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Vážený akcionár, obchodní partneri a kolegovia,

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
má za sebou ďalší úspešný rok.

Za mimoriadny úspech považujeme, že sme koncom roka 2019 prekročili magickú 
hranicu 1,5 mld. eur, ktorú máme pod správou. Tým sa potvrdilo, že stále patríme do 
najsilnejšej trojky slovenských správcovských spoločností z pohľadu podielu na 
trhu. 

Za najväčší potenciál Prvej penzijnej považujeme pravidelné investovanie, ktorého 
prostredníctvom sa snažíme ľudí nabádať k tomu, aby nespotrebovali všetky peniaze, 
ktoré zarobia, ale časť si odkladali na nepredvídateľné okolnosti, ktoré ich môžu 
stretnúť na ceste pred dôchodkom, či v dôchodkovom veku. V minulom roku sme si 
dali záväzok, že naučíme ľudí pravidelne investovať. S počtom nových sporení 5 750 
v celkovom objeme takmer 15 miliónov eur za rok 2019 môžeme konštatovať, že sa 
nám toto posolstvo postupne darí napĺňať. 

Digitalizácia služieb donútila urobiť potrebné zmeny i nás. Pre klientov sme spustili 
osobný online investičný účet e-investor. Môžu v ňom sledovať vývoj hodnoty svojej 
investície, či meniť svoje osobné údaje. Spustenie tohto účtu je pre nás ďalší významný 
krok, ktorým zjednodušujeme a zefektívňujeme komunikáciu s našimi klientmi.

Ukázalo sa, že doplnenie Stabilného fondu o. p. f. do našej ponuky fondov bol 
správny krok, pretože sa tento rok stal opäť najpredávanejším podielovým fondom 
v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2019 v kategórii dlhopisové fondy. Potvrdil si tým 
prvenstvo z minulého roka, keď bol najvyhľadávanejším podielovým fondom pre 
konzervatívnych investorov. So svojimi čistými predajmi za rok 2019 v hodnote 
20 miliónov eur predbehol druhý najpredávanejší fond o viac ako 16 miliónov. 
Považujeme to za úspech, pretože čisté predaje v dlhopisových fondoch na trhu 
boli za minulý rok v zápore viac ako 15 miliónov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na 
finančných trhoch a indikované ekonomické spomalenie je predpoklad, že predaj 
konzervatívnych riešení bude naďalej populárny. 

Úvodné slovo  
predsedu  
predstavenstva
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Okrem tohto ocenenia sme si odniesli prvenstvo aj pre J&T BOND EUR zmiešaný 
o. p. f., ktorý taktiež potvrdil prvé miesto z minulého roka a stal sa fondom s najlepším 
výnosom a rizikom v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov. 

Za úspechom Prvej penzijnej stojí v neposlednom rade aj atraktívna výkonnosť 
fondov nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f., ktorý je stále najväčším svojho 
druhu na Slovensku, a Office real estate fund o. p. f., ktorý už pár mesiacov po 
spustení predaja zožal veľký úspech. Dokopy získali už 8 ocenení a spoločne tvoria 
až 60 % nášho celkového spravovaného majetku.

Verím, že všetky naše úspechy potvrdíme aj v ďalšom roku a že sa nám podarí prinášať 
dlhodobé výsledky.

Ing. Martin Kaňa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Identifikačné údaje

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

Obchodné meno  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
 POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Sídlo  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO  316 213 17, založená v Slovenskej republike zakladateľskou 

zmluvou zo dňa 11. októbra 1994, vznikla 3. januára 1995 a je 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sa, vložka číslo 896/B

Internetová stránka  www.penzijna.sk

Vznik spoločnosti  11. 10. 1994

Predmet činnosti  vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe po-
volenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného 
Úradom pre finančný trh

Predstavenstvo  Ing. Martin Kaňa člen predstavenstva a predseda 
  od 1. 4. 2018
 Ing. Vladimír Salkovič  člen predstavenstva od 2. 12. 2014
 Ing. Michal Hausner     člen predstavenstva (od 5. 10. 2016  
  do 2. 5. 2019)
 Mgr. Ivana Kubisová členka predstavenstva  od 2. 5. 2019

Dozorná rada Ing. Andrej Zaťko predseda dozornej rady od 
  14. 12. 2016
 Ing. Stanislav Žofčák  člen dozornej rady (od 5. 10. 2016 
   do 20. 6. 2019)
 Ing. Zuzana Adamová členka dozornej rady (od 14. 12. 2016  
  do 20. 6. 2019)
 Ing. Peter Hajko člen dozornej rady od 20. 6. 2019
 Ing. Dávid Lupták, PhD člen dozornej rady od 20. 6. 2019

