papiere 59 524 426,01 59 524 426,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 649,69 -10 649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10       Centrálne banky                               

11       Orgány verejnej správy 53 453 513,96 53 453 513,96         -8 575,99 -8 575,99               

12       Úverové inštitúcie 4 018 939,62 4 018 939,62         -820,71 -820,71               

13       Ostatné finančné 

korporácie 
                              

14       Nefinančné korporácie 2 051 972,43 2 051 972,43         -1 252,99 -1 252,99               

15 Podsúvahové expozície 6 616 700,46                             

16       Centrálne banky                               

17       Orgány verejnej správy                               

18       Úverové inštitúcie                               

19       Ostatné finančné 

korporácie 
                              

20       Nefinančné korporácie                               

21       Domácnosti 6 616 700,46                             

22 Spolu 397 798 485,07 356 297 940,23 34 883 844,38 21 581 627,24 0,00 21 581 627,24 -16 227 062,04 -2 263 102,20 -506 022,66 -13 457 937,18 0,00 -13 457 937,18 0,00 328 332 329,14 8 123 690,06 
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časť 5: Kvalita problémových expozícií podľa geografického rozdelenia 

č. r. Protistrana 

Hrubá účtovná hodnota expozícií 

Akumulovaná znížená 
hodnota 

Rezervy na 

podsúvahové záväzky a 
poskytnuté finančné 

záruky 

Akumulované záporné 
zmeny reálnej hodnoty 

z dôvodu kreditného 

rizika problémových 
expozícií 

  z toho problémové expozície 
z toho podlieha 

zníženiu 

hodnoty 

  

  
z toho 

expozície v 

stave zlyhania 

a b c d e f g h i 

1 Súvahové expozície 414 325 273,34 21 581 627,24 20 747 556,12 414 289 150,92 -16 227 538,39 0,00 0,00 

2 Česká republika 68 219,21     68 219,21 -8 635,88     

3 Holandsko 2 021 578,48     2 021 578,48 -616,38     

4 Nemecká spolková republika 2 051 972,43     2 051 972,43 -1 252,99     

5 Poľská republika 2 150 128,32     2 150 128,32 -542,96     

6 Rakúska republika 44 269,32     44 269,32 -75,53     

7 Slovenská republika 405 739 713,68 21 581 627,24 20 747 556,12 405 739 713,68 -16 214 524,21     

8 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  18 988,42     18 988,42 -241,70     

9 Srbská republika 7 104,07     7 104,07 -76,93     

10 Španielske kráľovstvo 2 187 176,99     2 187 176,99 -552,32     

11 Švajčiarsko 36 122,42       -1 019,49     

12 Podsúvahové expozície 6 616 700,46             

13 Slovenská republika 6 616 700,46             

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 
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časť 6: Kreditná kvalita expozícií podľa odvetví 

č. r. Odvetvie 

Hrubá účtovná hodnota expozícií 

Akumulovaná znížená 

hodnota 

Akumulované záporné 

zmeny reálnej hodnoty 
z dôvodu kreditného 

rizika problémových 

expozícií 

  
z toho problémové expozície 

z toho 
expozície 

podliehajúce 

zníženiu 
hodnoty 

  

  

z toho 

expozície v 

stave zlyhania 

a b c d e f g h 

1 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov             

2 Ťažba a dobývanie             

3 Priemyselná výroba             

4 Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu             

5 Dodávka vody             

6 Stavebníctvo 566 619,65     566 619,65 -65,36   

7 Veľkoobchod a maloobchod             

8 Doprava a skladovanie             

9 Ubytovacie a stravovacie služby             

10 Informácie a komunikácia             

11 Finančné a poisťovacie činnosti             

12 Činnosti v oblasti nehnuteľností             

13 Odborné, vedecké a technické činnosti             

14 Administratívne a podporné služby             

15 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie             

16 Vzdelávanie             

17 Umenie, zábava a rekreácia             

18 Zdravotníctvo a sociálna pomoc             

19 Ostatné činnosti služieb             

20 Spolu 566 619,65     566 619,65 -65,36   

 

 



Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  42/43 

časť 7: Oceňovanie zabezpečenia 

č. r. Typ 

Expozície 

  
Bezproblémové 

Problémové 

    Expozície, 

ktorých splatenie 

je 

nepravdepodobné 

a ktoré sú v 

rámci splatnosti 

alebo po 

splatnosti < = 90 

dní 

Po splatnosti > 90 dní 

    

Z toho po 

splatnosti           

> 30 dní < = 

90 dní 

    

