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Politika odmeňovania 
 
 

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (ďalej len „AM SLSP“) sa riadi Politikou 
odmeňovania, ktorá je vypracovaná v súlade so zákonom  č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), usmerneniami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) 
a smernicami platnými pre Erste Group Bank (ďalej len „Skupinová politika“).  
 
Politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho, pričom nepodnecuje k 
prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi a štatútmi spravovaných podielových fondov. Je 
zostavená tak, aby zohľadňovala dlhodobé ekonomické záujmy investorov a AM SLSP. Cieľom systému 
odmeňovania v AM SLSP je zabezpečiť vyvážený pomer medzi pohyblivou a fixnou zložkou odmeňovania 
na základe peňažných a nepeňažných prvkov.  
 
Systém odmeňovania je rovnaký pre všetky kategórie osôb podľa usmernenia ESMA a pozostáva z fixnej 
a variabilnej zložky a peňažných a nepeňažných benefitov. Výber osôb do zoznamu identifikovaných osôb je 
v súlade so Skupinovou politikou, pričom dôvodom ich zaradenia je to, že ich funkcia alebo pracovná náplň 
má významný vplyv na rizikový profil AM SLSP alebo ním spravovaných subjektov kolektívneho investovania. 
Výber identifikovaných osôb vykonáva predstavenstvo spoločnosti. 
 
V AM SLSP je zriadený Výbor pre odmeňovanie, ktorého úlohou je posudzovanie zásad a postupov 
odmeňovania, príprava odporúčaní pre dozornú radu týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú 
dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných podielových fondov a ktoré 
má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti, pričom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé 
záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem. Výbor pozostáva z troch členov, ktorých volí valné 
zhromaždenie AM SLSP z členov dozornej rady AM SLSP. Výbor raz ročne preskúma uplatňovanie Politiky 
odmeňovania v AM SLSP. 
 
Systém odmeňovania opísaný v Politike odmeňovania opisuje náležité riadenie rizík udržateľnosti 
vymedzených v nariadení (EÚ) 2019/2088 a je v súlade so stratégiami udržateľnosti EAM. V súvislosti so 
zvažovaním rizík udržateľnosti v Politike odmeňovania AM SLSP sa osobitná pozornosť kladie na to, aby sa 
zabezpečilo, že sa nebude podporovať nadmerné podstupovanie rizík udržateľnosti a že štruktúra 
odmeňovania bude spojená s rizikovo váženou výkonnosťou. Preto je zohľadnenie rizík udržateľnosti v 
investičnom procese začlenené do hodnotenia výkonnosti fondu a správy portfólia. 
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