Akcionár 100 % – Poštová banka, a. s., Slovenská republika

Výška základného
imania  1,70 mil. EUR 

Depozitár  Poštová banka, a. s.
Sídlo  Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 
IČO  31 340 890

Audítor spoločnosti  KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
 Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
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Charakteristika 
spoločnosti

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.,
bola založená v Slovenskej republike zakladateľskou  zmluvou z dňa 11. októbra 
1994, vznikla 3. januára 1995 a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 896/B.

Hlavnou aktivitou správcovskej spoločnosti je správa nasledujúcich podielových 
fondov na základe osobitného povolenia vydaného v zmysle zákona o kolektívnom 
investovaní, a to na území Slovenskej republiky.

K 31. decembru 2019 spravovala správcovská spoločnosť 9 štandardných 
podielových fondov a 8 špeciálnych podielových fondov.

Štandardné podielové fondy:

  EUROFOND o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a. s.

  Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  Vyvážené portfólio o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  Konzervatívne portfólio o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  Dynamické portfólio o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  USA TOP Fond o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a. s.

  365. world o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a. s.

  Aktívny fond o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a. s.

  Dlhopisový  fond o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
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Špeciálne podielové fondy:

  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. – verejný špeciálny podielový fond 
nehnuteľností

  J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. – verejný špeciálny podielový fond

  KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. – špeciálny podielový fond cenných papierov

  J&T SELECT zmiešaný o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. – špeciálny podielový fond cenných papierov

  KLM real estate fund o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  Office real estate fund o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

  Stabilný fond o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a. s.

  J&T PROFIT EUR zmiešaný  o. p. f. –  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
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Rok 2019 možne opäť zaradiť medzi tie úspešné pre spoločnosť. Zisk po zdanení 
dosiahol úroveň 10 532 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 14,1 % v porovnaní s rokom 
2018. Objem majetku v správe ku koncu roka 2019 bol na úrovni 1 538 mil. EUR, čo 
je absolútne o 262 mil. EUR viac v porovnaní s predchádajúcim rokom a je nárast 
o 20,5 % oproti roku 2018.

Spoločnosť si týmto výsledkom upevnila  3. miesto na trhu  a  dosiahla trhový podiel 
16 %, čím sa medziročne  posunula o 1,9 % na trhu kolektívneho investovania. 

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.,
ako účtovná jednotka nebola počas roka 2019 vystavená žiadnym významným 
rizikám, resp. neistotám vyplývajúcim z jej vlastnej činnosti. 

Významné udalosti v priebehu roka 2019

  Dňa 25. januára 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu – Aktívny fond o. p. f. –
  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
 a. s. Žiadosť obsahovala najmä zmenu ods. 5, 8, 14, 16, 19, 23 v časti I Podielový 
 list, postup a podmienky vydávania a vyplatenia, horná hranica výšky poplatkov
 spojených s vydaním a vyplatením a spôsob ich určovania.

 Dňa 25. januára 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu – Stabilný fond o. p. f. – 
 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
 spol., a. s. Žiadosť obsahovala najmä zmenu ods. 5, 8, 14, 16, 19 v časti I Podielový 
 list, postup a podmienky vydávania a vyplatenia, horná hranica výšky poplatkov 
 spojených s vydaním a vyplatením a spôsob ich určovania.

 Dňa 25. januára 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu – NÁŠ PRVÝ REALITNÝ 
 o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
 spol., a. s. Žiadosť obsahovala najmä zmenu ods. 5, 8, 14, 16, 19 v časti I Podielový 
 list, postup a podmienky vydávania a vyplatenia, horná hranica výšky poplatkov 
 spojených s vydaním a vyplatením a spôsob ich určovania.

 Dňa 25. januára 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu – EUROFOND o. p. f. – 
 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
 a. s. Žiadosť obsahovala najmä zmenu ods. 5, 8, 14, 16, 19, 23 v časti I Podielový 
 list, postup a podmienky vydávania a vyplatenia, horná hranica výšky poplatkov  
 spojených s vydaním a vyplatením a spôsob ich určovania.

