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Obchodné podmienky 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. 

 

1. Základné ustanovenia 

1.1. Toto je úplné znenie OP vydaných AM SLSP s účinnosťou od 13. 3. 2012 v znení Dodatku č. 1 
účinného od 16.07.2012, Dodatku č. 2 účinného od 15.04.2013, Dodatku č. 3 účinného od 
15.03.2014, Dodatku č. 4 účinného od 01.07.2014, Dodatku č. 5 účinného od 15. 07. 2016, 
Dodatku č. 6 účinného od 27. 02. 2017.  

1.2. Tieto OP upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi AM SLSP a Investorom na základe Zmlúv 
uzatvorených v súvislosti s Produktmi, ako aj vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého 
cieľom je uzavretie Zmluvy. 

1.3. OP tvoria súčasť akejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi AM SLSP a Investorom v súvislosti 
s príslušným Produktom, bez ohľadu na to, či je príslušný Produkt v OP upravený. Právne vzťahy 
medzi Investorom a AM SLSP založené na základe Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Zmluvy, PP, ktorého súčasťou je Štatút, SPP, OP, Zákonom, obchodným zákonníkom a ostatnými 
právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

1.4. Vzťahy medzi AM SLSP a Podielnikom môžu byť upravené aj osobitnými obchodnými 
podmienkami pre jednotlivé druhy Produktov. Ak osobitné obchodné podmienky obsahujú úpravu 
odlišnú od OP, má táto úprava prednosť pred OP.  

 

2. Definície 

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v  OP, v Zmluvách alebo v 
dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvami, majú význam, ktorý je definovaný v  OP, ak nie je 
dohodnuté inak. Pojmy používané v OP, ktoré nie sú definované v OP, majú význam, ktorý je 
definovaný v SPP, ak nie je dohodnuté inak.  

 
Aktuálna cena 
Podielového listu 

– hodnota zhodná s Aktuálnou hodnotou Podielu. 

Aktuálna hodnota 
Podielu 

– hodnota vypočítaná ako podiel čistej hodnoty majetku Fondu, ktorou 
sa rozumie rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho 
záväzkami, a počtu Podielov v obehu k príslušnému dňu; Aktuálnu 
hodnotu Podielu určuje AM SLSP Zverejnením. 

AM SLSP – spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. 
s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO 35820705, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 
vložka č. 2814/B, držiteľ povolenia na vznik a činnosť správcovskej 
spoločnosti na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh č.UFT-
014/2001/KISS zo 14.9.2001 a rozhodnutia Úradu pre finančný trh č. 
GRUFT-  075/2004/KISS zo 16.12.2004. 

Depozitár – spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 
37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B, vykonávajúca 
funkciu depozitára podľa Zákona. 

Disponent  – fyzická osoba, ktorú Investor splnomocní na základe príslušnej 
Žiadosti na nakladanie so všetkými Podielovými listami evidovanými 
na jeho Konte, alebo na základe osobitného plnomocenstva 
na nakladanie s Podielovými listami v stanovenom rozsahu, pričom 
podpis Investora musí byť overený úradne alebo inak pre AM SLSP 
vyhovujúcim spôsobom.  

Doba trvania 
programu sporenia 

– doba od dňa vzniku do dňa zániku investovania do Fondu formou 
programu sporenia podľa OP; minimálnu Dobu trvania programu 
sporenia určí AM SLSP Zverejnením. 

   
Dôverné informácie – všetky informácie týkajúce sa Investorov, ktoré o nich AM SLSP 

získala pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činností vrátane 
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informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle 
obchodného zákonníka alebo sú predmetom právnej ochrany v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky ďalšie informácie o 
právnom statuse alebo ekonomickej a finančnej situácii a činnosti 
Investora. 

ESPA fond – podielový fond, spravovaný spoločnosťou ERSTE-SPARINVEST 
Kapitalanlagegeselschaft, m.b.H., Habsburgergasse 1a, 1010 Viedeň, 
Rakúska republika, alebo inou zahraničnou správcovskou 
spoločnosťou.  

Fond – podielový fond podľa Zákona, ktorým môže byť SPORO fond alebo 
ESPA fond. 

Investičná mena 
Fondu 

– mena, v ktorej môže Investor investovať do Fondu; Investičnú menu 
Fondu určí AM SLSP Zverejnením. 

   
Investor – osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem 

použiť na nadobudnutie Podielových listov, alebo bola na tento účel 
oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka 
alebo privátna ponuka. Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky 
použil na nadobudnutie Podielových listov a boli mu v tejto súvislosti 
vydané Podielové listy na jeho meno sa považuje za Podielnika. 

Konto  – evidenčný účet, na ktorom AM SLSP eviduje súbor 
informácií týkajúcich sa Investora, s ktorými AM SLSP disponuje na 
základe Zákona  a zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi AM SLSP 
a týmto Investorom, údaje o Podielových listoch v majetku Investora, 
údaje o Obchodoch vykonaných Investorom, a ďalšie údaje súvisiace 
so zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi AM SLSP a 
Investorom. Podľa dohody zmluvných strán je výpis z Konta Investora 
považovaný za výpis zo zoznamu podielnikov podľa Zákona. 
Súčasťou Konta Investora je Účet majiteľa podľa SPP. 

Nákupná cena 
Podielového listu 

– cena, ktorá predstavuje rozdiel Aktuálnej ceny Podielového listu 
a výstupného poplatku príslušného Fondu; pričom za túto cenu bude  
Podielnikovi vyplatený Podielový list. 

   
   
Obchod – vznik, zmena alebo zánik záväzkových právnych vzťahov medzi 

AM  SLSP a Investorom pri vykonávaní kolektívneho investovania 
podľa osobitného predpisu alebo činností súvisiacich s výkonom 
kolektívneho investovania. 

Obchodné miesto – prevádzkové priestory Depozitára alebo iných zmluvných partnerov, 
ktorí vykonávajú Obchody v mene a na účet AM SLSP. 

Obchodný deň  – ktorýkoľvek deň, kedy sú AM SLSP vykonávané alebo vysporiadavané 
Obchody. Obchodným dňom nie je deň, o ktorom AM SLSP z obzvlášť 
závažných prevádzkových dôvodov rozhodne a vyhlási, že je 
neobchodný deň; pričom AM SLSP túto skutočnosť oznámi 
zverejnením prostredníctvom Obchodných miest, v sídle AM SLSP 
alebo na webovom sídle AM SLSP (www.amslsp.sk), a to spravidla 
aspoň 5 dní pred takýmto dňom za predpokladu, že nejde 
o neočakávanú okolnosť obmedzujúcu prevádzku AM SLSP. 

OP – tieto Obchodné podmienky Asset Management Slovenskej sporiteľne, 
správ. spol., a. s. 

Osobné údaje  – osobné údaje Investora - fyzickej osoby v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov, ktoré získala AM SLSP o Investorovi pri výkone 
alebo v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti. 

Podiel – základná jednotka majetku Fondu; v prípade SPORO fondov sa jeden 
Podiel rovná jednému Podielovému listu. 

Podielnik – Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie 
Podielových listov a boli mu v tejto súvislosti vydané Podielové listy na 
jeho meno.  

Podielový list  – cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac Podielov 

http://www.amslsp.sk/
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Podielnika vo Fonde a s ktorým je spojené právo Podielnika na 
zodpovedajúci podiel na majetku vo Fonde a právo podieľať sa na 
výnose z tohto majetku. Podielový list SPORO fondu vydáva AM 
SLSP v zaknihovanej podobe, vo forme cenného papiera na meno 
a znie na jeden Podiel.  

Podmienky 
investovania 

– dokument sprístupnený Zverejnením obsahujúci základné pravidlá 
a podmienky stanovené AM SLSP pri investovaní do Fondov. 

   
Pokyn – Žiadosť alebo Príkaz podľa SPP alebo iná požiadavka Investora 

doručená AM SLSP. 
PP  predajný prospekt Fondu podľa Zákona; súčasťou PP je Štatút Fondu. 
Pravidelná 
investícia programu 
sporenia 

– suma peňažných prostriedkov, ktorú je Investor povinný vkladať na 
Účet Fondu pri investíciách do Fondu formou programu sporenia; 
minimálnu výšku a maximálnu výšku Pravidelnej investície programu 
sporenia určí AM SLSP Zverejnením. 

   
Predajná cena 
Podielového listu 

– cena, ktorá predstavuje súčet Aktuálnej ceny Podielového listu 
a vstupného poplatku príslušného Fondu; pričom za túto cenu bude 
Investorovi vydaný Podielový list. 

Produkty – produkty a služby AM SLSP, ktoré Investorovi poskytuje AM SLSP pri 
Obchodoch na zmluvnom základe. 

Prvá investičná 
suma 

– suma peňažných prostriedkov, ktorú je Investor povinný vložiť na Účet 
Fondu pri prvej investícii do Fondu; minimálnu výšku Prvej investičnej 
sumy určí AM SLSP Zverejnením. 

Redemačná suma – suma peňažných prostriedkov, ktorú Podielnik požaduje pri vyplatení 
Podielových listov; minimálnu výšku Redemačnej sumy určí AM SLSP 
Zverejnením. 

Referenčná mena  – mena, v ktorej sa oceňuje majetok Fondu a súčasne účtovná mena 
Fondu; Referenčnú menu Fondu určí AM SLSP Zverejnením. 

Sadzobník – Sadzobník poplatkov a náhrad AM SLSP.  
Skupina AM SLSP – a) Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika; Erste Asset 

Management GmbH, Viedeň, Rakúska republika; Slovenská 
sporiteľňa, a.s., Bratislava; Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, 
a.s., Bratislava; Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Bratislava; s IT 
Solutions SK, spol. s r.o., Bratislava; IT Solutions AT Spardat GmbH, 
Viedeň, Rakúska republika; Procurement Sevices SK, s.r.o. Bratislava; 
b) osoby, ktoré vykonávajú nad AM SLSP kontrolu alebo osoby nad 
ktorými AM SLSP vykonáva kontrolu;  
c) osoby, v ktorých vykonávajú osoby uvedené v písm. b) kontrolu.  
Kontrolou pre účely definície Skupiny AM SLSP je:  
a) priamy alebo nepriamy podiel najmenej 20 % na základnom imaní 
právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, 
alebo  
b) právo vymenovať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov 
štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby, 
alebo 
c) možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný 
s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a), v ktorej je iná 
fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe 
zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s 
ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi  právnickej osoby, 
alebo  
d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv zodpovedajúci 
podielu podľa písmena a) iným spôsobom. 

SPORO fond – podielový fond, ktorý spravuje AM SLSP podľa Zákona. 
   
SPP  Spoločný prevádzkový poriadok vydaný AM SLSP a Depozitárom 

s účinnosťou od 13.3.2012, ktorým sa upravuje postup a spôsob 
vedenia samostatnej evidencie Podielových listov SPORO fondov. 
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Štatút  – dokument obsahujúci základné informácie o Fonde, vyhotovený AM 
SLSP podľa Zákona a schválený príslušným orgánom v súlade so 
Zákonom, ktorý je súčasťou Zmluvy s Investorom a ktorého aktuálne 
znenie AM SLSP oznamuje Zverejnením.  

Účet Fondu – bežný účet Fondu v Investičnej mene Fondu, ktorý vedie Depozitár, 
alebo účet určený AM SLSP pre zasielanie investícií do ESPA fondu; 
číslo Účtu Fondu určuje AM SLSP Zverejnením. 

   
   
Vstupná investícia 
programu sporenia 

– suma peňažných prostriedkov, ktorú je Investor povinný vložiť na Účet 
Fondu pri investícii do Fondu formou programu sporenia; minimálnu 
výšku a maximálnu výšku Vstupnej investície programu sporenia určí 
AM SLSP Zverejnením. 

   
   
Výnos 
z  Podielového listu 

– výnos z majetku vo Fonde pripadajúci v súhrne na všetky Podiely na 
Podielovom liste k určitému Obchodnému dňu, vypočítaný ako súčin 
počtu Podielov na Podielovom liste a výnosu z jedného Podielu 
určeného k tomu istému Obchodnému dňu; výnos z jedného Podielu 
sa určuje ako podiel výnosu z majetku vo Fonde k danému 
Obchodnému dňu a počtu Podielov Fondu, ktoré sú v obehu k tomu 
istému Obchodnému dňu. 

Zákon – zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení. 
Zmluva  – akákoľvek zmluva alebo dohoda uzavretá medzi AM SLSP a 

Investorom v súvislosti s vykonávaním Obchodov alebo poskytovaním 
služieb podľa OP alebo SPP. 

