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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a. s. sa 

menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 4. 
 

 
 

2. OBSAH DODATKU 
 
2.1. V časti DEFINÍCIE POJMOV: 

 
 

2.1.1. pôvodná definícia pojmu „Deň stanovenia“ sa nahrádza novou definíciou, ktorá znie: 
 

Deň stanovenia  rozhodujúci deň pre zistenie výšky Referenčnej sadzby na ďalšie Obdobie 
úrokovej sadzby, ktorý nastane dva Obchodné dni pred začiatkom 
Obdobia úrokovej sadzby a pre Referenčnú sadzbu typu overnight (t.j. 
sadzbu pre jednodňové obchody) jeden Obchodný deň pred začiatkom 
Obdobia úrokovej sadzby. Ak Obdobie úrokovej sadzby začína v deň, 
ktorý nie je Obchodným dňom, Banka má právo pre dané Obdobie 
úrokovej sadzby použiť výšku Referenčnej sadzby platnú pre najbližší 
predchádzajúci Obchodný deň. 

 
2.1.2. pôvodná definícia pojmu „Nezáväzná časť úverového rámca“  sa nahrádza novou definíciou, 

ktorá znie: 
 

Nezáväzná časť 
úverového rámca 

 časť Úverového rámca, z ktorej Banka nemá záväzok poskytnúť Dlžníkovi 
peňažné prostriedky. Žiadosť o čerpanie tejto časti má Banka vždy právo 
odmietnuť tým že Úver neposkytne, nevystaví Záruku alebo neotvorí 
Akreditív, a to bez ohľadu na to, či sú splnené Podmienky čerpania. Dlžník 
môže pri podaní Žiadosti o čerpanie Nezáväznej časti úverového rámca 
navrhnúť skoršiu splatnosť Úveru ako v Deň konečnej splatnosti 
úverového rámca; Banka tento návrh Dlžníka na určenie splatnosti Úveru 
akceptuje poskytnutím Úveru. Ak dôjde do Dňa konečnej splatnosti 
úverového rámca k splateniu Úveru alebo ukončeniu Rezervovania 
prostriedkov poskytnutých z Nezáväznej časti úverového rámca, sa táto 
časť naďalej považuje za Nezáväznú časť úverového rámca.  

   
 

2.1.3. pôvodná definícia pojmu „Referenčná sadzba“  sa nahrádza novou definíciou, ktorá 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 Dlžníka, zmeny rizikovosti Úverového 

vzťahu a z dôvodov, na základe ktorých možno meniť POP. Banka 

informuje Dlžníka 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, 
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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 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 
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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 

- 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 Dlžníkovi 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 

Dlžníkovi 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 Úver úrokovou sadzbou vo výške 0 % p. a. Banka informuje 

o týchto skutočnostiach Dlžníka vopred oznámením. 

   
 

2.1.4. pôvodná definícia pojmu „Rezervovanie prostriedkov“ sa nahrádza novou definíciou, ktorá 
znie: 
 

Rezervovanie 
prostriedkov 

 ja) každé vydanie Prísľubu; vydaním Prísľubu dôjde k zníženiu 
Úverového rámca o výšku Úveru alebo Záruky uvedenú v Prísľube, 
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 jb) každé otvorenie Akreditívu; otvorením Akreditívu dôjde k zníženiu 
Akreditívneho rámca o Akreditívnu sumu,  

jc) každé vystavenie Záruky; vystavením Záruky dôjde k zníženiu 
Záručného rámca o Záručnú sumu, alebo 

jd) každé uzatvorenie Treasury obchodu alebo doručenie oznámenia 
Dlžníkovi o zmene hodnoty zabezpečenia Treasury obchodu; 
uzatvorením Treasury obchodu alebo doručením vyššie uvedeného 
oznámenia   dôjde k zníženiu Treasury rámca o výšku zabezpečenia 
požadovaného v súvislosti s Treasury obchodom; 

(platí aj pre modifikácie v tvare slovesa „Rezervovať prostriedky“ alebo 
prídavného mena „Rezervované prostriedky“). 