 Dňa 25. januára 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
  o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu – USA TOP Fond o. p. f. 
 – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
 a. s. Žiadosť obsahovala najmä zmenu ods. 5, 8, 14, 16, 19, 23 v časti I Podielový 
 list, postup a podmienky vydávania a vyplatenia, horná hranica výšky poplatkov 
 spojených s vydaním a vyplatením a spôsob ich určovania.

Hospodárenie 
spoločnosti
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 Dňa 17. apríla 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o vydanie  predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva spoločnosti 
 – Mgr.  Ivana Kubisová. Funkcia Mgr. Ivany Kubisovej ako člena predstavenstva 
 spoločnosti vznikla dňa 2. mája 2019.

 Dňa 27. mája 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť o vydanie 
 predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena dozornej rady spoločnosti – Ing. 
 Dávid Lupták, PhD. Funkcia Ing. Dávida Luptáka, PhD., ako člena dozornej 
 rady spoločnosti vznikla dňa 20. júna 2019.

 Dňa 27. mája 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť o vydanie 
 predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena dozornej rady spoločnosti – Ing. Peter 
 Hajko. Funkcia Ing. Petra Hajka ako člena dozornej rady spoločnosti vznikla 
 20. júna 2019.

 Dňa 26. augusta 2019 bola podaná do Národnej banky Slovenska žiadosť 
 o  udelenie povolenia na vytvorenie štandardného fondu Dlhopisový fond o. p. f. – 
 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
 a. s. Predaj podielových listov sa začal 7. novembra 2019.

Významné ocenenia získané v priebehu roka 2019

Stabilný fond o. p. f.

  1. miesto – najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 
2018 v kategórii dlhopisové fondy

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f.

   1. miesto – fond s najlepším výnosom a rizikom v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 
2018 v kategórii  konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020  v súvislosti so šírením 
koronavírusu globálnu pandémiu a vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 16. marca 
2020 núdzový stav. Táto skutočnosť nebola známa pri zostavení účtovnej závierky a 
od zostavenia účtovnej závierky sa riziká v súvislosti s koronavírusom výrazne zvýšili.

Spoločnosť dodržiava a zachováva pravidlá kontinuity činnosti, a pre obmedzenie 
operačného rizika pristúpila k viacerým včasným krokom. Reakciou spoločnosti bolo 
od počiatočného štádia rozdelenie tímov na dve samostatné jednotky, aby sa tak 
znížila pravdepodobnosť možného výskytu vírusu v celých tímoch, t.  j. vytvorenie tzv. 
čistého tímu, ktorý by nastúpil v prípade ohrozenia zamestnancov. Ďalšou reakciou 
bolo prijaté opatrenie a nariadenie home office pre všetkých zamestnancov, ktorým 
to situácia dovoľuje, čím sa maximálne znížilo riziko ohrozenia chodu firmy.

Pri zostavovaní výročnej správy nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť 
Spoločnosti. Spoločnosť bude pravidelne informovať klientov o možných 
významných vplyvoch, keď bude možné ich posúdiť a ak budú významné.

Vývoj na trhoch a dosah na spoločnosť

 Vzhľadom na to, že manažéri varovné signály podceňovania rizík trhmi videli
 a včas rozoznali, na aktuálnu situáciu pripravili portfóliá fondov tým, že v závislosti
  od stratégie sa portfóliá upravili voči väčším výkyvom cien aktív. Rizikom 
 však ostáva vysoká volatilita aj inak bezpečných aktív a možné zlyhanie likvidity na 
 trhu pre niektoré nástroje. Valná väčšina portfólií fondov v správe spoločnosti však 
 používa vysokolikvidné nástroje ako štátne dlhopisy s vysokým ratingom, 
 ETF fondy s vysokou likviditou a dostatočne veľkým majetkoma futures kontrakty 
 na veľké a známe indexy s vysokou likviditou. Napriek tomu hrozia počas krízy 
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 nepredpokladané pohyby aktív aj v rámci inak bezpečných nástrojov ako napríklad 
 spomenuté štátne dlhopisy s vysokým ratingom. Samozrejme, bude pretrvávať 
 hrozba zo správania klientov a ich redemácií, ktoré bude treba vysporiadať riadne 
 a včas.

 Reakciou spoločnosti bolo, že portfóliá fondov sa v rámci ich definovanej stratégie 
 prispôsobili tak, že fondy zamerané na svetové trhy  sa v čo najväčšej miere  zbavili 
 akcií a akciových investícií, alebo sa zabezpečili proti akciovému riziku hedgingom. 
 Zároveň sa presunulo z dlhopisov s kreditnou prirážkou do bezpečných štátnych 
 dlhopisov s vysokým ratingom ako USA, GER, SVK. 

