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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre faktoring Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú v rozsahu 

uvedenom v tomto dodatku č. 3. 
 

 
 

2. OBSAH DODATKU 
 

 
2.1. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pojem „Referenčná sadzba“ nahrádza novým pojmom, ktorý znie: 

 

„Referenčná sadzba  zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú 

sadzbu: 

a) BASE RATE, je sadzba per annum (p. a.) administrovaná, 

t. j. určovaná Bankou, ktorú je Banka oprávnená 

jednostranne meniť z dôvodov zmeny finančného 

správania Klienta, zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a 

z dôvodov, na základe ktorých možno meniť POP. Banka 

informuje Klienta o zmene BASE RATE Zverejnením, 

napr. BASE RATE KTK/CORP/PRIME RATE EUR, BASE 

RATE SPL Nezabezpečené, BASE RATE KTK 

Nezabezpečené. 

b) EURIBOR/€STR/SOFR/CME Term SOFR, prípadne iné – 

sadzba per annum (p. a.), určovaná v závislosti od 

aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. 

Jej výška sa určuje na základe výšky úrokových sadzieb 

na pevne stanovené časové obdobie v mene a sume 

porovnateľnej s Pohľadávkou Banky, očakávaných, 

ponúknutých alebo reálne použitých úrokových sadzieb 

pre uzatvorenie obchodov na medzibankovom trhu resp. 

finančnom trhu pre príslušnú menu pre Deň stanovenia. 

Identifikáciu a spôsob stanovenia jednotlivých 

Referenčných sadzieb uvádza Banka vo Zverejnení.  

 

Ak výška Referenčnej sadzby nie je príslušným zdrojom 

v Deň stanovenia vyhlásená, pre určenie výšky Úrokovej 

sadzby má Banka právo použiť buď Referenčnú sadzbu, 

ktorá bola pred Dňom stanovenia vyhlásená naposledy alebo 

východiská platné pre situáciu ak je zverejňovanie 

dohodnutej Referenčnej sadzby ukončené. 

 

Platí, že ak:  

a) bola Referenčná sadzba zrušená, a to na základe 

rozhodnutia alebo zverejnenia informácie subjektom, 

ktorý má vplyv na poskytovanie Referenčnej sadzby, 

alebo ktorý túto Referenčnú sadzbu zverejňuje (ďalej 

„administrátor“), alebo subjektom vykonávajúcim 

a zabezpečujúcim vykonávanie dohľadu nad pravidlami 

tvorby, stanovovania a zverejňovania referenčných 

hodnôt na relevantných finančných trhoch alebo iný 
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poverený alebo právnymi predpismi určený subjekt 

(centrálna banka, orgán dohľadu, expertný orgán 

finančného sektora pôsobiaci na relevantných finančných 

trhoch alebo iný subjekt, záujmová alebo pracovná 

skupina alebo združenie osôb, ktorý subjekty 

vykonávajúce alebo zabezpečujúce vykonávanie 

dohľadu nad pravidlami tvorby, stanovovania alebo 

zverejňovania referenčných hodnôt na relevantných 

finančných trhoch poverili výkonom činností týkajúcich sa 

stanovenia a vyhodnocovania relevantnosti referenčnej 

sadzby) /ďalej „relevantná autorita“/, alebo 

b)  Referenčná sadzba nemá podľa rozhodnutia relevantnej 

autority alebo zverejnenia informácie zo strany 

relevantnej autority alebo podľa iných Banke dostupných 

informácií, reprezentatívny a relevantný charakter, alebo 

c) Referenčná sadzba a  jej ďalšie zverejňovanie bolo 

ukončené alebo nie je relevantnú dobu publikovaná bez 

predchádzajúceho oficiálneho rozhodnutia alebo 

oznámenia relevantnej autority, alebo 

d) Referenčná sadzba a jej metodológia výpočtu bola 

podstatným spôsobom zmenená, alebo 

e) Referenčná sadzba a jej použitie pre právne vzťahy podľa 

Zmluvy nie je z akéhokoľvek dôvodu v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

určí Banka náhradnú Referenčnú sadzbu, ktorou bude:  

 

1) náhradná referenčná sadzba, a to vrátane 

akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 

spread) podľa určenia administrátora alebo 

relevantnej autority, alebo 

2) alternatívna referenčná sadzba z viacerých 

možných náhradných referenčných sadzieb a to 

vrátane akejkoľvek prirážky (spread alebo 

adjustment spread) podľa určenia administrátora 

alebo relevantnej autority, alebo 

3) alternatívna referenčná sadzba, a to vrátane 

akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 

spread) určená s ohľadom na typ Bankového 

produktu relevantnou autoritou alebo relevantnými 

medzinárodne uznávanými subjektami v rámci 

príslušného odvetvia finančného trhu (napr. 

