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Informácia pre investorov Bratislava, 6. jún 2022 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s. obdržala novú požiadavku MREL pre 

Slovenskú rezolučnú skupinu 
 
Rada pre riešenie krízových situácií z titulu svojej funkcie národného rezolučného orgánu v Slovenskej republike dňa 
6. júna 2022 oznámila Slovenskej sporiteľni, a.s. požiadavku MREL (minimálna požiadavka na vlastné zdroje a 
oprávnené záväzky), ktorá bola stanovená Jednotnou radou pre riešení krízových situácií (SRB) na základe údajov 
zo súvahy k 31.12.2020 a Smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD 2). 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s. ako rezolučná entita Slovenskej rezolučnej skupiny1, je povinná dodržať záväznú 
priebežnú MREL požiadavku vo výške 16,49 % (vynímajúc požiadavku na kombinovaný kapitálový vankúš (CBR)) z 
celkových rizikovo vážených expozícií a 5,93 % z celkovej expozície v rámci ukazovateľa finančnej páky Slovenskej 
rezolučnej skupiny od 01.01.2022. 
 
MREL požiadavka v plnom rozsahu účinná od 01.01.2024 bola stanovená vo výške 22,62 % (vynímajúc požiadavku 
na kombinovaný kapitálový vankúš (CBR)) z celkových rizikovo vážených expozícií a 5,93 % z celkovej expozície v 
rámci ukazovateľa finančnej páky Slovenskej rezolučnej skupiny.  
 
Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je povinná dodržiavať požiadavku podriadenosti.   
 
Celkové rizikovo vážené expozície Slovenskej rezolučnej skupiny k 31.12.2020 (použité SRB pre výpočet MREL 
požiadavky) boli vo výške EUR 8,63 miliárd a celková expozícia v rámci ukazovateľa finančnej páky bola vo výške 
EUR 21,51 miliárd. 
 
V tabuľke je uvedený prehľad aktuálnych požiadaviek MREL: 
 

Požiadavka platná pre 
Slovenskú rezolučnú skupinu 
na základe údajov k 31.12.2020 

 od 01.01.2022 od 01.01.2024 

 

% z 
celkových 
rizikovo 

vážených 
expozícií2 

% z celkovej 
expozície v 

rámci 
ukazovateľa 

finančnej páky 

% z 
celkových 
rizikovo 

vážených 
expozícií3 

% z celkovej 
expozície v 

rámci 
ukazovateľa 

finančnej páky 

MREL požiadavka 16.49% 5.93% 22.62% 5.93% 

 
Tieto požiadavky sú v súlade s našimi očakávaniami. Plán dlhodobého financovania Slovenskej sporiteľne (vrátane 
kapitálu) zohľadňuje tieto požiadavky a zabezpečuje plnenie týchto požiadaviek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre viac informácií prosím kontaktujte: 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika 
 
Mária Valachyová   Tel +421 2 486 24185,  Email: valachyova.maria@slsp.sk  
Matej Bašták   Tel +421 2 486 28413,  Email: bastak.matej@slsp.sk  
 

Informácie sú k dispozícii tiež na www.slsp.sk alebo www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy  

 
1 Slovenská rezolučná skupina sa skladá zo Slovenskej sporiteľne, a.s. a jej priamych slovenských dcérskych spoločností. Konsolidačný rozsah 
Slovenskej rezolučnej skupiny je totožný s miestnym konsolidačným rozsahom podľa CRR, v ktorom Slovenská sporiteľňa, a. s. vykazuje a 
zverejňuje relevantné finančné a regulačné informácie. 
2 Vynímajúc požiadavku na kombinovaný kapitálový vankúš (CBR) 
3 Vynímajúc požiadavku na kombinovaný kapitálový vankúš (CBR) 
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