
Informácia o ochrane vkladov  
zverejnená v zmysle  

§ 37 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
a § 12 ods. 4c zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov 

v platnom znení  
 
 

Zákonný systém ochrany vkladov v Slovenskej republike inštitucionálne predstavuje Fond 
ochrany vkladov (ďalej len „FOV“), pričom FOV zabezpečuje vykonávanie činností, práv 
a povinností súvisiacich so systémom ochrany vkladov. 

 
Dňa 15. októbra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 239/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Touto novelou zákona sa prebrali ustanovenia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch 
ochrany vkladov, ktorej cieľom je odstránenie rozdielov v pravidlách systému ochrany 
vkladov v členských štátoch Európskej únie. 
 

Vklady klientov Privatbanky, a.s. sú chránené v rozsahu a za podmienok 
ustanovených zákonom. Pre prípad ich nedostupnosti bude za ne poskytnutá náhrada 
z prostriedkov FOV. 

 

Vkladom v zmysle zákona sa rozumie : 

 pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej zákonom (ďalej len 
"vkladateľ") na výplatu peňažných  prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ pri 
bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka 
prijala ako sumy platobných operácií alebo iné platby v prospech vkladateľa, a to 
vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených  so  zverením  týchto  peňažných  
prostriedkov. 

 vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou v jej informačnom systéme alebo 
vo vkladateľovom doklade o vkladovom  vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali 
nedostupnými  podľa zákona,  vedený  pre viac  vkladateľov s  rozsahom údajov o  
každom vkladateľovi najmenej podľa zákona, 

 notárska úschova uložená v banke, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov 
z tejto úschovy je  alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené zákonom, a ak pred 
dňom, keď sa vklady stali nedostupnými  podľa zákona, notár, spravujúci túto notársku 
úschovu, doručil banke písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom 
príjemcovi  najmenej  v  rozsahu  podľa. 

 
Krytými vkladmi sú chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených 
vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá 
sa rovná hornej hranici náhrady okrem vkladov v zmysle zákona, pri ktorých poskytuje FOV 
náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad pri vzniku ich 
nedostupnosti počas obdobia 12 mesiacov. 

 

 

 

 

 

 



Zákonom nie je chránený: 

 
1. vklad, ktorý  podľa záznamov vykonaných  bankou v jej informačnom systéme alebo vo 

vkladateľovom  doklade o  vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa  vklady stali  
nedostupnými, nie je  vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, 
ktorými sú (nevyhnutný rozsah údajov o vkladateľovi): 
 
I. ak je vkladateľom fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum 

narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, 
 

II. ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené zákonom: názov, 
identifikačné číslo (ak je pridelené),  adresa sídla, označenie úradného registra 
alebo inej úradnej evidencie, v ktorej  je táto právnická  osoba zapísaná,  číslo 
zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

 
2. vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený 

vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou 
poukážkou na doručiteľa, 

 
3. vklad, ktorý je finančným nástrojom, t.j.: 

 podľa § 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, t.j.: 
 prevoditeľné cenné papiere, 
 nástroje peňažného trhu, 
 cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, 
 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, 

mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, 
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané 
doručením alebo v hotovosti, 

 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa 
musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe 
voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza 
z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 
ukončenie zmluvy, 

 opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 
vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na 
mnohostrannom obchodnom systéme, 

 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), 
týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,majú charakter 
iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané 
prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým 
výzvam na doplnenie aktív, 

 derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
 finančné rozdielové zmluvy, 
 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných 
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu 
vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu 
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie 
zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných 
faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných 
derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu 
alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo 
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo 
podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív. 



 Iný finančný nástroj v prípade, ak ho za finančný nástroj ustanoví NBS 
opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke 
zákonov SR. 

 

 finančné prostriedky, ktoré sú určené na nákup cenných papierov a nákladov 
spojených s obstaraním kúpy cenného papiera  ( § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 
566/2001 Z. z. o a § 99 ods. 15 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch) 

 
4. vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote (vklad peňažných prostriedkov, 

pritom istina je splatná napríklad v zlate),  
 

5. vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky 
alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
treťou stranou (podľa neformálenho prieskumu o výskyte takéhoto vkladu sa v bankách 
v súčasnosti pravdepodobne nevyskytujú, pritom môže ísť napríklad o prípady 
mínusových úrokov ak aj v takomto prípade banka alebo 3. osoba garantuje istinu a 
pod.), 