Zverejnenie  – sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných 
priestoroch Obchodných miest, v sídle AM SLSP a na webovom sídle 
AM SLSP (www.amslsp.sk) alebo inou, po úvahe AM SLSP vhodnou 
formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je 
v príslušnom dokumente určené inak.  

Žiadosť – písomná žiadosť Investora v súvislosti s Obchodom, ktorú určí AM 
SLSP Zverejnením. 

Zostatková suma – suma peňažných prostriedkov, ktorú je Podielnik povinný ponechať vo 
Fonde pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov s Podielmi, ak AM SLSP 
nerozhodne inak; minimálnu výšku Zostatkovej sumy určí AM SLSP 
Zverejnením. 

 
 
 
3. Konanie a podpisovanie 

 
3.1. Konanie Investora 

 
3.1.1. Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to 

spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná ňou poverený 
zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, koná štatutárny 
orgán, t. j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými 
zodpovedajúcimi listinami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

3.1.2. V prípade, že dôjde ku zmene v  zložení štatutárneho orgánu právnickej osoby, je táto zmena 
účinná voči AM SLSP okamihom, keď jej bol predložený originál, alebo úradne overená kópia 
právoplatného rozhodnutia toho orgánu, ktorý je podľa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej 
zmluvy, zakladateľskej listiny, zriaďovateľskej listiny, zriaďovateľskej zmluvy, prípadne stanov 
právnickej osoby oprávnený uskutočniť takúto zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť 
Investora uviesť zápis v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri do súladu 
s faktickým právnym stavom, ako i na povinnosť Investora bezodkladne po uskutočnení zmeny 
v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, predložiť AM SLSP nový výpis 
z  registra. Dôveryhodnosť a dostatočnosť predložených listín je AM SLSP oprávnený posúdiť 
podľa vlastného uváženia. 

http://www.amslsp.sk/
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3.1.3. Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s AM SLSP iba za predpokladu, že má plnú 
spôsobilosť na právne úkony, pokiaľ OP neurčujú inak. Plnú spôsobilosť na právne úkony majú 
fyzické osoby staršie ako 18 rokov za predpokladu, že ich súd spôsobilosti na právne úkony 
nezbavil, alebo ich spôsobilosť na právne úkony neobmedzil, pokiaľ  právny predpis neuvádza 
inak. 

3.1.4. Za osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, koná vo vzťahu s AM SLSP ich 
zákonný zástupca, ktorý je povinný AM SLSP doložiť listiny preukazujúce jeho oprávnenie konať. 

3.1.5. Investor neschopný čítať alebo písať je povinný uskutočniť právny úkon vo vzťahu s AM SLSP 
formou úradnej zápisnice. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, pokiaľ má takýto Investor schopnosť 
oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok 
alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a pokiaľ je schopný listinu vlastnoručne 
podpísať. 
 

3.2. Konanie prostredníctvom zástupcu 
 

3.2.1. Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone na základe plnomocenstva 
zastúpiť zástupcom. Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme, a musí byť dostatočne 
určité. Podpis Investora na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre AM SLSP 
vyhovujúcim spôsobom. AM SLSP je viazaný len takými zmenami plnomocenstva, ktoré Investor 
oznámil AM SLSP. 

3.2.2. Pokiaľ je plnomocenstvo vystavené mimo územia Slovenskej republiky, overí podpis na 
plnomocenstve osoba oprávnená vykonávať overovanie podpisov v krajine, kde bolo 
plnomocenstvo vystavené. AM SLSP je oprávnený požadovať, aby takéto plnomocenstvá boli 
úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené doložkou “Apostille” v zmysle 
Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 
z 5.10.1961. 

3.2.3. Investor – fyzická osoba vyhlasuje, že akékoľvek plnomocenstvo, ktoré udelil tretej osobe, na 
základe ktorého je takáto tretia osoba oprávnená v rozsahu a spôsobom uvedenom 
v plnomocenstve konať v mene Investora – fyzickej osoby pri Obchodoch, smrťou Investora – 
fyzickej osoby ako splnomocniteľa nezaniká – voči AM SLSP toto plnomocenstvo zaniká 
momentom, kedy sa AM SLSP pre AM SLSP dôveryhodným spôsobom dozvie o smrti Investora. 
Ak sa AM SLSP preukázateľným spôsobom dozvie o úmrtí Investora, zaniká akékoľvek 
Investorom udelené plnomocenstvo, ak z jeho obsahu výslovne nevyplýva niečo iné; AM SLSP 
naďalej spravuje majetok Investora vo Fonde, nevykonáva však žiadne Obchody s Podielovými 
listami Investora. 
 

3.3. Preukazovanie totožnosti 
 

3.3.1. AM SLSP je pri každom Obchode oprávnený požadovať preukázanie totožnosti Investora, ak 
osobitný predpis neurčí inak. Investor je povinný pri každom Obchode vyhovieť takejto 
požiadavke AM SLSP. Vykonávanie Obchodu so zachovaním anonymity Investora je AM SLSP 
oprávnený odmietnuť. 

3.3.2. Investor - fyzická osoba preukazuje AM SLSP svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. U 
maloletého Investora, ktorý nemá doklad totožnosti, overuje AM SLSP totožnosť jeho zákonného 
zástupcu a tento zástupca predkladá doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie, a 
tiež rodný list maloletého Investora. 

3.3.3. Pri vykonávaní Obchodov prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje 
osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý AM SLSP pridelí Investorovi a 
autentifikačným údajom, ktorý AM SLSP dohodne s Investorom. AM SLSP a Investor sa dohodli, 
že na účely preukázania totožnosti Investora pri vykonávaní Obchodov prostredníctvom 
technických zariadení sa považuje: 
a) identifikačný údaj alebo číslo, ktoré pridelil Investorovi Depozitár v súvislosti s poskytovaním 

služieb elektronického bankovníctva, za identifikačné číslo Investora pridelené AM SLSP; a 
b) autentifikačný údaj, na ktorom sa Investor dohodol s Depozitárom v súvislosti s poskytovaním 

služieb elektronického bankovníctva, za autentifikačný údaj Investora dohodnutý medzi AM 
SLSP a Investorom. 

3.3.4. Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad o pobyte pre 
cudzinca, ak obsahuje fotografiu a doklad totožnosti občanov členských štátov Európskych 
spoločenstiev.  
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3.3.5. Ak za Investora koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva, AM 
SLSP overuje totožnosť zástupcu a zástupca predkladá AM SLSP doklad, z ktorého je zrejmé 
oprávnenie na zastupovanie. Fyzická osoba konajúca za právnickú osobu preukazuje totožnosť 
rovnakým spôsobom ako Investor - fyzická osoba. 
 
 

4. Vydávanie Podielových listov 
 

4.1. Investícia do Fondu a vydanie Podielového listu 
 

4.1.1. Prvú investíciu do Fondu vykonáva Investor, ak ešte neinvestoval do žiadneho z Fondov. 
4.1.2. Investor je povinný pri prvej investícii do Fondu podať na Obchodnom mieste Žiadosť o vydanie 

Podielových listov.  
4.1.3. V Žiadosti o vydanie Podielových listov je Investor povinný uviesť, ak je fyzická osoba - meno, 

priezvisko, rodné číslo, druh a číslo preukazu totožnosti, adresu trvalého pobytu a číslo 
peňažného účtu Investora, alebo ak je právnická osoba - obchodné meno, IČO, adresu sídla, 
označenie osoby oprávnenej konať za právnickú osobu a číslo peňažného účtu Investora. Ak je 
Investorom maloletá osoba, Žiadosť o vydanie Podielových listov musí obsahovať aj meno, 
priezvisko, rodné číslo, druh a číslo preukazu totožnosti, adresu trvalého pobytu jeho zákonného 
zástupcu. AM SLSP má za to, že peňažný účet, ktorého číslo uviedol Investor v Žiadosti 
o vydanie Podielových listov, je peňažným účtom Investora. AM SLSP neskúma vzťah medzi 
Investorom a majiteľom účtu, ktorého číslo uviedol Investor v Žiadosti o vydanie Podielových 
listov a nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Investorovi alebo majiteľovi účtu, ktorého 
číslo v tejto súvislosti uviedol Investor v Žiadosti o vydanie Podielových listov. Ďalšie náležitosti 
Žiadosti o vydanie Podielových listov určí AM SLSP Zverejnením. 

4.1.4. Investor je povinný vykonať investíciu do Fondu v Referenčnej mene Fondu alebo v Investičnej 
mene Fondu, pričom je povinný zaslanú platbu riadne identifikovať tak, že ako variabilný symbol 
uvedie číslo Konta Podielnika (identifikačné číslo/evidenčné číslo) alebo svoje rodné číslo, 
ako špecifický symbol uvedie číslo Žiadosti o vydanie Podielových listov a v poznámke uvedie 
svoje meno a priezvisko. 

4.1.5. Pokiaľ do piatich pracovných dní od podania Žiadosti o vydanie Podielových listov nebudú 
Investorom na Účet Fondu pripísané peňažné prostriedky Investora, alebo pokiaľ výška 
zaslaných peňažných prostriedkov Investora nedosiahne výšku Prvej investičnej sumy, je AM 
SLSP oprávnený zamietnuť Žiadosť o vydanie Podielových listov a neakceptovať návrh Investora 
na vykonanie Obchodu. 

4.1.6. AM SLSP nie je povinná prijať Žiadosť o vydanie Podielových listov, pričom jej odmietnutie nie je 
AM SLSP povinná Investorovi odôvodniť. AM SLSP Žiadosť o  vydanie Podielových listov 
neprijme najmä v prípade, ak by podľa AM SLSP vykonaním tohto Obchodu boli ohrozené alebo 
mohli byť ohrozené akékoľvek zásady a podmienky kolektívneho investovania alebo by mohlo 
byť ohrozené plnenie akýchkoľvek povinností AM SLSP voči tretím osobám alebo by mohlo byť 
ohrozené splnenie zákonnej požiadavky AM SLSP ako správcovskej spoločnosti konať 
s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme Podielnikov. 

4.1.7. Ako potvrdenie o prijatí Žiadosti o vydanie Podielových listov a akceptácii návrhu Investora na 
uzavretie zmluvného vzťahu pri prvej investícii do SPORO fondu vydá AM SLSP Investorovi 
Podielový list. Momentom vydania Podielového listu pri prvej investícii do Fondu vzniká zmluvný 
vzťah medzi AM SLSP a Investorom. 

4.1.8. Informáciu o realizácii úkonu zašle AM SLSP Podielnikovi po vydaní Podielového listu. 
4.1.9. Ak bude Podielový list zrušený za podmienok uvedených v OP, SPP alebo v právnych 

predpisoch, zmluvný vzťah medzi Podielnikom a AM SLSP nezaniká, ak sa zmluvné strany 
nedohodli inak, a to napriek tomu, že Podielnik nie je majiteľom iného Podielového listu. 

4.1.10. V prípade, že predmetom Žiadosti o vydanie Podielových listov je obstaranie vydania 
Podielových listov ESPA fondov, Investor súhlasí a berie na vedomie, že: 
a) túto Žiadosť nie je možné po jej prijatí zo strany AM SLSP zrušiť, odvolať, ani zmeniť; 
b) AM SLSP vykoná úkony smerujúce k umožneniu Investora investovať do ESPA fondov 

s odbornou starostlivosťou v lehotách podľa obchodných zvyklostí, najneskôr však tretí 
pracovný deň od prijatia tejto Žiadosti, pričom Investor berie na vedomie, že dodržanie 
odbornej starostlivosti nie je porušené, ak v priebehu vykonávania týchto úkonov dôjde 
k zmene ceny Podielového listu ESPA fondu; 

c) AM SLSP nie je zodpovedný za škodu, ktorá Investorovi vznikne vykonaním úkonov 
smerujúcich k investovaniu Investora do ESPA fondu v súlade s bežnou praxou zahraničných 
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trhov cenných papierov alebo ktorá Investorovi vznikne odmietnutím vykonania týchto 
úkonov; 

d) po uskutočnení investície Investora do ESPA fondu vykoná AM SLSP všetky úkony potrebné 
k vyrovnaniu investície Investora v súlade so zvyklosťami na príslušnom zahraničnom trhu 
cenných papierov, pričom Investor súhlasí so skutočnosťou, že Podielové listy ESPA Fondu 
budú evidované na majetkovom účte cenných papierov Depozitára;  

e) ak pri vyrovnaní investície Investora do ESPA fondu nemôže AM SLSP použiť na vyrovnanie 
investície celú sumu určenú Investorom z dôvodu nedeliteľnosti podielu ako základnej 
hodnotovej jednotky majetku v ESPA fonde, AM SLSP časť, ktorú nie je možné investovať do 
daného ESPA fondu, prevedie bez zbytočného odkladu na účet Investora, z ktorého bola 
úhrada na investovanie do ESPA fondu vykonaná, najneskôr však do siedmich dní od 
vyrovnania investície Investora a doručí Investorovi písomnú informáciu o vyrovnaní jeho 
investície; 

f) Podielnik je povinný uhradiť AM SLSP všetky náklady, ktoré AM SLSP účelne vynaložil pri 
vykonaní úkonov smerujúcich k vydaniu Podielových listov ESPA fondov.  