International Swaps and Derivates Association 

(ISDA), the International Capital Markets 

Association (ICMA), the Loan Market Association 

(LMA), alebo akékoľvek iný relevantný subjekt 

alebo združenie), alebo  

4) alternatívna referenčná sadzba, a to vrátane 

akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 

spread) určená Bankou na základe všeobecne 

uznávaného a akceptovaného postupu na 

finančnom trhu, a to napríklad  ako 
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- sadzba per annum (p. a.) vypočítaná Bankou 

ako aritmetický priemer (v prípade potreby 

zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor) 

sadzieb oznámených Banke minimálne tromi 

referenčnými bankami, pri ktorých každá z 

referenčných bánk ponúkala na príslušnom 

medzibankovom trhu vklady v danej mene vo 

výške v podstate sa rovnajúcej výške Čerpania 

v čase obvyklom pre podobné zisťovanie v 

Deň stanovenia porovnateľné s príslušným 

Obdobím úrokovej sadzby (alebo pre časovo 

najbližšie obdobie), alebo 

- sadzba, ktorú Banka oznámi Klientovi hneď 

ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr 

v deň kedy má byť úrok za dané Úrokové 

obdobie splatný), ako percentuálnu sadzbu p. 

a. predstavujúcu skutočný náklad 

refinancovania sa Banky z akéhokoľvek 

zdroja, ktorý odôvodnene zvolí Banka 

v súvislosti s Čerpaním; 

 

Ak doba trvania obchodov, pre ktoré sú náhradné Referenčné 

sadzby určené, nezodpovedá dohodnutému Obdobiu 

úrokovej sadzby dohodnutého pre Bankový produkt, určí 

Banka, aká doba trvania obchodov pre stanovenie náhradnej 

Referenčnej sadzby je relevantná, a s ohľadom na vyššie 

uvedené určí náhradnú Referenčnú sadzbu.  

 

Spôsob stanovenia náhradnej Referenčnej sadzby spolu 

s popisom postupu pri jej stanovení v zmysle vyššie 

uvedeného, oznámi Banka Klientovi Zverejnením.   

 

Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia 
zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0 % p. a., Banka je 
oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby 
použiť hodnotu Referenčnej sadzby pre dané Obdobie 
úrokovej sadzby vo výške 0 % p.a. Banka môže kedykoľvek 
jednostranne rozhodnúť, že pravidlo podľa predchádzajúcej 
vety do odvolania nahrádza nasledovným pravidlom: Ak 
súčet Referenčnej sadzby a dohodnutej marže dosiahne ku 
Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0 
% p. a., platí, že Banka pre dané Obdobie úrokovej sadzby 
úročí Bankový produkt úrokovou sadzbou vo výške 0 % p. 
a. Banka informuje o týchto skutočnostiach Klienta vopred 
oznámením. „ 

 
2.2. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pojem „Skupina Klienta“ nahrádza novým pojmom, ktorý znie: 

 

Skupina Klienta  a) osoby, v ktorých má Klient alebo ktoré majú v Klientovi 
priamu alebo nepriamu účasť (vlastnícku, riadiacu alebo 
inú s obdobným, najmä ekonomickým, vplyvom alebo 
prepojenosťou) minimálne vo výške, ktorá individuálne 
alebo ak je to možné, tak v spojení s tretími osobami, 
zodpovedá 25 %, a 
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b) osoby, v ktorých má rovnakú priamu alebo nepriamu 
účasť osoba podľa písm. a) alebo, ktoré majú rovnakú 
priamu alebo nepriamu účasť v osobe podľa písm. a).  
 

 
 

2.3. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pojem „Skupina zákazníka“ nahrádza novým pojmom, ktorý znie: 
 

Skupina Zákazník  a) osoby, v ktorých má Zákazník alebo ktoré majú 
v Zákazníkovi priamu alebo nepriamu účasť (vlastnícku, 
riadiacu alebo inú s obdobným, najmä ekonomickým, 
vplyvom alebo prepojenosťou) minimálne vo výške, ktorá 
individuálne alebo ak je to možné, tak v spojení s tretími 
osobami, zodpovedá 25 %, a 

b) osoby, v ktorých má rovnakú priamu alebo nepriamu 
účasť osoba podľa písm. a) alebo, ktoré majú rovnakú 
priamu alebo nepriamu účasť v osobe podľa písm. a). 

 
2.4.  V časť 2 „Faktoring“, sa za bod 2.3.4. vkladá nový bod 2.3.5., ktorý znie: 

 
 
 

2.3.5. Banka má právo znížiť Protihodnotu alebo Zálohu, žiadať o vrátenie vyplatenej Protihodnoty 
alebo Zálohy, zadržať výplatu Protihodnoty alebo má právo odstúpiť od zmluvy o postúpení 
v prípade, ak:   

a) pre účely úhrady dane z pridanej hodnoty Zákazník uhradil časť Postúpenej pohľadávky na 
číslo účtu správcu dane vedeného pre Klienta,  

b) s ohľadom na konanie Klienta alebo Zákazníka Banke vznikol alebo hrozí vznik záväzku,  
dodatočných výdavkov alebo nákladov súvisiacich so spoločnou zodpovednosťou Banky za 
neuhradenú daň z pridanej hodnoty, ktorú je v zmysle právnych predpisov v súvislosti 
s Postúpenou pohľadávkou povinný hradiť Klient; uvedené platí až do momentu, kým bude 
Banke preukázané, že Klient si svoju povinnosť na úhradu dane z pridanej hodnoty v súvislosti 
s Postúpenou pohľadávkou splnil.  