 
6. vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný 

účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky - čl. 4  
ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení, podľa ktorého vlastné 
zdroje sú súčtom kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2, 
 

7. vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní  
právoplatne  odsúdený  za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 2  
ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

 
8. vklad finančnej inštitúcie - čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom 

znení – napríklad finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové 
spoločnosti, platobné inštitúcie (smernica 2007/64/ES o platobných službách), 
správcovské spoločnosti, s výnimkou holdingových poisťovní a zmiešaných 
holdingových spoločností (článok 212 ods. 1 písm. g) smernice 2009/138/ES), 

 
9. vklad obchodníka s cennými papiermi - zákon č. 566/2001 Z. z. zákon o cenných 

papieroch v znení neskorších predpisov, 
 

10. vklad poisťovne a zaisťovne - zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 39/2015 Z.z., 

 
11. vklad subjektu kolektívneho investovania - zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom 

investovaní v znení neskorších predpisov, 
 
12. vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde - 

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 
13. vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom 

fonde - zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 

14. vklad orgánu verejnej moci - napríklad zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 



zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. 
o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov – zoznam orgánov verejnej moci je zverejnený na adrese: 
http://www.lewik.org/organy-verejnej-moci/ 

 
15. vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej 

zmenky alebo šeku - zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

Vklad sa považuje za nedostupný, ak je uložený v banke: 

 
a)  ktorá bola podľa zákona vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, 

 
b)  v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného 

súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona ak sa toto rozhodnutie 
stalo vykonateľným pred vyhlásením banky za neschopnú vyplácať vklady podľa 
zákona. 

 
Za nedostupný vklad chránený podľa zákona poskytuje FOV v súhrne  jednému 
vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa zákona náhradu vo výške nedostupného 
vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, pokiaľ zákon neustanovuje inak.  
 
FOV poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad 
(100 000 eur) pri vzniku ich nedostupnosti počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého 
pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento 
vklad preukázateľne: 
a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, 
b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol 

zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z 
prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného 
prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, 
odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia 
podľa osobitného predpisu alebo v dôsledku úmrtia, 

c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody 
spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. 

 
Tieto skutočnosti je vkladateľ povinný oznámiť banke pri pripísaní alebo bezodkladne po 
pripísaní sumy vkladu v banke na predpísanom tlačive. Pri vzniku nedostupnosti takéhoto 
vkladu, bude vkladateľ povinný pri prevzatí náhrady príslušnými dokladmi preukázať, že 
vklad je osobitným druhom vkladu. 
 
Nárok na náhradu od FOV za zákonom chránený nedostupný vklad má vkladateľ alebo iná 
osoba, ktorej vklady tiež podliehajú ochrane v zmysle zákona, v mene euro, a to aj za vklady 
uložené v príslušnej mene iného členského štátu. Prepočet z cudzej meny sa vypočítava 
v eurách podľa referenčného výmenného kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lewik.org/organy-verejnej-moci/


FOV môže odložiť vyplácanie náhrady, ak: 
 
a) nie je isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu, 
b) sa na vklad vzťahujú reštriktívne opatrenia, 
c) sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením banky za neschopnú splácať vklady podľa 

zákona alebo pred rozhodnutím konkurzného súdu o pozastavení nakladania s vkladmi 
okrem vkladu podľa § 716 až 719a Obchodného zákonníka nenakladalo, ak odsek 9 
neustanovuje inak, 

d) ide o náhradu podľa odseku 6, 
e) sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského 

štátu podľa § 10 ods. 14, 
f) je voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu vedené trestné konanie v 

súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, a to až do rozhodnutia súdu. 
g) FOV nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred 

vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s týmto 
vkladom nenakladalo a výška tejto náhrady je nižšia ako skutočné náklady, ktoré by 
fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady. 

 
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd. 
 
Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov a FOV nájdete na internetovej adrese 
FOV - www.fovsr.sk  
 
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové 
vklady si môžete pozrieť tu alebo na stránke FOV. 
 

 
 
S úctou 

 
        Privatbanka, a.s. 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20150728.html#paragraf-716
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20150728.html#paragraf-719a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/118/20151015#paragraf-10.odsek-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/118/20151015#paragraf-8.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/118/20151015#paragraf-3.odsek-5.pismeno-b
http://www.fovsr.sk/
https://www.vub.sk/files/sekundarna-navigacia/informacny-servis/informacie-o-ochrane-vkladov/vseob_pod_vypl_nahrad.pdf
http://www.fovsr.sk/sk/vseob-podmienky-vyplacania/