4.1.11. V prípade, že predmetom Žiadosti o vydanie Podielových listov je obstaranie vydania 
Podielových listov ESPA fondov, Investor súhlasí a berie na vedomie, že: 
a) v prípade ESPA fondu založeného podľa základnej dokumentácie ESPA fondu (ponukový 

prospektu fondu, všeobecné podmienky fondu, osobitné podmienky fondu, kľúčové 
informácie pre podielnikov a pod.) na dobu určitú, bude ESPA fond vytvorený dňa, ktorý je 
uvedený základnej dokumentácii ESPA fondu a vydávanie Podielových listov ESPA fondu sa 
uskutoční v lehote určenej v základnej dokumentácii ESPA fondu. Spoločnosť spravujúca 
ESPA fond má právo zastaviť vydávanie Podielových listov ESPA fondu aj pred uplynutím 
lehoty určenej v základnej dokumentácii ESPA fondu, pričom túto skutočnosť AM SLSP 
oznámi Investorovi Zverejnením bez zbytočného odkladu po tom, čo spoločnosť spravujúca 
ESPA fond rozhodne o zastavení vydávania Podielových listov ESPA fondu. V prípade, ak sú 
peňažné prostriedky Investora vo výške predpokladanej sumy investície, pripísané na Účet 
Fondu pre tento ESPA fond po dobe určenej spoločnosťou spravujúcou ESPA fond v 
rozhodnutí o zastavení vydávania Podielových listov ESPA fondu; 

b) v prípade ESPA fondu založeného na dobu určitú, je ESPA fondu založený na dobu určitú do 
dňa určeného v základnej dokumentácii ESPA fondu. Výnos z likvidácie ESPA fondu 
pripadajúci na jednotlivé podiely Podielového listu ESPA fondu bude depozitár ESPA fondu 
rozdeľovať po likvidácii ESPA fondu v lehote podľa základnej dokumentácie ESPA fondu. AM 
SLSP je oprávnený zastaviť obstarávanie kúpy Podielových listov ESPA fondu ku dňu, ktorý 
určí Zverejnením. Ak sú peňažné prostriedky Investora vo výške predpokladanej sumy 
investície určené na obstaranie Podielového listu ESPA fondu pripísané na Účet Fondu pre 
tento ESPA fond po dni určenom AM SLSP ako deň zastavenia obstarávania kúpy 
Podielových listov ESPA fondu;  

c) obstarávanie kúpy a vydávanie Podielových listov ESPA fondu sa zastavuje v okamihu, kedy 
súčet peňažných súm určených na obstaranie Podielových listov ESPA fondu na Účte Fondu 
pre ESPA fond dosiahne množstvo peňažných prostriedkov určené AM SLSP Zverejnením. V 
prípade, ak budú peňažné prostriedky Investora pripísané na Účet Fondu pre ESPA fond po 
tom, ako súčet peňažných súm určených na obstaranie kúpy Podielových listov ESPA fondu 
dosiahne množstvo peňažných prostriedkov určené AM SLSP Zverejnením. 

4.1.12. V prípadoch podľa bodu 4.1.11., písm. a) až c) OP nie je AM SLSP povinný obstarať pre 
Investora Podielový list ESPA fondu uvedený v Žiadosti o vydanie Podielových listov a AM SLSP 
sa zaväzuje vrátiť bez zbytočného odkladu peňažné prostriedky Investora na jeho peňažný účet, 
ktorý použil pri investícii do ESPA fondu. 

4.1.13. Investor týmto poveruje AM SLSP, aby v jeho mene a na jeho účet vykonal všetky právne úkony 
potrebné k zabezpečeniu vedenia Podielových listov ESPA fondov vo vlastníctve Investora na 
majetkovom účte cenných papierov Depozitára. 

4.1.14. Postup a ďalšie podmienky pri vydaní Podielových listov sa riadia v prípade SPORO fondov 
príslušnými ustanoveniami SPP a v prípade ESPA fondov obchodnými zvyklosťami, ktoré sa 
vzťahujú na ESPA fondy. Osobitné podmienky dohodnuté medzi AM SLSP a Investorom 
v prípade investovania do ESPA fondov majú prednosť pred ustanoveniami OP. 
 
 

 
 
5. Vyplatenie Podielových listov 
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5.1. Podielnik môže kedykoľvek podať Žiadosť o vyplatenie Podielových listov, ak Štatút Fondu 

nestanovuje inak. Dňom doručenia Žiadosti o vyplatenie Podielových listov do AM SLSP sa 
rozumie deň, v ktorom bola Žiadosť o vyplatenie Podielových listov preukázateľne doručená do 
AM SLSP, a to potvrdením AM SLSP o jej prijatí. V Žiadosti o vyplatenie Podielových listov je 
Podielnik povinný uviesť, ak je fyzická osoba - meno, priezvisko, rodné číslo, druh a číslo 
preukazu totožnosti, adresu trvalého pobytu a číslo peňažného účtu Podielnika, alebo ak je 
právnická osoba - obchodné meno, IČO, adresu sídla, označenie osoby oprávnenej konať za 
právnickú osobu a číslo peňažného účtu Podielnika. Ak je Investorom maloletá osoba, Žiadosť 
o vyplatenie Podielových listov musí obsahovať aj meno, priezvisko, rodné číslo, druh a číslo 
preukazu totožnosti, adresu trvalého pobytu jeho zákonného zástupcu. AM SLSP má za to, že 
peňažný účet, ktorého číslo uviedol Podielnik v Žiadosti o vyplatenie Podielových listov, je 
peňažným účtom Podielnika, na ktorý majú byť vyplatené peňažné prostriedky z vyplatenia 
Podielových listov. AM SLSP neskúma vzťah medzi Podielnikom a majiteľom účtu, ktorého číslo 
uviedol Podielnik v Žiadosti o vyplatenie Podielových listov a nezodpovedá za žiadne škody, 
ktoré vzniknú Podielnikovi alebo majiteľovi účtu, ktorého číslo v tejto súvislosti uviedol Podielnik v 
Žiadosti o vyplatenie Podielových listov. Ďalšie náležitosti Žiadosti o vyplatenie Podielových listov 
určí AM SLSP Zverejnením. 

5.2. V Žiadosti o vyplatenie Podielových listov je Podielnik povinný uviesť Fond a Podielový list, ktorý 
požaduje vyplatiť alebo Redemačnú sumu. Podielnik môže požiadať o vyplatenie Podielových 
listov v Referenčnej mene Fondu alebo v Investičnej mene Fondu, v ktorej investoval do Fondu. 
Ak Podielnik neuvedie menu, v ktorej žiada Podielové listy vyplatiť, alebo ak nastanú okolnosti, 
ktoré neumožňujú AM SLSP vyplatiť Podielové listy v mene, ktorú uviedol Podielnik, je AM SLSP 
oprávnený vyplatiť Podielové listy v Referenčnej mene Fondu. AM SLSP je vždy oprávnený pre 
neurčitosť právneho úkonu odmietnuť Žiadosť o vyplatenie Podielových listov v prípade, ak 
Podielnik v Žiadosti o vyplatenie Podielových listov neuvedie povinné náležitosti podľa OP.  

5.3. V prípade, že Podielnik požiada o vyplatenie všetkých Podielových listov, ktorých je majiteľom, 
nemusí byť splnená podmienka minimálnej výšky Redemačnej sumy.  

5.4. Ak Podielnik splní všetky dohodnuté podmienky, AM SLSP vyplatí Podielnikovi Podielový list 
najneskôr do 14 dní odo dňa podania Žiadosti o vyplatenie Podielových listov, na peňažný účet 
určený Podielnikom, ak Štatút Fondu alebo SPP nestanovuje inak. 

5.5. V prípade, že predmetom Podielnikovej Žiadosti o vyplatenie Podielových listov je obstaranie 
vyplatenia Podielových listov ESPA fondov, Podielnik súhlasí a berie na vedomie, že: 
a) túto Žiadosť nie je možné po jej prijatí zo strany AM SLSP zrušiť, odvolať, ani zmeniť; 
b) úkony smerujúce k vyplateniu Podielových listov ESPA fondov vykoná AM SLSP v lehotách 

podľa obchodných zvyklostí, najneskôr však tretí pracovný deň od prijatia tejto Žiadosti; 
c) AM SLSP vykoná tieto úkony s odbornou starostlivosťou, pričom Podielnik berie na vedomie, 

že dodržanie odbornej starostlivosti nie je porušené, ak v priebehu vykonávania týchto 
úkonov dôjde k zmene ceny Podielových listov ESPA fondov; 

d) AM SLSP je oprávnený odmietnuť vykonať úkony smerujúce k vyplateniu Podielových listov 
ESPA fondov aj bez udania dôvodu, pričom AM SLSP nie je zodpovedný za nevykonanie 
týchto úkonov, ak k ich nevykonaniu došlo bez zavinenia AM SLSP; 

e) AM SLSP nie je zodpovedný za škodu, ktorá Podielnikovi vznikne vykonaním úkonov 
smerujúcich k vyplateniu Podielových listov ESPA fondov v súlade s bežnou praxou 
zahraničných trhov cenných papierov alebo ktorá Podielnikovi vznikne odmietnutím 
vykonania týchto úkonov. 

f) Podielnik je povinný uhradiť AM SLSP všetky náklady, ktoré AM SLSP účelne vynaložil pri 
vykonaní úkonov smerujúcich k vyplateniu Podielových listov ESPA fondov; 

g) Podielnik nie je oprávnený po podpise tejto Žiadosti nakladať s Podielovým listom ESPA 
fondu, ktorého Podielové listy žiada vyplatiť. 

 
 
6. Cena Podielových listov 

 
6.1. Pri vydaní Podielového listu SPORO fondu sa rozhodujúci deň pre stanovenie Aktuálnej ceny 

Podielového listu SPORO fondu určí podľa časového momentu Obchodného dňa uvedeného 
v PP SPORO fondu, v ktorom bola Investorom do AM SLSP doručená Žiadosť o vydanie 
Podielových listov a Depozitár potvrdil AM SLSP prijatie peňažných prostriedkov od Investora vo 
výške Predajnej ceny Podielového listu; pričom platí, že do časového momentu Obchodného dňa 
určeného v PP SPORO fondu je rozhodujúcim dňom pre stanovenie Aktuálnej ceny Podielového 
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listu obchodný deň, v ktorom bola doručená Žiadosť o vydanie Podielových listov a Depozitár 
potvrdil AM SLSP prijatie peňažných prostriedkov od Investora vo výške Predajnej ceny 
Podielového listu, a po časovom momente Obchodného dňa určeného v PP SPORO fondu je 
rozhodujúcim dňom pre stanovenie Aktuálnej ceny Podielového listu Obchodný deň nasledujúci 
po doručení Žiadosti o vydanie Podielových listov a potvrdení prijatia peňažných prostriedkov od 
Investora vo výške Predajnej ceny Podielového listu.  

6.2. Pri vydaní Podielového listu ESPA fondu sa rozhodujúcim dňom pre určenie Predajnej ceny 
Podielového listu ESPA fondu rozumie časový moment Obchodného dňa, v ktorom bola Žiadosť 
o vydanie Podielových listov doručená Investorom do AM SLSP a postúpená AM SLSP na 
vykonanie na príslušný trh cenných papierov, ako aj úplne uhradená Aktuálna cena Podielového 
listu ESPA fondu pripísaním týchto peňažných prostriedkov na Účet Fondu alebo vykonaná 
následná investícia do Fondu podľa OP. Ak sú na Účet Fondu pripísané peňažné prostriedky 
Investora v Obchodný deň do časového momentu stanoveného v Podmienkach investovania 
určených Zverejnením, Predajná cena Podielového listu sa určí na základe Aktuálnej hodnoty 
Podielu, určenej pre tento Obchodný deň. Ak sú na Účet Fondu pripísané peňažné prostriedky 
Investora v Obchodný deň po časovom momente stanovenom v Podmienkach investovania 
určených Zverejnením, Predajná cena Podielového listu sa určí na základe Aktuálnej hodnoty 
Podielu, určenej pre bezprostredne nasledujúci Obchodný deň. Ak sú na Účet Fondu pripísané 
peňažné prostriedky Investora v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, za deň pripísania sa 
považuje najbližší nasledujúci Obchodný deň.  