Popis externého prostredia a neistoty

 Neistota investorov i ekonomická neistota s príchodom krízy sa značne zvýšila. 
 Ekonomika v dôsledku globálnej pandémie koronavírusu a prepadu cien ropy 
 utrpela ponukový i dopytový šok. Vlády a centrálne banky však prijímajú a budú 
 prijímať opatrenia, aby situáciu stabilizovali a v neskoršom období opäť obrátili.

Popis externého prostredia a neistoty – trh nehnuteľností

 Spoločnosť pozorne sleduje vývoj na trhu nehnuteľností, špeciálne na retailovom 
 trhu (shoppingy, retail boxy, city parky).

 Spoločnosť sa stala členom otvorenej pracovnej skupiny (zastupuje CBRE), ktorej 
 cieľom je vytvoriť jednotnú platformu, ktorá bude reprezentovať spoločné záujmy 
 vlastníkov obchodných centier a viesť efektívny dialóg s predstaviteľmi 
 novovzniknutej vlády a krízovými štábmi.

 Obrátila  sa na Úrad vlády SR v mene iniciatívy za zachovanie zamestnanosti 
 v  nákupných centrách a súvisiacich prevádzkach s ponukou efektívnej koordinácie 
 spoločných krokov, ktoré povedú k minimalizácii bezpečnostných rizík spojených 
 so šírením COVID-19, ako aj k minimalizácii ekonomických dosahov a strát.  

 Spoločnosť sleduje prijímané opatrenia krízového štábu a novovzniknutej vlády 
 a ich dodržiavanie v nehnuteľnostiach v majetku fondov.

 Monitoruje sa situácia v city parkoch, shoppingu a administratívnych objektoch 
 a prebieha komunikácia s jednotlivými nájomcami nehnuteľností.

Analýza rizík/dosahov v kontexte súčasnej situácie (vrátane schopnosti 
spoločností a fondov nepretržite pokračovať vo svojej činnosti – going concern) 
na správcov a  jednotlivé fondy

 vzhľadom na mnohé makroekonomické prognózy spoločnosť očakáva spomalenie 
 hospodárskeho rastu v intervale 5 % – 10 %,

 možné riziko oddialenia uzavretia dohodnutých obchodov kúpa/predaj 
 nehnuteľností,

 možno očakávať vyčkávaciu taktiku zo strany kupujúcich subjektov na realitnom 
 trhu,

 v časovom období 2M – 3M je možný zvýšený záujem o výplatu podielových listov,

 nútený predaj cenných papierov/nehnuteľností z majetku podielových fondov za 
 účelom doplnenia likvidity v majetku podielových fondov.

Reakcia manažmentu na identifikované riziká

 spoločnosť postupuje v zmysle plánu riadenia likvidity v špeciálnych fondoch 
 nehnuteľností,

 pristupuje k jednotlivým krokom s plnou vážnosťou a rozhodnosťou,
 denne monitoruje stav likvidity majetku v podielových fondoch a prijíma 

 potrebné rozhodnutia.
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Dosah na likviditu a kapitál

 V čase neistoty, paniky a vzhľadom na situáciu vo svete sa spoločnosť pripravila
 na možnosť vyšších spätných odkupov klientov tým, že vo svojich portfóliách 
 používa vysoko likvidné CP, ktoré je možné speňažiť za dostatočne krátky čas 
 a pokryť tak potreby klientov v čase vyšších spätných odkupov.

 Spoločnosť a jej podielové fondy vedia využiť možnosť pôžičky od akcionára.

Biznis riziká a reakcia spoločnosti

 Prevádzka obchodných miest cez internú distribučnú sieť je zabezpečená 
 v  krízovom režime 4 hodiny denne v pracovné dní, a tým sú zabezpečené 
 zadávania pokynov klientov na nákup a redemáciu PL.

 Prevádzka cez externú sieť je vykonávaná buď elekronicky, a teda obsluha klientov 
 prebieha non stop, alebo osobne. Pri osobnom kontakte očakáva spoločnosť 
 výpadok produkcie, avšak taký typ predaja tvorí minimálny podiel na celkovom 
 predaji.

