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Slovenská sporiteľňa, a. s. 
500 000 000 EUR 
Program vydávania hypotekárnych záložných listov 
 

Tento dokument predstavuje dodatok v zmysle § 121 ods. 9 a § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) k základnému 
prospektu zo dňa 21. októbra 2014, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10800/2014-1 zo dňa 29. októbra 
2014, aktualizovaný Dodatkom č. 1 k základnému prospektu zo dňa 19. januára 2015 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 
ODT-578/2015-1 zo dňa 26. januára 2015 a Dodatkom č. 2 k základnému prospektu zo dňa 12. mája 2015 schváleným rozhodnutím Národnej 
banky Slovenska č. ODT-5500/2015-1 zo dňa 15. mája 2015 (ďalej len „Prospekt“), a ktorý sa týka nekapitálových cenných papierov, ktoré 
budú priebežne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteľňou, a. s. (ďalej len „Emitent“), pričom výnosy získané z ich vydania budú 
umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatočné krytie pre záväzok vyplývajúci z týchto cenných papierov (ďalej len „Program“) a bol 
pripravený Emitentom (ďalej len „Dodatok“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam aký je uvedený v Prospekte. 

Tento Dodatok je dodatkom k Prospektu a musí byť čítaný v súvislosti s Prospektom. 

Predmetom Dodatku je úprava Súhrnu Prospektu a zmena ratingu Emitenta. 

Emitent zastúpený poverenými osobami RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom na základe Poverenia zo dňa  
5. novembra 2009 vyhlasuje, že zodpovedá za informácie uvedené v tomto Dodatku. Emitent vyhlasuje, že príprave tohto Dodatku venoval 
náležitú starostlivosť s cieľom zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté v tomto Dodatku boli podľa najlepšieho vedomia Emitenta v súlade so 
skutočnosťou a v Dodatku nebolo vynechané nič, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť význam Dodatku. 

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Zákona o cenných papieroch. 

Tento Dodatok bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt, a to v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta 
(www.slsp.sk) a bude v písomnej forme dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho bezplatnom 
sprístupnení bude uverejnený v Hospodárskych novinách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. mája 2015 
 

http://www.slsp.sk/


Pôvodné znenie Prospektu sa mení a dopĺňa nasledovne: 

I. Časť 1. SÚHRN PROSPEKTU sa mení nasledovne: 

1. Text časti B.12 „Vybrané kľúčové historické finančné informácie a zmeny vyhliadok a pozície Emitenta“ sa 
nahrádza textom: „ 

   

Auditovaná konsolidovaná súvaha pripravená 
v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2014  2013 

AKTÍVA    
Cenné papiere držané do splatnosti 2 579 817  2 764 887 
Úvery a pohľadávky voči klientom 8 085 570  7 161 197 
Aktíva spolu 12 968 650  11 699 046 
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE    
Záväzky voči klientom 9 666 285  9 090 560 
Vydané dlhové cenné papiere 929 840  697 234 
Vlastné imanie spolu 1 310 781  1 291 173 
Záväzky a vlastné imanie spolu 12 968 650  11 699 046 

 

Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát 
pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2014  2013 

Čisté úrokové výnosy 463 937  447 968 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 123 393  117 428 
Zisk pred daňou z príjmov 239 544  239 324 
Daň z príjmov (56 798)  (53 950) 
Čistý zisk po zdanení 182 746  185 374 

 

Súvaha (priebežné neaudit. individuálne údaje 
podľa IAS 34 v tis. EUR) 31.3.2015  31.12.2014 

AKTÍVA    
Cenné papiere držané do splatnosti 2 586 149  2 579 817 
Úvery a pohľadávky voči klientom 8 476 364  8 142 383 
Aktíva spolu 13 159 107  12 942 586 
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE    
Záväzky voči klientom 9 972 918  9 683 889 
Vydané dlhové cenné papiere 1 031 441  929 840 
Vlastné imanie spolu 1 347 406  1 273 298 
Záväzky a vlastné imanie spolu 13 159 107  12 942 586 

 

Výkaz ziskov a strát (priebežné neaudit. 
individuálne údaje podľa IAS 34 v tis. EUR) 31.3.2015  31.3.2014 

Čisté úrokové výnosy 115 366  111 642 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 31 451  29 948 
Zisk pred daňou z príjmov 51 435  55 590 
Daň z príjmov (12 355)  (13 546) 
Čistý zisk po zdanení 39 080  42 044 

 

“  

 

2. Text časti B.17 „Rating Emitenta“ sa nahrádza textom: „ 

  Rating Emitenta: ratingová agentúra Fitch Ratings: dlhodobý rating 
BBB+, výhľad: stabilný. Rating HZL: [Nepoužije sa. Emitent 
nepožiadal o vyhotovenie ani nespolupracoval pri pridelení ratingu 
HZL.] alebo [Rating HZL]. 

“  
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II. Časť 11. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. sa mení nasledovne: 

1. Text v časti „Rating“ sa nahrádza textom: 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené ratingové hodnotenie Emitenta udelené ratingovou agentúrou Fitch Ratings 
Limited (ďalej len „Fitch Ratings“). Agentúra Fitch Ratings poskytuje Emitentovi pravidelný platený rating. 
Ratingové hodnotenie Emitenta bolo naposledy pridelené 20. mája 2015. 

Agentúra Fitch Ratings podala 27. augusta 2010 žiadosť o registráciu podľa Nariadenia EP a Rady (ES)  
č. 1060/2009 a bola zaregistrovaná 31. októbra 2011. 

Rating Emitenta. 

 Ratingová agentúra/rating 
 Fitch Ratings 
Dlhodobý rating BBB+ 
Krátkodobý rating F2 
Podporný rating 2 
Rating individuálnej bonity (Viability Rating) bbb+ 
Výhľad stabilný 
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Právo na odstúpenie od ponuky 

V súlade s § 125c ods. 5 Zákona o cenných papieroch, investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie 
HZL na základe Prospektu pred zverejním Dodatku, majú právo zrušiť príslušné objednávky na nákup HZL (resp. 
odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení Dodatku. 

Emitent vyhlasuje, že údaje v tomto Dodatku sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisov podľa 
§ 3 odsek 1 a 2 Zákona o dlhopisoch. 

 

 

V Bratislave, dňa 21. mája 2015. 

 
 
 
 

______________________ ______________________ 

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD. 
poverená osoba 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Ing. Róbert Herbec 
poverená osoba 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
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