6.3. AM SLSP a Investor sa dohodli, že rozdiel medzi sumou peňažných prostriedkov Investora 
pripísaných na Účet Fondu a sumou Predajných cien Podielových listov v rámci jednej investície, 
ktorý je menší ako Aktuálna hodnota Podielu sa stáva príjmom Fondu. Počet vydaných 
Podielových listov určí AM SLSP v súlade so Štatútom. 

6.4. Pri vyplatení Podielového listu SPORO fondu sa rozhodujúcim dňom pre určenie Nákupnej ceny 
Podielového listu SPORO fondu rozumie deň, v ktorom bola Podielnikom do AM SLSP doručená 
Žiadosť o vyplatenie Podielových listov. pričom dňom doručenia Žiadosti o vyplatenie 
Podielových listov do AM SLSP sa rozumie deň, v ktorom bola Žiadosť o vyplatenie Podielových 
listov preukázateľne doručená do AM SLSP, a to potvrdením AM SLSP o jej prijatí.  

6.5. Pri vyplatení Podielového listu ESPA fondu sa rozhodujúcim dňom pre určenie Nákupnej ceny 
Podielového listu ESPA fondu rozumie časový moment Obchodného dňa, v ktorom bola 
Investorom preukázateľne doručená do AM SLSP Žiadosť o vyplatenie Podielových listov. Ak je 
Žiadosť o vyplatenie Podielových listov ESPA fondu doručená na Obchodné miesto AM SLSP 
v Obchodný deň do časového momentu stanoveného v Podmienkach investovania určených 
Zverejnením, Nákupná cena Podielového listu ESPA fondu sa určí na základe Aktuálnej hodnoty 
Podielu, určenej pre tento Obchodný deň. Ak je Žiadosť o vyplatenie Podielových listov ESPA 
fondu doručená na Obchodné miesto AM SLSP v Obchodný deň po časovom momente určenom 
v Podmienkach investovania Zverejnením, Nákupná cena Podielového listu ESPA fondu sa určí 
na základe Aktuálnej hodnoty Podielu určenej pre bezprostredne nasledujúci Obchodný deň. Ak 
je Žiadosť o vyplatenie Podielových listov ESPA fondu doručená na Obchodné miesto AM SLSP 
v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, za deň doručenia sa považuje najbližší nasledujúci 
Obchodný deň. Ak Podielnik žiadal vyplatiť určitú peňažnú sumu, počet Podielových listov, ktoré 
budú vyplatené, určí AM SLSP ako podiel peňažnej sumy, ktorú žiada Podielnik vyplatiť 
a Nákupnej ceny Podielového listu.  
 
 

7. Nakladanie s Podielovými listami 
 

7.1. Prevod Podielového listu 
 

7.1.1. Prevodom Podielového listu ESPA fondu je zmena majiteľa Podielového listu ESPA fondu 
uskutočnená na základe zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluva, ktorej 
predmetom je prevod Podielového listu ESPA fondu musí mať písomnú formu, musí mať 
zákonom požadované náležitosti a podpisy zmluvných strán musia byť úradne overené alebo 
overené inak, pre AM SLSP vyhovujúcim spôsobom. 

7.1.2. AM SLSP je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie doklady súvisiace s prevodom Podielového 
listu ESPA fondu alebo ktoré sa týkajú nadobúdateľa, resp. nadobúdateľov Podielového listu 
ESPA fondu, ktoré pokladá AM SLSP, v súlade so zákonnou požiadavkou konať s odbornou 
starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov, za dostatočné a potrebné. 
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7.1.3. Podielnik, ktorý sa stal majiteľom Podielového listu ESPA fondu na základe zmluvy, je povinný 
v Obchodnom mieste AM SLSP bezodkladne podať Príkaz o registráciu prevodu Podielového 
listu, pre ktorú primerane platia ustanovenia SPP. 

7.1.4. Prevodom Podielového listu sa zmluvný vzťah medzi Podielnikom, ktorý bol pôvodným majiteľom 
Podielového listu a AM SLSP nezaniká, a to ani v prípade, ak takýto Podielnik nie je majiteľom 
iného Podielového listu, pričom predmetom tohto zmluvného vzťahu je najmä právo Podielnika 
vykonať následnú investíciu podľa OP. Zároveň vzniká nový zmluvný vzťah medzi Podielnikom, 
ktorý sa stal novým majiteľom Podielového listu a AM SLSP. 

7.1.5. Prevod Podielového listu SPORO fondu sa riadi ustanoveniami SPP.  
 
 

7.2. Prechod Podielového listu 
 

7.2.1. Prechodom Podielového listu ESPA fondu je zmena Podielnika na základe právoplatného 
rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu, alebo na základe 
iných právnych skutočností ustanovených platnými právnymi predpismi. Podielnik, ktorý 
nadobudol Podielový list ESPA fondu podľa predchádzajúcej vety je povinný v lehote do 7 dní 
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, právoplatnosti rozhodnutia iného štátneho 
orgánu, alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených platnými právnymi 
predpismi, na základe ktorých došlo k prechodu Podielového listu ESPA fondu, podať Príkaz na 
registráciu prechodu Podielového listu, pre ktorý primerane platia ustanovenia SPP a doložiť 
všetky doklady, na základe ktorých došlo k prechodu Podielového listu ESPA fondu. 

7.2.2. AM SLSP je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie doklady súvisiace s prechodom Podielového 
listu ESPA fondu alebo ktoré sa týkajú nadobúdateľa, resp. nadobúdateľov Podielového listu 
ESPA fondu, ktoré pokladá AM SLSP, v súlade so zákonnou požiadavkou konať s odbornou 
starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov, za dostatočné a potrebné. 

7.2.3. AM SLSP je oprávnený Podielový list zrušiť, ak prechodom Podielového listu nadobudnú 
Podielový list do majetku dve alebo viac osôb. Po zrušení Podielového listu sa postupuje podľa 
ustanovení OP o výplate Podielových listov. 

7.2.4. Prechod Podielového listu SPORO fondu sa riadi ustanoveniami SPP. 
 

 
8. Presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi 

 
8.1. Podielnik môže podať Žiadosť o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi. Žiadosťou 

o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi žiada Podielnik AM SLSP, aby sa vyplatenie 
Podielových listov uskutočnilo tak, že peňažná suma získaná vyplatením Podielových listov sa 
použije na vydanie Podielových listov iného Fondu Podielnikovi. 

8.2. V Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi je Podielnik povinný uviesť, ak je 
fyzická osoba - meno, priezvisko, rodné číslo, druh a číslo preukazu totožnosti, adresu trvalého 
pobytu, alebo ak je právnická osoba - obchodné meno, IČO, adresu sídla, označenie osoby 
oprávnenej konať za právnickú osobu. Ak je Podielnikom maloletá osoba, Žiadosť o presun 
peňažných prostriedkov medzi Fondmi musí obsahovať aj meno, priezvisko, rodné číslo, druh a 
číslo preukazu totožnosti, adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu. 

8.3. V Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi je Podielnik povinný uviesť Fond a 
Podielový list, ktorý požaduje vyplatiť alebo Redemačnú sumu a Fond, do ktorého má AM SLSP 
Redemačnú sumu získanú vyplatením Podielových listov investovať. AM SLSP je vždy 
oprávnený pre neurčitosť právneho úkonu odmietnuť Žiadosť o presun peňažných prostriedkov 
medzi Fondmi v prípade, ak Podielnik v Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi 
neuvedie povinné náležitosti podľa OP. 

8.4. Ak Podielnik podá Žiadosť o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi, presun sa vykoná 
primerane podľa ustanovení OP o vyplatení Podielových listov a vydaní Podielových listov; 
minimálnu výšku investičnej sumy, ktorú je Podielnik povinný dodržať pri presune do iného Fondu 
na základe Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi, AM SLSP určí Zverejnením. 

8.5. Pre Podielové listy vydané Podielnikovi na základe Žiadosti o presun peňažných prostriedkov 
medzi Fondmi, je dohodnutý taký istý režim investovania, aký bol dohodnutý pre Podielový list, 
ktorý bol vyplatený na základe Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi. 

8.6. V prípade, že predmetom Podielnikovej Žiadosti o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi 
je obstaranie presunu peňažných prostriedkov medzi ESPA Fondmi, alebo medzi ESPA Fondom 
a SPORO fondom, Podielnik súhlasí a berie na vedomie, že: 
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a) AM SLSP vykoná všetky úkony smerujúce k investovaniu alebo vyplateniu určených 
Podielových listov podľa tejto Žiadosti; 

b) AM SLSP povinný vykonávať úkony smerujúce k investovaniu Podielnika do ESPA Fondu až 
od momentu pripísania sumy určenej na investovanie do daného ESPA Fondu na Účet 
Fondu, a týmto momentom medzi ním a AM SLSP vzniká zmluvný vzťah, predmetom ktorého 
je obstaranie investovania do ESPA Fondu; 

c) Žiadosť o presun peňažných prostriedkov medzi Fondmi nie je možné po jej prijatí zo strany 
AM SLSP zrušiť, odvolať ani zmeniť; 

d) úkony smerujúce k umožneniu Investora investovať do ESPA Fondu alebo vyplatiť Podielové 
listy ESPA Fondu vykoná AM SLSP s odbornou starostlivosťou v lehotách podľa obchodných 
zvyklostí, najneskôr však tretí pracovný deň od prijatia tejto Žiadosti, pričom Podielnik berie 
na vedomie, že dodržanie odbornej starostlivosti nie je porušené, ak v priebehu vykonávania 
týchto úkonov dôjde k zmene ceny Podielového listu ESPA Fondu; 

e) AM SLSP je oprávnený odmietnuť vykonať úkony smerujúce k investovaniu Investora do 
ESPA Fondu alebo vyplateniu Podielových listov ESPA Fondu aj bez udania dôvodu, pričom 
AM SLSP nie je zodpovedný za nevykonanie týchto úkonov, ak k ich nevykonaniu došlo bez 
zavinenia AM SLSP; 

f) AM SLSP nie je zodpovedný za škodu, ktorá Investorovi vznikne vykonaním úkonov 
smerujúcich k investovaniu Investora do ESPA Fondu alebo vyplateniu Podielových listov 
ESPA Fondu v súlade s bežnou praxou zahraničných trhov cenných papierov alebo ktorá 
Investorovi vznikne odmietnutím vykonania týchto úkonov. 

g) je povinný uhradiť AM SLSP všetky náklady, ktoré AM SLSP účelne vynaloží pri vykonaní 
úkonov podľa tejto Žiadosti. 

h) AM SLSP bude pri presune primerane postupovať podľa ustanovení OP o vyplatení 
Podielových listov a o následnej investícii do Fondu.  

 
 
9. Režim investovania 

 
9.1. Podielnik sa môže v Žiadosti o vydanie Podielových listov alebo Žiadosti o presun peňažných 

prostriedkov medzi Fondmi dohodnúť s AM SLSP na spôsobe nakladania s Výnosom 
z Podielového listu pokiaľ to umožňuje Štatút Fondu, pričom sa môže rozhodnúť medzi 
štandardným a neštandardným režimom investovania. 

9.2. Ak je v Štatúte Fondu určená možnosť, že Výnos z Podielových listov sa reinvestuje vydaním 
Podielových listov Podielnikovi alebo sa vypláca Podielnikovi v peniazoch, za štandardný režim 
investovania podľa Žiadosti o vydanie Podielových listov alebo Žiadosti o presun peňažných 
prostriedkov medzi Fondmi sa považuje to, že Výnos z Podielového listu sa bude reinvestovať 
vydaním Podielových listov Podielnikovi. 

9.3. Ak je v Štatúte Fondu určená možnosť, že Výnos z Podielových listov sa reinvestuje vydaním 
Podielových listov Podielnikovi alebo sa vypláca Podielnikovi v peniazoch, za neštandardný režim 
investovania podľa Žiadosti o vydanie Podielových listov alebo Žiadosti o presun peňažných 
prostriedkov medzi Fondmi sa považuje to, že Výnos z Podielového listu sa bude vyplácať 
Podielnikovi v peniazoch.  
 