Z toho po 

splatnosti           

> 90 dní < = 

180 dní 

Z toho po 

splatnosti          

> 180 dní < = 

1 rok 

Z toho po 

splatnosti           

> 1 rok < = 2 

roky 

Z toho po 

splatnosti           

> 2 rok < =  5 

rokov 

Z toho po 

splatnosti             

> 5 rok < = 7 

rokov 

Z toho po 

splatnosti           

> 7 rokov 

a b c d e f g h i j k l m n 

1 Hrubá účtovná hodnota 352 672 366,19 331 090 738,95 1 528 686,31 21 581 627,24 4 529 075,62 17 052 551,62 3 337 174,72 2 660 652,31 2 859 317,72 6 173 938,81 859 478,02 1 161 990,04 

2       Z toho zabezpečené 224 540 010,74 216 680 796,15 1 106 432,58 7 859 214,59 2 823 124,57 5 036 090,02 2 085 567,37 751 546,06 488 062,88 766 949,60 182 331,96 761 632,15 

3             Z toho zabezpečené nehnuteľným 

majetkom 
224 540 010,74 216 680 796,15 1 106 432,58 7 859 214,59 2 823 124,57 5 036 090,02 2 085 567,37 751 546,06 488 062,88 766 949,60 182 331,96 761 632,15 

4                    Z toho nástroje s pomerom výšky 

úveru k hodnote zabezpečenia 

vyšším ako 60 % a nižším alebo 

rovnajúcim sa 80 % 

114 503 005,61 112 359 632,97 548 101,34 2 143 372,64 1 448 889,18 694 483,46 438 451,01 182 120,10 54 575,57 12 562,05 6 774,73 0,00 

5                    Z toho nástroje s pomerom výšky 

úveru k hodnote zabezpečenia 

vyšším ako 80% a nižším alebo 

rovnajúcim sa 100% 

60 552 619,02 57 111 319,31 366 984,11 3 441 299,71 1 221 022,82 2 220 276,89 896 172,56 385 774,65 405 667,91 525 020,15 0,00 7 641,62 

6                    Z toho nástroje s pomerom výšky 

úveru k hodnote zabezpečenia 

vyšším ako 100 % 

                        

7 Akumulovaná znížená hodnota zabezpečených 

aktív 
-2 545 221,80 -527 201,76 -14 899,42 -2 018 020,04 -600 759,21 -1 417 260,83 -402 106,29 -148 245,79 -126 798,23 -216 442,16 -50 649,70 -473 018,66 

8 Zabezpečenie 221 994 788,94 216 153 594,39 1 091 533,16 5 841 194,55 2 222 365,36 3 618 829,19 1 683 461,08 603 300,27 361 264,65 550 507,44 131 682,26 288 613,49 

9       Z toho obmedzená hodnota v hodnote 

expozície 
                        

10       Z toho nehnuteľný majetok 221 994 788,94 216 153 594,39 1 091 533,16 5 841 194,55 2 222 365,36 3 618 829,19 1 683 461,08 603 300,27 361 264,65 550 507,44 131 682,26 288 613,49 

11       Z toho hodnota nad hornou hranicou                         

12       Z toho nehnuteľný majetok                         

13 Prijaté finančné záruky                         

14 Akumulovaný čiastočný odpis                         
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časť 8: Zmeny objemu nesplácaných úverov a preddavkov 

č. r. Protistrana Hrubá účtovná hodnota expozícií Súvisiace čisté akumulované náhrady 

a b c d 

1 Počiatočný objem nesplácaných úverov a preddavkov 23 356 915,34   

2 Kladné peňažné toky do nevýnosných portfólií 5 217 121,00   

3 Záporné peňažné toky z nevýnosných portfólií     

4 Záporný peňažný tok do výnosného portfólia -2 740 466,36   

5 Záporný peňažný tok v dôsledku splatenia úveru, čiastočného alebo úplného     

6 Záporný peňažný tok v dôsledku likvidnosti zabezpečenia     

7 Záporný peňažný tok v dôsledku nadobudnutia vlastníctva zabezpečenia     

8 Záporný peňažný tok v dôsledku predaja nástrojov     

9 Záporný peňažný tok v dôsledku prenosu rizika     

10 Záporný peňažný tok v dôsledku odpisu -3 119 268,15   

11 Záporný peňažný tok v dôsledku iných situácií -1 132 674,59   

12 Záporný peňažný tok v dôsledku zmeny klasifikácie na „držané na predaj“     

13 Konečný objem nesplácaných úverov a preddavkov 21 581 627,24   

 

 

časť 9: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva 

K 31. 12. 2021 Banka nenadobudla do vlastníctva majetok získaný pri vymáhaní pohľadávok. 

 

 

časť 10: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva členené podľa rokov 

K 31. 12. 2021 Banka nenadobudla do vlastníctva majetok získaný pri vymáhaní pohľadávok. 


