
INFORMÁCIE  O DEPOZITÁROVI 
 

Depozitárom fondu je Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 
31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B. 
Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.  
Hlavným predmetom činnosti depozitára sú bankové činnosti v súlade s bankovým povolením, ďalšie 
činnosti v súlade so zákonom o bankách, finančné sprostredkovanie a funkcia depozitára podľa zákona. 
Depozitár vedie v rámci samostatnej evidencie register emitenta PL 
 Depozitár v zmysle zákona a depozitárskej zmluvy uzavretej so správcom vykonáva depozitársku úschovu 
majetku vo fonde, vedie bežné a  majetkové účty fondu, vykonáva kontrolu či správca nakladá s majetkom 
vo fonde podľa zákona a štatútu fondu, kontroluje vydávanie a vyplácanie PL, kontroluje oceňovanie majetku 
fondu, či hodnota podielu je v súlade so zákonom a štatútom fondu, vykonáva pokyny správcu pokiaľ sú 
v súlade so zákonom a štatútom fondu; v prípade odôvodnených pochybností pokyn správcu nevykoná. Ak 
depozitár zistí, že správca porušil zákon alebo štatút fondu bezodkladne informuje NBS. Depozitár 
zodpovedá správcovi a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností depozitára vyplývajúcich zo 
zákona, štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Ku konfliktu 
záujmov medzi správcom a depozitárom pri plenení úloh depozitára môže prísť z titulu personálneho 
prepojenia v orgánoch správcu a depozitára. Na eleminovanie tohto konfliktu má depozitár a správca 
zavedený systém vnútorných kontrolných mechanizmov, funkčne a hierarchicky oddelený výkon činnosti pri 
výkone funkcie depozitára fondu od ostatných činností, ktoré depozitár vykonáva ako banka alebo ako 
podielnik fondu resp, pri výkone držiteľskej správy CP pre klientov banky. Majetok fondu depozitár eviduje 
oddelene od  majetku iných fondov, ktoré sú v depozitárskej úschove a od majetku banky. Banka nemôže 
použiť majetok fondu v depozitárskej úschove na  vykonanie akéhokoľvek obchodu na svoj vlastný účet 
alebo na uspokojenie  veriteľov banky.  
Depozitár môže zveriť úschovu finančných nástrojov v majetku fondu tretej osobe, pokiaľ táto spĺňa 
zákonom ustanovené podmienky úschovy finančných nástrojov a to najmä z dôvodu existencie zmluvného 
záložného práva  medzi treťou osobou a správcom 