 

10. Sporiace Produkty 
 

10.1. Program sporenia 
 

10.1.1. Podielnik môže požiadať o investovanie do Fondu formou programu sporenia. 
10.1.2. Podielnik je oprávnený požiadať o investovanie do Fondu formou programu sporenia, a to iba 

prostredníctvom  Žiadosti o vydanie Podielových listov určenej pre príslušný program sporenia. 
10.1.3. Program sporenia je investovanie peňažných prostriedkov Podielnikom do Fondu podľa 

podmienok uvedených v bode 10.1. OP, ak nie je uvedené inak. 
10.1.4. Ak Podielnik určí, že bude investovať do Fondu formou programu sporenia, je povinný stanoviť 

základné podmienky programu sporenia. AM SLSP určí Zverejnením, ktoré základné 
podmienky je Podielnik povinný stanoviť pri zvolenom programe sporenia. 

10.1.5. Investovanie do Fondu formou programu sporenia začína kalendárnym dňom vydania prvého 
Podielového listu v poradí v rámci programu sporenia na základe Vstupnej investície programu 
sporenia alebo Pravidelnej investície programu sporenia pripísanej na Účet Fondu. 
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10.1.6. Pokiaľ do piatich dní od podania Žiadosti, ktorou Podielnik žiadal, že bude investovať do Fondu 
formou programu sporenia nebudú Podielnikom na Účet Fondu pripísané peňažné prostriedky 
Podielnika, alebo ak výška zaslaných peňažných prostriedkov Podielnika nedosiahne výšku 
Vstupnej investície programu sporenia, je AM SLSP oprávnený zamietnuť takúto Žiadosť a 
neakceptovať návrh Podielnika na vykonanie Obchodu 

10.1.7. Investovanie do Fondu formou programu sporenia sa pri Vstupnej investícii programu sporenia 
vykoná podľa ustanovení OP o prvej investícii do Fondu, ak nie je v bode 10.1. OP uvedené 
inak. 

10.1.8. Po začatí investovania do Fondu formou programu sporenia je Podielnik povinný každý 
kalendárny mesiac uhradiť na Účet Fondu Pravidelnú investíciu programu sporenia. Podľa 
dohody zmluvných strán AM SLSP nezasiela Podielnikovi informáciu o realizácii úkonu po 
každej úhrade Pravidelnej investície. 

10.1.9. Podielnik môže byť v omeškaní s úhradou Pravidelnej investície programu sporenia na Účet 
Fondu najviac tri kalendárne mesiace. Ak je Podielnik v omeškaní s úhradou Pravidelnej 
investície programu sporenia na Účet Fondu, automaticky sa predlžuje Doba trvania programu 
sporenia o dobu, počas ktorej je Podielnik v omeškaní s úhradou Pravidelnej investície 
programu sporenia na Účet Fondu. 

10.1.10. Program sporenia môže byť na základe Žiadosti Podielnika prerušený najdlhšie na dobu 12 
kalendárnych mesiacov. Ak AM SLSP preruší program sporenia na základe Žiadosti Podielnika, 
počas tejto doby nie je Podielnik povinný uhrádzať Pravidelnú investíciu programu sporenia. 
Doba trvania programu sporenia sa v takomto prípade automaticky predlžuje o dobu, počas 
ktorej bol program sporenia  prerušený. 

10.1.11. Investovanie do Fondu formou programu sporenia sa po zaplatení Vstupnej investície programu 
sporenia vykoná podľa ustanovení OP o prvej investícii do Fondu, ak nie je v bode 10.1. OP 
uvedené inak. 

10.1.12. Ak je Podielnikom z dôvodu investovania do Fondu formou programu sporenia uhradená na 
Účet Fondu iná suma peňažných prostriedkov ako Pravidelná investícia programu sporenia 
dohodnutá v Zmluve, pričom výška tejto sumy je v rozmedzí minimálnej a maximálnej výšky 
Pravidelnej investície programu sporenia určenej AM SLSP Zverejnením, je AM SLSP 
oprávnený túto sumu peňažných prostriedkov považovať za Pravidelnú investíciu programu 
sporenia, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia OP upravujúce program sporenia. Podielnik je 
okrem jednej Pravidelnej investície programu sporenia oprávnený jedenkrát mesačne uhradiť 
na Účet Fondu ďalšiu mimoriadnu investíciu programu sporenia, avšak maximálne do výšky 
Pravidelnej investície programu sporenia dohodnutej v Zmluve (ďalej len „mimoriadna 
investícia programu sporenia“). V prípade, ak výška takejto mimoriadnej investície programu 
sporenia presiahne vyššie dohodnutú sumu, budú peňažné prostriedky tvoriace rozdiel medzi 
Podielnikom uhradenou sumou a sumou mimoriadnej investície programu sporenia investované 
do Fondu podľa ustanovení OP o následnej investícii do Fondu, a to aj v prípade, ak táto suma 
nedosiahne výšku minimálnej výšky Následnej investičnej sumy. Predchádzajúca veta platí aj 
pre každú ďalšiu investíciu, ktorú Podielnik do Fondu uhradí v kalendárnom mesiaci, v ktorom 
do Fondu uhradil mimoriadnu investíciu programu sporenia. 

10.1.13. Vyplatenie Podielov z Podielového listu vydaného AM SLSP v súvislosti s programom sporenia 
sa vykoná podľa ustanovení OP o vyplatení Podielov z Podielového listu. 

10.1.14. AM SLSP určí Zverejnením dobu, po uplynutí ktorej je Podielnik oprávnený podať Žiadosť 
o vyplatenie Podielových listov nadobudnutých v rámci programu sporenia bez povinnosti platiť 
výstupný poplatok (ďalej len „minimálna doba programu sporenia“). Ak Podielnik kedykoľvek 
pred uplynutím Doby trvania programu sporenia požiada o vyplatenie všetkých podielov, ktoré 
nadobudol v rámci programu sporenia, program sporenia nezaniká, avšak platí, že odo dňa 
podania takejto Žiadosti začína minimálna doba programu sporenia určená podľa 
predchádzajúcej vety plynúť nanovo. 

10.1.15. AM SLSP je oprávnený nie však povinný, investovanie do Fondu formou programu sporenia 
zrušiť, ak Podielnik tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nezabezpečí prevod 
peňažných prostriedkov na Účet Fondu vo výške Pravidelnej investície programu sporenia. 

10.1.16. Investovanie do Fondu formou programu sporenia zaniká: 
a) ak Podielnik z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu, písomne oznámil AM 

SLSP ukončenie investovania do Fondu formou programu sporenia, a to v Obchodný deň 
nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia Podielnika AM SLSP, okrem prípadu, 
ak sa zmluvné strany dohodnú inak, 
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b) ak AM SLSP z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu, oznámi Podielnikovi 
formou Zverejnenia ukončenie investovania do Fondu formou programu sporenia, a to dňom 
určeným Zverejnením, 

c) ak sa AM SLSP preukázateľným spôsobom dozvie o úmrtí Podielnika,  
d) ak Podielnik previedol na tretiu osobu Podielový list vydaný AM SLSP v súvislosti 

s programom sporenia, a to v Obchodný deň, kedy bolo AM SLSP doručené písomné 
oznámenie o prevode Podielového listu spolu s dokladmi preukazujúcimi prevod 
Podielového listu a bol uhradený poplatok podľa Sadzobníka. 

10.1.17. Ak dôjde k zániku investovania do Fondov formou programu sporenia podľa ustanovenia 
7.1.16. OP a ak budú splnené podmienky na investovanie do Fondu formou prvej investície do 
Fondu, pričom na splnenie podmienok týkajúcich sa výšky prvej investície do Fondu sa 
neprihliada, budú sa Podielové listy Podielnika vydané v rámci zaniknutého investovania do 
Fondov formou programu sporenia považovať za Podielové listy vydané podľa ustanovení OP o 
prvej investícii do Fondu alebo následnej investícii do Fondu a akékoľvek právne úkony 
súvisiace s Podielovými listami Podielnika sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami OP 
o prvej investícii do Fondu alebo o následnej investícii do Fondu. 

 
 

10.2. Dôchodkové sporenie 
 
10.2.1. Podielnik môže požiadať o investovanie do Fondu formou dôchodkového sporenia. 
10.2.2. Dôchodkové sporenie je investovanie peňažných prostriedkov Podielnikom do Fondu podľa 

podmienok uvedených v bode 10.2. OP, pričom na dôchodkové sporenie sa vzťahujú 
ustanovenia bodu 10.1. OP, ak nie je určené inak. 

10.2.3. Dôchodkové sporenie nemôže skončiť skôr ako v deň dovŕšenia 55 rokov veku Podielnika a 
minimálna doba trvania dôchodkového sporenia je 10 rokov. 

 
10.3. zrušený k 27. 02. 2017 

 
 

10.4. Šikovné investičné sporenie –  investičná časť  
 

10.4.1. Podielnik môže požiadať o investovanie do Fondov formou Šikovného investičného sporenia, a to 
iba prostredníctvom Žiadosti o vydanie Podielových listov určenej pre investičnú časť Šikovného 
investičného sporenia.  

10.4.2. AM SLSP a Podielnik sa pri investovaní do Fondov formou Šikovného investičného sporenia 
dohodli, že peňažné prostriedky Podielnika, ktoré sú určené na investovanie do Fondov (ďalej aj 
„investičná časť“), budú investované do Fondu č. 1 a Fondu č. 2 v pomere a za podmienok 
dohodnutých v Zmluve a v bode 10.4. OP. Názov Fondu č. 1 a Fondu č. 2 určí AM SLSP 
Zverejnením.  

10.4.3. AM SLSP a Podielnik sa dohodli, že na investičnú časť Šikovného investičného sporenia sa 
primerane vzťahujú ustanovenia bodu 10.1 OP okrem bodov 10.1.1. až 10.1.3. OP a 10.1.12. 
OP, ak nie je uvedené inak.  

10.4.4. AM SLSP a Podielnik sa pre účely investičnej časti Šikovného investičného sporenia dohodli, že 
v prípade, ak Fond č. 1 alebo Fond č. 2 už nebude pre investovanie do Fondov formou 
Šikovného investičného sporenia vhodný, AM SLSP je oprávnený nahradiť Fond č. 1 alebo Fond 
č. 2 iným Fondom spravovaným AM SLSP, ktorého zameranie bude rovnaké alebo podobné 
tomu, ktoré mal pôvodný Fond č. 1 alebo Fond č. 2. V prípade, že dôjde k nahradeniu Fondu č. 1 
alebo Fondu č. 2 iným Fondom spravovaným AM SLSP podľa tohto bodu OP, AM SLSP je 
oprávnený spôsobom podľa bodu 8. OP presunúť investované peňažné prostriedky Podielnika v 
pôvodnom Fonde č. 1 alebo Fonde č. 2 do iného Fondu spravovaného AM SLSP, ktorý nahradil 
Fond č. 1 alebo Fond č. 2. Podielnik týmto splnomocňuje AM SLSP na všetky právne úkony 
týkajúce sa vyplatenia Podielových listov pôvodného Fondu č. 1 alebo Fondu č. 2 a následného 
vydania Podielových listov iného Fondu spravovaného AM SLSP, ktorý nahradil Fond č. 1 alebo 
Fond č. 2. Úkony podľa tohto bodu OP vykoná AM SLSP bez poplatkov. 

10.4.5. Zlúčenie Fondu č. 1 alebo Fondu č. 2 s iným Fondom spravovaným AM SLSP nemá za následok 
zmenu podmienok investovania do Fondov formou Šikovného investičného sporenia a Podielnik 
súhlasí s investovaním do nástupníckeho Fondu formou Šikovného investičného sporenia za 
rovnakých podmienok ako v prípade zanikajúceho Fondu.  
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11. Investičné Produkty 

 
11.1. zrušený k 27. 02. 2017 

 
 

12. Doplnkové služby 
 

12.1. Všetky Produkty, o poskytnutie ktorých požiada Investor, a ktoré nie sú upravené v iných 
ustanoveniach OP, sú doplnkové služby poskytované AM SLSP Investorovi. V prípade, ak 
Investor požiada o doplnkovú službu, ktorej poskytnutie je spoplatnené v zmysle platného 
Sadzobníka, AM SLSP môže túto službu Investorovi poskytnúť v primeranej lehote, najskôr však 
po zaplatení Poplatku za poskytnutie takejto služby. AM SLSP je oprávnený pri výkone 
kolektívneho investovania alebo činností spojených s výkonom kolektívneho investovania 
poskytovať aj doplnkové služby neupravené v  OP. Doplnkové služby, neupravené v  OP, sa 
riadia analogicky Zmluvou, Štatútom Fondu, SPP, OP, Zákonom, Obchodným zákonníkom, 
ostatnými právnymi predpismi a obchodnými zvyklosťami, a to v uvedenom poradí. Investor nemá 
nárok na poskytnutie akejkoľvek doplnkovej služby. 

 
 
13. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

 
13.1. Dôverné informácie 

 
13.1.1. AM SLSP sa zaväzuje s Dôvernými informáciami zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení 
zmluvného vzťahu medzi AM SLSP a Investorom. 