   
2.1.5. pôvodná definícia pojmu „Skupina Dlžníka“ sa nahrádza novou definíciou, ktorá znie: 

 

Skupina Dlžníka  a) Garant, 
b) osoby, v ktorých má Dlžník alebo ktoré majú v Dlžníkovi 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 

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

 
 

   
 

2.2. V ČASTI 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

2.2.1. V bode 1.1. písm. c) sa vypúšťajú slová „zastúpených správcom“.  
 

2.3. V ČASTI 2 POSKYTNUTIE ÚVERU ALEBO REZERVOVANIE PROSTRIEDKOV 
 

2.3.1. V bode 2.5. sa na konci dopĺňa veta: 
 

„ V prípade Čerpania v inej mene než v mene euro, sa Úverový rámec zníži o ekvivalent v mene euro, 
vypočítaný podľa Prepočtového pravidla.“ 

 
2.3.2. V bode 2.7. sa na konci bodka mení na bodkočiarku a dopĺňa sa text: 

 
„ Banka je za účelom vykonania tejto platby oprávnená odpísať z účtu Dlžníka peňažné prostriedky aj 
bez predloženia platobného príkazu podľa zákona o platobných službách, a to podľa podmienok 
určených Dlžníkom na základe Žiadosti o čerpanie.“ 

 
 

2.3.3. Pôvodný bod 2.13. sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 
 
2.13. Banka je oprávnená po splnení Podmienok čerpania poskytnúť Kontokorentný úver aj bez Žiadosti 

o čerpanie. Kontokorentný úver sa poskytuje vykonaním platobnej transakcie  z účtu Dlžníka určeného 
pre Kontokorentný úver, a to do výšky dohodnutej v Úverovej zmluve. Banka nevykoná platobnú 
transakciu, ktorej vykonaním by sa výška Kontokorentného úveru prekročila. 

 
 
 

2.4. V časti 5 SPLÁCANIE  ÚVERU 
 

2.4.1. V bode 5.4. sa písm. k) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 
 

k) Úverová pohľadávka, ktorá vznikla z Úveru poskytnutého pod Úverovým rámcom, je splatná 
v deň konečnej splatnosti Úveru dohodnutý v Úverovej zmluve, ak by však tento deň nastal 
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až po Dni konečnej splatnosti úverového rámca, je táto splatná najneskôr v Deň konečnej 
splatnosti úverového rámca, t.j. akýkoľvek Úver poskytnutý pod Úverovým rámcom je splatný 
najneskôr v Deň konečnej splatnosti úverového rámca, a to aj v prípade, ak splatnosť 
v Úverovej zmluve nebola dohodnutá alebo ak má byť splatnosť určená Bankou na výzvu. Ak 
je splatnosť Úveru v Úverovej zmluve určená lehotou, táto lehota skončí vždy najneskôr Dňom 
konečnej splatnosti úverového rámca.   

 
2.4.2. Pôvodný bod 5.7. sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

 
5.7. Ak došlo k prvému Čerpaniu Splátkového úveru až po uplynutí dohodnutej splatnosti prvej 

alebo niekoľko prvých plánovaných splátok istiny podľa splátkového kalendára, ktorý je 
prílohou Úverovej zmluvy, alebo výška Čerpania Splátkového úveru nedosahuje v čase 
plánovanej splatnosti splátok istiny výšku týchto splátok, je Banka oprávnená splátkový 
kalendár jednostranne zmeniť tak, že výšku dotknutých splátok prepočíta a určí im novú 
splatnosť.  O zmene splátkového kalendára Banka informuje Dlžníka oznámením.  

 
2.4.3. V bode 5.13 sa slová „na nepovolené prečerpanie“ nahrádzajú slovami „za nepovolené 

prečerpanie“.  
 
 

 
2.5. V článku 6. ĎALŠIE POVINNOSTI DLŽNÍKA 

 
 

2.8.2.  V bode 6.3 sa na konci dopĺňa táto veta: 
 

„Dlžník vypočítava hodnoty finančných ukazovateľov za sledované obdobie určené v Úverovej zmluve 
na základe finančných (účtovných) podkladov. Takto vypočítané hodnoty finančných ukazovateľov 
Dlžník predkladá bez zbytočného odkladu po skončení každého sledovaného obdobia Banke. Banka 
vyhodnocuje správnosť výpočtu  finančných ukazovateľov a ich plnenie.“  

 
 