 
2.5. Pôvodné časti 2.3.5 až 2.3.19  sa označujú ako 2.3.6. až 2.3.20. 

 
2.6. V časť 3 „Reverzný faktoring“, sa za bod 3.3.8. vkladá nový bod 3.3.9., ktorý znie: 

 
3.3.9. Banka má právo znížiť Protihodnotu, žiadať o vrátenie vyplatenej Protihodnoty, zadržať výplatu 

Protihodnoty alebo má právo odstúpiť od zmluvy o postúpení v prípade, ak:   
a) pre účely úhrady dane z pridanej hodnoty Zákazník uhradil časť Postúpenej pohľadávky na číslo 

účtu správcu dane vedeného pre Klienta,  
b) s ohľadom na konanie Klienta alebo Zákazníka Banke vznikol alebo hrozí vznik záväzku,  

dodatočných výdavkov alebo nákladov súvisiacich so spoločnou zodpovednosťou Banky za 
neuhradenú daň z pridanej hodnoty, ktorú je v zmysle právnych predpisov v súvislosti 
s Postúpenou pohľadávkou povinný hradiť Klient; uvedené platí až do momentu, kým bude 
Banke preukázané, že Klient si svoju povinnosť na úhradu dane z pridanej hodnoty v súvislosti 
s Postúpenou pohľadávkou splnil.  

 
 

2.7. V časti 5 „PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY“ sa v bode 5.1. vypúšťa písm. m). Pôvodné 
písmená n) až ad) sa označujú ako m) až ac) 
 

2.8. V časti 5 „PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY“ sa v bode 5.1. písm. p) nahrádza novým bodom, 
ktorý znie: 

 
 

p) Banka sa hodnoverným spôsobom dozvedela:  
pa) o pripravovanom alebo podanom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta, člena 

Skupiny Klienta, Zákazníka alebo člena Skupiny Zákazníka,  



 
6 

Dodatok č. 3 k POP         Zverejnený        31. 5 . 2022 
Účinný                16. 6. 2022 

 

pb) o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Klienta, člena Skupiny Klienta, Zákazníka alebo člena 
Skupiny Zákazníka o pripravovanom alebo realizovanom vstupe Klienta, člena Skupiny Klienta,  
Zákazníka alebo člena Skupiny Zákazníka do likvidácie,  

pc) o podaní návrhu Klienta, člena Skupiny Klienta, Zákazníka alebo člena Skupiny Zákazníka na 
povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie alebo o uzatvorení dohody o neverejnom pláne 
v neverejnej preventívnej reštrukturalizácii medzi Klientom a jeho veriteľom alebo členom Skupiny 
Klienta a jeho veriteľom alebo Zákazníkom a jeho veriteľom alebo členom Skupiny Zákazníka 
a jeho veriteľom, o oznámení Klienta, člena Skupiny Klienta, Zákazníka alebo člena skupiny 
Zákazníka o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii príslušnému súdu (ďalej 
„riešenie hroziaceho úpadku“) alebo o úkonoch Klienta, člena Skupiny Klienta, Zákazníka alebo 
člena Skupiny Zákazníka vykonávaných pred riešením hroziaceho úpadku za účelom jeho 
dosiahnutia, alebo  

pd) o príprave alebo o podanom návrhu na začatie súdneho výkonu rozhodnutia, exekučného konania 
alebo dobrovoľnej dražby na majetok Klienta, Zákazníka, člena Skupiny Klienta alebo člena 
Skupiny Zákazníka,  

 
2.9. V časti 5 „PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY“ sa v bode 5.1. na konci dopĺňajú písm. ad) a ae), 

ktoré znejú: 
 

ad) Klient, člen Skupiny Klienta, Zákazník alebo člen Skupiny Zákazníka alebo ktorýkoľvek člen 
štatutárneho alebo iného orgánu ktorejkoľvek z uvedených osôb sa stane osobou, voči ktorej sú 
uplatňované medzinárodné sankcie, alebo 

af) účet Klienta, na ktorý Banka v zmysle Faktoringovej zmluvy poukazuje Klientovi plnenia 
predstavujúce protihodnotu za postúpené pohľadávky, nie je zverejnený v zozname účtov 
používaných na podnikanie vedenom Finančným riaditeľstvom SR. 

 
  

2.10. V časti 6. „UKONČENIE RÁMCOVEJ FAKTORINGOVEJ ZMLUVY A FAKTORINGOVEJ ZMLUVY sa 
bod 6.10. nahrádza novým bodom, ktorý znie:  
 
6.10. Každá zmluvná strana má právo ukončiť Rámcovú faktoringovú zmluvu a Faktoringovú zmluvu 

písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je 3 dni a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.   

 
 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 16. 6. 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  

IČO: 00 151 653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 

BIC SWIFT: GIBASKBX 

IČ DPH: SK7020000262 

DIČ: 2020411536 

 

 

www.slsp.sk 

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk 

Klientské centrum: 0850 111 888 
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