13.1.2. AM SLSP je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, v rozsahu a 
za podmienok: 
a) stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne v právoplatných 

rozhodnutiach súdnych alebo správnych orgánov, 
b) dohodnutých v  OP alebo v Zmluvách medzi AM SLSP a Investorom, 
c) uvedených v písomnom súhlase udelenom Investorom AM SLSP. 

 
13.2. Ochrana osobných údajov 

 
13.2.1. Investor týmto dáva AM SLSP výslovný súhlas, že AM SLSP je oprávnený 

a) spracovávať Osobné údaje Investora, a to na účely správy záväzkového vzťahu medzi 
Investorom a AM SLSP alebo členom Skupiny AM SLSP a na účely súvisiace 
s podnikateľskou činnosťou AM SLSP podľa osobitného predpisu alebo na účely súvisiace 
s podnikateľskou činnosťou člena Skupiny AM SLSP zapísaných v obchodnom registri podľa 
osobitných predpisov, na účely dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly 
Obchodov s Investorom, na účel identifikácie Investorov a ich zástupcov, na účel 
zdokumentovania činnosti AM SLSP alebo člena Skupiny AM SLSP, na účel ochrany 
a domáhania sa práv AM SLSP alebo člena Skupiny AM SLSP, na plnenie si úloh a povinností 
AM SLSP podľa osobitných predpisov; 

b) uskutočňovať prenos Osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu, 
že krajina, do ktorej sa prenášajú Osobné údaje zaručuje primeranú úroveň ochrany, pričom 
AM SLSP informuje Investora o takýchto úkonoch Zverejnením; v prípade, ak AM SLSP bude 
uskutočňovať prenos Osobných údajov do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, 
AM SLSP sa zaväzuje postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, prípadne zákonom, ktorým bude tento zákon v budúcnosti nahradený;  

c) na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poveriť spracovaním Osobných údajov 
Investora tretiu osobu, a to aj tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za 
predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany, pričom AM SLSP informuje Investora 
o takýchto úkonoch Zverejnením; 

d) odovzdávať k spracovaniu Osobné údaje Investora členovi Skupiny AM SLSP, pričom 
AM SLSP informuje Investora o takýchto úkonoch Zverejnením; 
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e) odovzdávať Osobné údaje tretím osobám, ktoré sú príjemcom alebo platiteľom pri vykonávaní 
platobného styku podľa osobitného predpisu alebo ktoré poskytujú AM SLSP služby 
umožňujúce mu vykonávať Obchody; 

a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie niektorého z účelov podľa tohto bodu OP. 
13.2.2. Súhlas udelený Investorom podľa bodu 13.2.1. OP platí počas trvania účelu spracúvania. 
13.2.3. Investor je oprávnený tento svoj súhlas písomne odvolať v prípade, ak AM SLSP bude konať 

v rozpore s podmienkami dohodnutými v tomto bode OP. 
13.2.4. Investor týmto dáva AM SLSP výslovný súhlas, že AM SLSP je oprávnený spracovávať Osobné 

údaje Klienta a poskytnúť tieto údaje tretím osobám, s ktorými AM SLSP spolupracuje za 
podmienok podľa zákona o ochrane osobných údajov, na účely vykonávania marketingu alebo 
marketingového prieskumu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie tohto účelu. Tento 
súhlas Investor udeľuje po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi AM SLSP a Investorom a po 
dobu jedného roka po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Investor je oprávnený tento svoj súhlas 
kedykoľvek bezplatne, bez uvedenia dôvodu odvolať písomne, elektronicky, telefonicky 
prostredníctvom služby Sporotel alebo osobne na Obchodnom mieste. 

13.2.5. Pokiaľ nie je osoba, ktorá je členom Skupiny AM SLSP, identifikovaná svojim obchodným menom 
a miestom sídla v definícii Skupiny AM SLSP, pre účely vykonávania oprávnenia AM SLSP podľa 
bodu 13.2. OP, v súlade s osobitným predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov fyzických 
osôb, bude identifikovaná takáto osoba AM SLSP Zverejnením. 

13.2.6. Ak Investor poskytuje AM SLSP osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Investor výslovne vyhlasuje, 
že má písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné 
údaje tejto osoby poskytnúť AM SLSP na spracúvanie v rozsahu uvedenom v OP. 
 

 
13.3. Poskytnutie Dôverných informácií 

 
13.3.1. Investor súhlasí s tým, že AM SLSP je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akcionárom 

AM SLSP, ako aj iným subjektom patriacim do Skupiny AM SLSP. 
13.3.2. Investor súhlasí, aby AM SLSP poskytoval Dôverné informácie bankám, resp. tretím osobám, 

s ktorými spolupracuje, a to pod podmienkou, že tieto banky a tretie osoby sú spôsobilé 
zabezpečiť ochranu Dôverných informácií pred zneužitím. 

13.3.3. Investor súhlasí s tým, aby AM SLSP poskytol informácie v rozsahu Dôverných informácií 
a doklady o neplnení jeho záväzkov voči AM SLSP tretej osobe, ktorej AM SLSP udelil písomné 
plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Investor riadne a včas 
neplní svoje záväzky voči AM SLSP. 

13.3.4. Investor súhlasí s tým, aby AM SLSP poskytol Dôverné informácie tretím osobám, ktoré 
AM SLSP poveril plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj tretím osobám, 
ktorým udelil písomne plnomocenstvo na zastupovanie v súdnom, ako aj v mimosúdnom konaní. 

13.3.5. Investor súhlasí s tým, aby AM SLSP poskytol Dôverné informácie tretej osobe, s ktorou rokuje 
o postúpení pohľadávok AM SLSP voči Investorovi alebo o prevzatí záväzku AM SLSP voči 
Investorovi alebo o prevzatí záväzku Investora voči AM SLSP alebo o pristúpení k záväzku 
Investora voči AM SLSP a tretej osobe, ktorá poskytla zabezpečenie pohľadávky AM SLSP voči 
Investorovi alebo tretej osobe, ktorá poskytla plnenie záväzku Investora voči AM SLSP. 

13.3.6. Investor súhlasí s tým, že AM SLSP je oprávnený za účelom správy registratúrnych záznamov 
AM SLSP podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky doklady o Obchodoch 
Investora vrátane Zmlúv, dokumentácie súvisiacej so Zmluvami a záznamov komunikácie medzi 
AM SLSP a Investorom. 

13.3.7. Investor súhlasí s tým, že tretia osoba, ktorej boli AM SLSP poskytnuté Dôverné informácie, je 
oprávnená poskytnúť tieto Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu ďalšej osobe, a to za 
nasledujúcich podmienok: 
a) ak poskytnutie Dôverných informácií ďalšej osobe je nevyhnutné na plnenie záväzku tretej 

osoby vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi AM SLSP a touto treťou osobou, a zároveň 
b) ak tretia osoba zaviaže ďalšiu osobu, ktorej Dôverné informácie poskytuje, povinnosťou 

ochrany poskytnutých Dôverných informácií pred zneužitím, a to v minimálne v takom 
rozsahu, v akom je zaviazaná táto tretia osoba. 

 
 

13.4. Zachovanie dôverného charakteru informácii 
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13.4.1. AM SLSP je oprávnený poskytnúť správu o  Podielových listoch len Podielnikovi alebo jeho 
zákonnému zástupcovi, resp. Disponentovi. Bez súhlasu Podielnika je AM SLSP oprávnený 
poskytnúť správu Podielových listoch na základe písomnej Žiadosti osoby oprávnenej podľa 
osobitných predpisov. 

13.4.2. Podielnik zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal v súvislosti so 
zmluvným vzťahom medzi ním a AM SLSP. Podielnik nie je oprávnený, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu AM SLSP, poskytovať takéto informácie žiadnej tretej osobe. 
 
 

14. Komunikácia 
 

14.1. Investor súhlasí s tým, že AM SLSP je oprávnený zaznamenať akúkoľvek komunikáciu 
prebiehajúcu medzi AM SLSP a Investorom prostredníctvom akýchkoľvek dostupných 
technických prostriedkov a archivovať všetky tieto záznamy, ako i kópie všetkých informácií 
a dokumentov, ktoré AM SLSP prevezme/prijme od Investora alebo tretích osôb. Investor súhlasí 
s tým, aby AM SLSP zaznamenával komunikáciu s Investorom i bez predchádzajúceho 
upozornenia, že je také opatrenie uskutočnené. Investor súhlasí s tým, že AM SLSP je oprávnený 
v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok. 

14.2. AM SLSP je oprávnený od Investora požadovať, aby boli určité oznámenia, ktoré neboli 
uskutočnené písomne, potvrdené do troch pracovných dní doručením ich písomného originálu 
AM SLSP. Pokiaľ Investor toto potvrdenie v uvedenej lehote neuskutoční, nie je AM SLSP 
povinný na takéto oznámenie prihliadať.  

14.3. AM SLSP je oprávnený v súlade so zákonnou požiadavkou konať s odbornou starostlivosťou 
a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov, požadovať, aby kópie originálneho dokumentu 
predložené Investorom AM SLSP boli úradne overené. V prípade dokumentov vystavených alebo 
overených v zahraničí spôsobom obvyklým, ktoré Investor predloží AM SLSP, má AM SLSP 
právo požadovať, aby boli úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené doložkou 
”Apostille” v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných 
verejných listín z 5.10.1961. 

14.4. AM SLSP je oprávnený požadovať, aby Investor pri predložení akéhokoľvek dokumentu 
AM SLSP v inom ako slovenskom jazyku predložil AM SLSP slovenský preklad uvedeného 
dokumentu, opatrený znaleckou doložkou. V takomto prípade AM SLSP používa výhradne 
príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej 
jazykovej verzii. 

14.5. Investor súhlasí so zasielaním marketingových materiálov a informácií propagujúcich Produkty, 
a to v písomnej forme, elektronickej forme, vo forme SMS alebo telefonicky. Svoj súhlas uvedený 
v tomto bode je Investor oprávnený kedykoľvek bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať.  
 
 

15. Oznamovanie a doručovanie 
 

15.1. Písomnosti a správy AM SLSP sa doručujú nasledovnými spôsobmi: 
a) osobne (prevzatie písomností Investorom v Obchodnom mieste alebo doručenie kuriérom), 
b) poštou, 
c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail, SMS, služby umožňujúce zasielanie 

správ Investorovi v rámci služieb elektronického bankovníctva poskytovaného Depozitárom, 
alebo iné elektronické médium). 

15.2. Pri osobnom doručovaní písomnosti sa písomnosť považuje za doručenú jej odovzdaním, pričom 
za odovzdanie sa považuje aj prípad, ak adresát takúto písomnosť odmietne prevziať. 

15.3. Pri doručovaní písomností v poštovom styku sa zásielka považuje za doručenú, v tuzemsku tretí 
deň po jej odoslaní a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto 
skutočnosti nedozvie, alebo sa zásielka vráti ako nedoručená. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, 
AM SLSP zasiela písomnosti v poštovom styku vo forme obyčajnej listovej zásielky. AM SLSP 
a Investor sa dohodli, že ak sa pri doručovaní v poštovom styku vráti písomnosť zasielaná 
AM SLSP Investorovi späť z dôvodu, že doručenie Investorovi ako adresátovi nebolo úspešné, 
všetky ďalšie písomnosti, ktoré AM SLSP zvyčajne doručuje Investorovi v poštovom styku, 
nebude AM SLSP naďalej povinný doručovať Investorovi takýmto spôsobom, pričom takéto 
písomnosti je Investor oprávnený osobne prevziať na Obchodnom mieste AM SLSP. 

15.4. Pri doručovaní písomností alebo správ s využitím elektronických komunikačných médií sa 
písomnosti a správy považujú za doručené v prípade doručovania prostredníctvom: 
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a) faxu, momentom vytlačenia správy o ich odoslaní;  
b) e-mailu alebo SMS, momentom prijatia správy o ich doručení; 
c) služby umožňujúcej zasielanie správ Investorovi v rámci služieb elektronického bankovníctva 

poskytovaného Depozitárom, momentom kedy sa Investor mohol prvýkrát oboznámiť 
s obsahom zaslanej písomnosti alebo správy pri využití služieb elektronického bankovníctva 
poskytovaného Depozitárom; 

d) iného elektronického média, momentom, ktorý určí v závislosti od povahy tohto média 
AM SLSP Zverejnením.  