2.8.3. V bode 6.4. sa v písm. j) bod je) nahrádza novým bodom, ktorý znie:  
 

je) Dlžník súhlasí s právom Banky uhradiť pohľadávku poisťovne na zaplatenie poistného, ak ju neuhradí 
Dlžník, pričom náklady Banky vynaložené na úhradu poistného sa stávajú Príslušenstvom. Banka 
neakceptuje podpoistenie ani poistenie, pri ktorom je maximálna výška poistného plnenia zo všetkých 
poistných udalostí za dohodnuté poistné obdobie stanovená nižšie ako je skutočná hodnota 
poisteného majetku, a 

 
2.8.4. V bode 6.4. sa za písm. j) pridáva nové písm. k), ktoré znie: 

 
k)  ak bude Dlžníkovi počas existencie Úverového vzťahu so súhlasom Banky poskytnutý úver alebo 

pôžička alebo iná finančná výpomoc treťou osobou, má Dlžník povinnosť na výzvu Banky uzavrieť 
Zmluvu o nadriadenosti záväzku Dlžníka voči Banke z Úverovej zmluvy nad záväzkom Dlžníka z takto 
poskytnutej pôžičky alebo úveru. 

 
2.8.5. V bode 6.6. sa písm. a) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

  
a) strpieť vykonanie Revízie spôsobom stanoveným Bankou; ak je predmetom vykonania Revízie 

overenie hodnoty predmetu Zabezpečenia, Dlžník je povinný v lehote stanovenej Bankou predložiť 
znalecký posudok preukazujúci aktuálnu hodnotu predmetu Zabezpečenia, 

 
2.6. V časti 7. OSOBITNÉ USTANOVENIA K AKREDITíVOM 

 
2.6.1. V bode 7.2. sa písm. a) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

 
a) pre Banku nie sú akceptovateľné Príkazcom požadované podmienky na otvorenie Akreditívu (ak 

neboli dohodnuté v Zmluve), napr. 
- Beneficient, v prospech ktorého má byť Akreditív otvorený,  
- právo, podľa ktorého sa má Akreditív riadiť,  
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- kontrakt, ktorý má byť Akreditívom platený alebo osoba, ktorej má byť Akreditívom platené,  
-  dĺžka platnosti Akreditívu 

 
2.7. V časti 7. OSOBITNÉ USTANOVENIA K ZÁRUKÁM 

 
2.7.1. V bode 8.3. sa písm. a) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

 
a) pre Banku nie sú akceptovateľné Príkazcom požadované podmienky na vystavenie Záruky (ak neboli 

dohodnuté v Zmluve), napr. 
- Beneficient, v prospech ktorého má byť Záruka vystavená,  
- právo, podľa ktorého sa má Záruka riadiť,  
- kontrakt, ktorý má byť Zárukou zabezpečený alebo osoba, ktorej záväzky majú byť Zárukou 

zabezpečené,  
- dĺžka platnosti Záruky,  

 
2.8. V časti 10 PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY  

 
2.8.1. V bode 10.1. sa písm. c) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

 
c) nasledujúce úkony:  

ca) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka,  
cb) podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka,  
cc) podanie návrhu Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka na povolenie verejnej preventívnej 

reštrukturalizácie alebo uzatvorenie dohody o neverejnom pláne v neverejnej preventívnej 
reštrukturalizácii medzi Dlžníkom a jeho veriteľom alebo členom Skupiny Dlžníka a jeho 
veriteľom alebo oznámenie Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka o začatí konania o neverejnej 
preventívnej reštrukturalizácii príslušnému súdu (ďalej „riešenie hroziaceho úpadku“) alebo 
úkony Dlžníka vykonávané pred riešením hroziaceho úpadku za účelom jeho dosiahnutia, alebo  

cd) začatie súdneho vrátane exekučného konania, ktorého následkom môže byť Podstatný 
nepriaznivý vplyv,  

 
 

2.8.2. V bode 10.3. sa vypúšťa pôvodné písm. d). Pôvodné písm. e) až h) sa označujú ako písm. d) 
až g). 

2.8.3. V bode 10.4. sa písm. d) nahrádza novým bodom, ktorý znie: 
 
 

d) nevykonať platobný príkaz Dlžníka alebo inú platobnú transakciu na nakladanie s peňažnými 
prostriedkami na akomkoľvek účte Dlžníka zriadenom v Banke,  

 
 
 

 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 4 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 

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

 

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
ORGÁN DOHĽADU 
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