15.5. Investor môže na základe príslušnej Žiadosti požiadať AM SLSP o doručovanie písomností, 
správ, výpisov ako aj oznámení vyplývajúcich zo Zákona, jedným alebo viacerými spôsobmi 
doručovania podľa bodu 15.1. OP, pričom AM SLSP môže stanoviť Zverejnením ďalšie 
podmienky, resp. obmedzenia pre výber jednotlivých spôsobov doručovania v závislosti od 
povahy a závažnosti doručovanej informácie. 

15.6. Investor oznamuje AM SLSP adresu, číslo telefónu, faxu, alebo iných elektronických 
prostriedkov, na ktoré mu bude AM SLSP zasielať alebo oznamovať všetky oznámenia 
a dokumenty. Investor informuje AM SLSP o akejkoľvek zmene týchto údajov. V prípade, že 
Investor o takejto zmene AM SLSP neinformuje, považuje sa doručenie vykonané na poslednú 
AM SLSP známu adresu, prípadne na posledné AM SLSP známe číslo telekomunikačného 
prostriedku, za riadne vykonané. Oznámenie zmeny údajov Investora u Depozitára sa považuje 
za oznámenie zmeny týchto údajov v AM SLSP. 

15.7. Pokiaľ AM SLSP zistí, že došlo k chybe v akomkoľvek potvrdení, oznámení alebo v inom 
doklade, ktorý AM SLSP odoslala Investorovi, bezodkladne o tom Investora upovedomí. 

15.8. Investor si skontroluje potvrdenia, oznámenia a  iné doklady, ktoré AM SLSP zaslal Investorovi. 
Investor si overí, či všetky Pokyny, ktoré boli udelené Investorom alebo v jeho mene, AM SLSP 
riadne vykonal. Ak Investor zistí, že došlo k akejkoľvek chybe, bezodkladne o tom AM SLSP 
informuje. AM SLSP odstráni takto zistené chyby bez zbytočného odkladu, ak tomu nebráni iná 
skutočnosť. 

 
16. Pokyny 

 
16.1. Osoby oprávnené podať Pokyn 

 
16.1.1. AM SLSP prijíma Pokyny Investora, Disponenta alebo inej osoby, ktorá je oprávnená na podanie 

takéhoto Pokynu, ak nemá pochybnosť o ich totožnosti. 
 

16.2. Vykonanie Pokynu 
 

16.2.1. Pokyn, ktorý je AM SLSP predkladaný, musí byť: 
a) určitý, zrozumiteľný, správny a presný, 
b) doručený AM SLSP, 
c) podpísaný Investorom, alebo osobou oprávnenou konať za Investora,  
d) v súlade s OP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
e) v súlade s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku. 

16.2.2. AM SLSP neoveruje správnosť, presnosť ani úplnosť údajov, ktoré Investor uviedol v Pokyne. 
16.2.3. AM SLSP vykonáva Pokyny v primeraných lehotách - podľa ich charakteru a zložitosti, v súlade s 

príslušnou obchodnou praxou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. AM SLSP je povinný 
oboznámiť Investora o vykonaní jeho Pokynu iba v prípade, ak túto povinnosť ukladá všeobecne 
záväzný právny predpis. AM SLSP je oprávnený určiť osobitné podmienky pre doručovanie a 
realizáciu Pokynov pred koncom kalendárneho roku, pričom túto informáciu určí Zverejnením. 

16.2.4. AM SLSP nezodpovedá za dôsledky vykonania Pokynu.  
 
16.3. Odmietnutie Pokynu 

 
16.3.1. AM SLSP je oprávnený odmietnuť uskutočnenie akéhokoľvek Pokynu, ktorý nespĺňa podmienky 

uvedené v ustanovení 16.2.1. OP. 
16.3.2. Ak z dôvodu nevyjasnenosti právnych vzťahov, či z iných dôvodov, má AM SLSP pochybnosti, či 

je osoba, ktorá Pokyn podáva, skutočne na to oprávnená, má AM SLSP právo odmietnuť 
vykonanie Pokynu, a to až do doby, kým AM SLSP bude takéto oprávnenie preukázané. 

 
16.4. Doba na odovzdanie Pokynu 
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16.4.1. AM SLSP je možné doručiť Pokyn len v Obchodný deň počas pokladničných hodín príslušného 

Obchodného miesta AM SLSP. V prípade, že AM SLSP prijme akýkoľvek Pokyn mimo 
pokladničných hodín, má sa za to, že Pokyn bol doručený v nasledujúci Obchodný deň, ak nie je 
dohodnuté inak. 

16.4.2. AM SLSP je oprávnený, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, obmedziť alebo prerušiť na 
potrebný čas svoju prevádzku a neprijímať počas tohto času Pokyny. 

 
 
17. Vyhlásenia Investora a poskytovanie informácií Investorom  
 
17.1. Investor informuje AM SLSP o všetkých zmenách, ktoré nastali v dokumentoch potrebných pre 

výkon kolektívneho investovania alebo akýchkoľvek dokumentoch predložených AM SLSP. 
17.2. Investor oznamuje AM SLSP akékoľvek zmeny údajov oznámených AM SLSP v súvislosti so 

zmluvnými vzťahmi medzi AM SLSP a Investorom a predložiť AM SLSP doklady, ktoré 
preukazujú tieto zmeny a ďalšie informácie, ktoré môže AM SLSP v tejto súvislosti požadovať. 
Uvedené zmeny sa stávajú voči AM SLSP účinné a záväzné Obchodným dňom nasledujúcim po 
dni doručenia príslušného oznámenia AM SLSP. Vo výnimočných prípadoch je AM SLSP 
oprávnený, súhlasiť s tým, aby účinnosť príslušného oznámenia nastala už okamihom jeho 
doručenia AM SLSP. AM SLSP nie je povinný akceptovať akékoľvek oznámenie Investora, ktoré 
nie je doložené dostatočne preukázateľnými dokladmi a doplnené o údaje požadované AM SLSP.  

17.3. Investor berie na vedomie, že právne predpisy mu ukladajú povinnosť pri uzatvorení, ako aj 
počas trvania zmluvného vzťahu písomne oznamovať AM SLSP skutočnosti, ktoré by spôsobili, 
že Investor by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Investor berie na 
vedomie, že pokiaľ neoznámi AM SLSP skutočnosti podľa tohto bodu bude AM SLSP považovať 
Investora za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou. 

17.4. Investor berie na vedomie, že v zmysle platných právnych predpisov je povinný a zaväzuje sa na 
požiadanie AM SLSP doručiť AM SLSP písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, 
rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je konečným 
užívateľom výhod. Investor - právnická osoba sa zaväzuje v písomnom vyhlásení uviesť aj vzťah 
konečného užívateľa výhod k Investorovi v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a percentuálny podiel konečného 
užívateľa výhod na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Investora. 

17.5. Investor vyhlasuje, že všetky peňažné prostriedky, s ktorými vykonáva Investor alebo Disponent 
Obchod sú jeho vlastníctvom a Obchod vykonáva na vlastný účet. Toto vyhlásenie sa považuje 
za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní Obchodu, pokiaľ Investor písomne nevyhlási 
opak. Ak nebudú peňažné prostriedky, s ktorými vykonáva Investor alebo Disponent Obchod 
vlastníctvom Investora alebo ak je Obchod vykonávaný na účet inej osoby, zaväzuje sa Investor 
alebo Disponent doručiť AM SLSP písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné 
číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo 
a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na 
účet ktorej je Obchod vykonaný, ako aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej 
prostriedkov na vykonávaný Obchod a na vykonanie tohto Obchodu na jej účet a na uvedenie 
údajov o nej vo vyhlásení. 

17.6. Na všetky právne úkony vykonané Investorom alebo AM SLSP v súvislosti s investovaním do 
Fondu sa vzťahujú ustanovenia PP, ktorého súčasťou je Štatút, SPP, OP a Sadzobníka, Zákona, 
obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, a to v tomto poradí. Investor vyhlasuje, 
že pred vykonaním takéhoto právneho úkonu sa oboznámil s PP, ktorého súčasťou je Štatút, 
SPP, OP a Sadzobníkom, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Investorom 
a AM SLSP na základe tohto právneho úkonu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Túto 
skutočnosť Investor potvrdzuje vykonaním tohto právneho úkonu. 

17.7. Na účel plnenia povinností AM SLSP týkajúcich sa výmeny daňových informácií so Spojenými 
štátmi americkými súvisiacich so zlepšením dodržiavania medzinárodných daňových zákonov a 
zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), je Investor povinný 
informovať AM SLSP či je občanom alebo daňovým rezidentom Spojených štátov amerických 
a predložiť doklady preukazujúce túto skutočnosť. V prípade, ak Investor takúto informáciu AM 
SLSP neposkytne a AM SLSP informáciu o tejto skutočnosti získa, Investor týmto dáva AM SLSP 
súhlas na poskytnutie informácie o občianstve alebo daňovej rezidencii príslušným orgánom. 
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18. Zodpovednosť AM SLSP 

 
18.1. Zodpovednosť AM SLSP voči Podielnikovi, ktorý: 

a) je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu – AM SLSP a Podielnik zodpovedajú 
za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve,  OP, SPP a 
Zákone okrem prípadu, keď preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v Zmluve, Štatúte, PP,  OP a SPP nie 
je uvedené inak; v prípade vzniku povinnosti AM SLSP alebo Podielnika nahradiť druhej 
zmluvnej strane škodu, nie sú AM SLSP ani Podielnik povinní uhradiť ušlý zisk, 

b) nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu - AM SLSP zodpovedá len za 
škody ním zavinené. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp objektívnej zodpovednosti 
pre AM SLSP vylúčený. V prípade vzniku povinnosti AM SLSP nahradiť Podielnikovi škodu, 
nie je AM SLSP povinný uhradiť ušlý zisk. 

18.2. AM SLSP nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené falšovaním alebo nesprávnym 
vyplnením  akýchkoľvek dokladov. 

18.3. AM SLSP nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku konania tuzemských alebo zahraničných 
úradov či súdov, odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných povolení zo strany 
úradov, v dôsledku pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych nepokojov, vojny 
alebo prírodných katastrof, alebo v dôsledku iných udalostí, ktoré AM SLSP nemá pod kontrolou 
(napr. poruchy na trhu, štrajky, pracovné výluky alebo iné okolnosti, ktoré AM SLSP nemôže 
ovplyvniť). AM SLSP nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nefungovania 
telekomunikačných služieb poskytovaných AM SLSP tretími osobami. AM SLSP ďalej 
nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Podielnika, alebo 
udalostí, za ktoré Podielnik zodpovedá, alebo škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo 
omeškania splnenia akejkoľvek povinnosti Podielnika voči AM SLSP. 
 
 

19. Započítanie a postúpenie pohľadávok 
 

19.1. Vzhľadom na zákonnú povinnosť AM SLSP predchádzať riziku finančných strát a postupovať 
v súlade so zákonnou požiadavkou konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou 
v najlepšom záujme podielnikov je AM SLSP oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky voči Podielnikovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Podielnika voči AM SLSP, a to bez 
ohľadu na to, či sú budúce alebo súčasné, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané. 

19.2. AM SLSP je oprávnený započítať aj pohľadávky znejúce na rôzne meny, a to aj v prípade, že 
tieto meny nie sú voľné zameniteľné, kurzom určeným Depozitárom v súlade so zvyklosťami 
finančného trhu. 

19.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Podielnik, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho 
predpisu, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči AM SLSP proti 
akýmkoľvek pohľadávkam AM SLSP voči Podielnikovi. AM SLSP nebude neodôvodnene 
odopierať súhlas so započítaním. 

19.4. AM SLSP je povinný za predpokladu, že tým nebudú poškodené alebo ohrozené jeho práva 
a záujmy alebo znemožnený alebo ohrozený výkon práva započítať, Podielnika o započítaní 
vopred informovať a vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby 
Podielnikovi nebola spôsobená škoda a aby Podielnikovi nevznikli neprimerané ťažkosti. 

19.5. Podielnik súhlasí s tým, že AM SLSP je oprávnený kedykoľvek postúpiť na tretiu osobu 
akékoľvek svoje pohľadávky voči Podielnikovi, a to bez ohľadu na to, či sú budúce, súčasné, 
splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané, ako aj previesť na tretiu osobu akékoľvek 
svoje záväzky voči Podielnikovi. Podielnik je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči AM SLSP 
alebo previesť svoje záväzky voči nemu na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom AM SLSP; AM SLSP nebude neodôvodnene odopierať súhlas s postúpením. 
 

 
20. Poplatky, odmeny, náklady 
 
20.1. Podielnik platí AM SLSP poplatky za služby poskytované AM SLSP, podľa Sadzobníka platného 

v deň uskutočnenia spoplatňovaného úkonu, alebo poplatky dohodnuté v Zmluve. Podielnik a AM 
SLSP sa týmto dohodli, že AM SLSP je podľa vlastného uváženia oprávnený znížiť poplatky za 
poskytované služby určené podľa Sadzobníka alebo dohodnuté v Zmluve, s čím Podielnik 
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vyjadruje súhlas. AM SLSP oznámi Podielnikovi výšku takto určeného poplatku v informácii 
o realizácii úkonu. 

20.2. Ak nie je medzi Podielnikom a AM SLSP dohodnuté inak, sú poplatky splatné ku dňu uvedenému 
v Sadzobníku, a pokiaľ Sadzobník taký údaj neobsahuje, tak sú splatné v deň, keď je 
spoplatňovaný úkon vykonaný. Pohľadávky AM SLSP zodpovedajúce poplatkom sú splatné 
k uvedenému dátumu a AM SLSP je oprávnený započítať ich proti pohľadávkam Podielnika voči 
AM SLSP. 

20.3. AM SLSP je oprávnený Sadzobník meniť z vážnych objektívnych dôvodov uvedených v bode 
22.11. OP. Zmenu Sadzobníka určí AM SLSP Zverejnením. Zmena Sadzobníka je účinná dňom 
jeho Zverejnenia.  

20.4. Podielnik, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, je oprávnený v lehote 15 dní odo 
dňa účinnosti zmeny Sadzobníka písomne odstúpiť od Zmluvy; ak na strane Podielnika vystupuje 
viacero účastníkov, môže od Zmluvy odstúpiť ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. Ak 
Podielnik od Zmluvy neodstúpi v uvedenej lehote, platí, že s príslušnou zmenou Sadzobníka 
súhlasí. Po odstúpení od Zmluvy si zmluvné strany nebudú vracať plnenia poskytnuté do 
odstúpenia od Zmluvy. Práva a povinnosti, ktoré na základe Zmluvy zmluvným stranám vznikli, si 
tieto vysporiadajú v rámci lehôt dohodnutých v Zmluve. 

20.5. V prípade akejkoľvek povinnosti AM SLSP previesť peňažné prostriedky na účet určený 
Podielnikom, ak je takýto prevod v zmysle osobitného právneho predpisu považovaný za 
cezhraničný prevod, AM SLSP je oprávnený zadať svojej vykonávacej inštitúcii príkaz na 
vykonanie tohto cezhraničného prevodu v prospech účtu určeného Podielnikom, v ktorom určí, že 
poplatky za cezhraničný prevod je povinný úplne alebo čiastočne znášať príjemca platby. 

 
 
21. Zánik a zmena záväzkových vzťahov 

 
21.1. AM SLSP aj Investor môžu Zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomne vypovedať. 

Výpoveď daná AM SLSP je účinná uplynutím tretieho dňa odo dňa jej doručenia Investorovi, ak 
však AM SLSP vypovie Zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. Investor poruší 
svoje povinnosti), účinky výpovede nastávajú dňom jej doručenia Investorovi, ak nie je dohodnuté 
inak. Výpoveď daná Investorom je účinná vysporiadaním všetkých vzťahov, ktoré vznikli na 
základe tejto Zmluvy. 

21.2. Pri ukončení zmluvného vzťahu je úkon smerujúci k ukončeniu tohto zmluvného vzťahu 
považovaný za úkon na vyplatenie všetkých Podielov zo všetkých Podielových listov, ktoré boli 
na základe tohto zmluvného vzťahu vydané. Ustanovenia bodu 5. a 6. OP sa použijú primerane. 

21.3. AM SLSP je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, najmä ak: 
a) Investor uviedol nesprávne údaje, alebo zamlčal údaje o svojich majetkových pomeroch, alebo 
b) Investor porušil ustanovenia Zmluvy podstatným spôsobom, alebo 
c) ak bude voči AM SLSP začaté súdne konanie, ktoré sa bude týkať akéhokoľvek zmluvného 

vzťahu medzi AM SLSP a Investorom. 
21.4. Po odstúpení od Zmluvy z dôvodov uvedených v OP alebo na základe všeobecne záväzného 

právneho predpisu si zmluvné strany nebudú vracať plnenia poskytnuté do odstúpenia od 
Zmluvy. Práva a povinnosti, ktoré na základe Zmluvy zmluvným stranám vznikli, si tieto 
vysporiadajú v rámci lehôt dohodnutých v Zmluve. 

21.5. AM SLSP a Investor sú povinní ku dňu skončenia zmluvného vzťahu urobiť všetky úkony 
potrebné na zabránenie vzniku škody. 

21.6. OP platia aj po skončení zmluvného vzťahu Investora a AM SLSP, až do úplného vysporiadania 
ich vzájomných vzťahov. Ustanovenia bodu 21.1. alebo 21.2. OP vždy dopĺňajú ustanovenia o 
zániku záväzkových vzťahov uvedených v iných častiach OP. 

21.7. Ak AM SLSP ukončuje poskytovanie určitého typu sporiaceho alebo investičného Produktu, a ak 
poskytuje iný typ sporiaceho alebo investičného Produktu, ktorý umožňuje Investorovi využívanie 
rovnakého alebo obdobného spôsobu investovania do Fondu, AM SLSP môže Investorovi zmeniť 
sporiaci alebo investičný Produkt, ktorého poskytovanie sa ukončuje, na tento iný sporiaci alebo 
investičný Produkt. AM SLSP informuje Investora o tejto skutočnosti s primeraným predstihom. 
Investor môže poskytovanie iného typu sporiaceho alebo investičného Produktu odmietnuť 
v lehote a spôsobom určeným AM SLSP v oznámení, pričom v takomto prípade bude 
poskytovanie sporiaceho alebo investičného Produktu zo strany AM SLSP ukončené. 

 
 
22. Záverečné ustanovenia 
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22.1. Ak bol Investorovi poskytnutý akýkoľvek Produkt, nevzniká mu tým nárok na poskytnutie ďalších 

Produktov. 
22.2. Investor a AM SLSP sa dohodli, že AM SLSP je v marketingových, príp. iných obchodných 

materiáloch oprávnený používať skrátené názvy Fondov, a to tak, aby zo skráteného názvu bolo 
vždy jednoznačne zrejmé, o aký Fond sa jedná. 

22.3. Akýkoľvek návrh alebo Žiadosť Investora, ktorú doručí AM SLSP na základe zmluvného vzťahu 
medzi AM SLSP a Investorom platí 30 dní odo dňa doručenia tejto Žiadosti alebo návrhu 
AM SLSP, ak v OP alebo v žiadosti, na základe ktorej vzniká zmluvný vzťah medzi AM SLSP 
a Investorom, nie je dohodnuté inak. Uplynutím tejto lehoty Žiadosť alebo návrh Investora zaniká. 

22.4. V prípade, že Zmluva medzi AM SLSP a Investorom je uzatvorená v slovenskom jazyku 
a zároveň v inom jazyku, je rozhodujúca Zmluva uzatvorená v slovenskom jazyku, ak nie je 
dohodnuté inak. Vždy však je rozhodujúca slovenská verzia OP. 

22.5. Ak nie je medzi AM SLSP a Investorom dohodnuté inak, všetky zmluvné vzťahy sa riadia právom 
Slovenskej republiky. 

22.6. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie OP alebo akejkoľvek Zmluvy medzi Investorom 
a AM SLSP sa stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť 
ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali 
nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, 
ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenia, ktoré majú byť nahradené. 

22.7. Všetky Zmluvy uzatvorené medzi AM SLSP a Investorom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
ich podpisu zmluvnými stranami, ak nie je dohodnuté inak. 

22.8. Ak nie je dohodnuté inak, všetky Zmluvy písomne uzatvorené medzi AM SLSP a Investorom 
môžu byť menené alebo doplňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť 
podpísaná oboma zmluvnými stranami. 

22.9. Všetky Zmluvy uzatvorené medzi AM SLSP a Investorom sú vyhotovené v takom počte 
rovnopisov, aby každá zmluvná strana dostala jeden rovnopis, ak nie je dohodnuté inak. 

22.10. Ak je Podielnik v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči AM SLSP, je 
AM SLSP po uplynutí 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jeho úhradu Podielnikovi, 
oprávnený v mene a na účet Podielnika za podmienok obvyklých na trhu požiadať o vyplatenie 
akéhokoľvek Podielového listu vedeného na meno Podielnika, a to v takej sume, ktorá po 
odpočítaní poplatkov spojených s jeho vyplatením a zrážkovej dane bude minimálne vo výške 
peňažného záväzku Podielnika voči AM SLSP. AM SLSP je následne oprávnený takto získané 
peňažné prostriedky použiť na úhradu peňažného záväzku Podielnika voči AM SLSP. AM SLSP 
a Podielnik sa dohodli, že v prípade ak suma peňažných prostriedkov získaná z predaja 
Podielového listu podľa tohto ustanovenia presiahne výšku peňažného záväzku Podielnika voči 
AM SLSP, je AM SLSP povinný tento rozdiel bezodkladne uhradiť na účet Podielnika; to neplatí 
v prípade, ak suma tohto rozdielu dosahuje maximálne sumu určenú AM SLSP Zverejnením, 
kedy sa tento rozdiel stáva príjmom AM SLSP. Predchádzajúca veta platí v plnom rozsahu aj 
v prípade, ak je AM SLSP povinný vyplatiť Podielnikovi peňažné prostriedky z iného právneho 
dôvodu. 

22.11. AM SLSP je oprávnený meniť OP (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné 
nahradenie OP), a ak to bolo s Investorom dohodnuté aj jednotlivé podmienky Zmluvy, a to 
z vážnych objektívnych dôvodov, ktorými sú: 
a) zmeny právnych predpisov, alebo 
b) vývoj na finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie Produktov 

alebo podmienky ich poskytovania, alebo 
c) zmeny technických možností poskytovania Produktov, alebo 
d) záujem bezpečného fungovania systému investovania do podielových fondov, alebo 
e) predchádzaniu rizika Podielnikov, alebo 
f) zabezpečenie zákonnej požiadavky na AM SLSP ako správcovskej spoločnosti konať 

s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov.  
AM SLSP je oprávnený meniť OP z dôvodu skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania Produktov 
alebo rozšírenia ponuky Produktov. 

22.12. Aktuálne znenie OP určí AM SLSP Zverejnením. Podielnik je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so 
zmenou OP písomným oznámením doručeným AM SLSP do 15 dní odkedy boli OP určené 
Zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený, ak 
Podielnik (i) po Zverejnení OP vykoná akýkoľvek úkon voči AM SLSP, alebo (ii) pokračuje 
v prijímaní služieb AM SLSP tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom 
vzťahu s AM SLSP pokračovať, alebo (iii) svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených 
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alebo doplnených OP oboznámil. Ak Podielnik v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so 
zmenou OP a nedôjde k dohode, je Podielnik oprávnený svoj zmluvný vzťah s AM SLSP ukončiť 
výpoveďou, ktorá nadobudne účinnosť vysporiadaním všetkých vzťahov, ktoré vznikli na základe 
tejto Zmluvy. Rovnako AM SLSP je oprávnený v takomto prípade svoj zmluvný vzťah 
s Investorom vypovedať, a to s okamžitou účinnosťou alebo ukončiť iným spôsobom podľa 
uváženia AM SLSP a svoje pohľadávky voči Investorovi vyhlásiť za okamžite splatné. Ak podľa 
Zmluvy alebo OP je AM SLSP oprávnený meniť akékoľvek podmienky Zmluvy jednostranne, 
zmena príslušnej podmienky je účinná Zverejnením, ak nie je dohodnuté inak. Investor je 
oprávnený v lehote 15 dní odo dňa Zverejnenia zmeny Zmluvu písomne vypovedať, pričom 
výpoveď nadobudne účinnosť vysporiadaním všetkých vzťahov, ktoré vznikli na základe tejto 
Zmluvy. Ak Investor Zmluvu v určenej lehote nevypovie, platí, že s príslušnou zmenou súhlasí. 

22.13. OP nadobúdajú účinnosť dňa 13.03.2012. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi AM SLSP 
a Podielnikom odo dňa účinnosti OP sa riadia OP, pokiaľ nie je uvedené inak. Zmluvné vzťahy, 
ktoré sa riadili ktorýmikoľvek pôvodnými obchodnými podmienkami sa odo dňa účinnosti OP 
riadia výlučne OP. Podielnik súhlasí s tým, aby OP nahradili v plnom rozsahu pôvodné obchodné 
podmienky a obdobné dokumenty AM SLSP a že takéto zmluvné vzťahy sa budú riadiť výlučne 
OP, pokiaľ v  OP nie je určené inak. 