 Spoločnosť očakáva vyšší počet redemácií, pretože priemerný vek klienta je
 pomerne vysoký a existuje obava o jeho úspory. Reakciou spoločnosti na 
 túto situáciu je denný monitoring redemácií, intenzívne vysielanie argumentov 
 do obchodných sietí ohľadom bezpečnosti ich úspor a upokojovanie klientov 
 prostredníctvom mailov a webového portálu. Všetci klienti, ktorí majú aktivovaný 
 elektronický prístup aktuálne obdržali správu, akým spôsobom bola Spoločnosť 
 pripravená na možný pokles na trhoch a odporučenie zostať pokojní a rešpektovať 
 investičný horizont. Správa obsahovala aj informáciu, akým spôsobom sú 
 ovplyvňované poklesom na trhu realitné fondy.

 Vzhľadom na vyššie uvedené je Spoločnosť pripravená na zmenu obchodného 
 plánu, ale vzhľadom na vysoký objem majetku a dĺžku priemernej investície sa 
 neobáva ohrozenia činnosti a pokračovaní vo svojej dlhodobej obchodnej 
 stratégii.

Prevádzkové riziká

 na riadenie operačného rizika Spoločnosť dodržiava a zachováva predpisy na 
 zabezpečenie kontinuity prevádzky. Spoločnosť pokračuje v prevádzke pomocou 
 vzdialeného prístupu a home office a prijíma opatrenia na ochranu zdravia 
 zamestnancov pracujúcich v prevádzke,

 obchodné priestory na predaj majú síce skrátené otváracie hodiny, ale pokračujú 
 v prevádzke, externé siete sa snažia uzatvárať zmluvy na diaľku.

Spoločnosť zanalyzovala všetky riziká a závažné, ale hodnoverné scenáre a zhodnotila, 
že neexistuje významná neistota ohľadom nepretržitého pokračovania v činnosti.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Vzhľadom na špecifický charakter činnosti vedenie Spoločnosti nepredpokladá ani 
neplánuje v najbližšom období výrazne rozšíriť existujúce povolenie, čo znamená, že 
Spoločnosť bude naďalej spravovať otvorené podielové fondy v takom primeranom 
počte, ktorý bude odzrkadľovať investičnú politiku Spoločnosti a požiadavky trhu 
s cieľom zvyšovať efektivitu ich správy.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Spoločnosť neplánuje žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja,keďže tieto činnosti 
nemá v predmete podnikania.

3. Hospodárenie spoločnosti
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Nadobúdanie vlastných akcií a obchodných podielov materskej účtovnej 
jednotky

Vedenie spoločnosti neplánuje nadobúdať vlastné akcie ani akcie materskej účtovnej 
jednotky.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Osobitné údaje nie sú požadované.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Návrh na rozdelenie HV za rok 2019

O rozdelení kladného výsledku hospodárenia vo výške 10 532 tis. EUR za účtovné 
obdobie 2019 rozhodne valné zhromaždenie. 

18
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Akcionár  
spoločnosti

Rok 2019 bol pre Poštovú banku obdobím posilňovania pozície. V januári sa sieti 
podaril historicky najúspešnejší predaj sporení v počte 5 011 kusov. O mesiac neskôr 
predstavila na trhu termínovaný vklad s úrokovou sadzbou až 2 % p. a. Stalo sa tak 
v období, keď sa úročenie obdobných produktov konkurencie blížilo k nule. Vďaka 
tomu dokázala naplniť ročný plán objemu primárnych zdrojov na 102 %. 

Banka zohrala dôležitú rolu aj na poli pôžičiek, keď na jar a na jeseň klientom ponúkla 
Pôžičku s 0 % úrokom. Vďaka kampani sme v apríli zaznamenali najväčší trhový podiel 
nových obchodov pri spotrebných úveroch. Na jeseň zas prišla s novými úrokovými 
sadzbami i pri hypotéke, a to od 1 % na všetky typy fixácie.

V úvode minulého roka banka potvrdila, že je moderná finančná inštitúcia, ktorá 
uľahčuje život svojim klientom, keď popri platobnej aplikácii Google Pay dostali 
možnosť platiť aj smart hodinkami. Ako prvá banka na Slovensku priniesla platenie 
hodinkami Garmin Pay a Fitbit Pay. V lete bola medzi prvými, kto spustil platbu 
prostredníctvom Apple Pay. Stala sa tak jedinou bankou na Slovensku, ktorá mala 
v tom období v portfóliu všetky možnosti smart platenia dostupné na trhu. Ďalším 
užitočným technickým vylepšením bola hlasová biometria. Jej zavedenie umožňuje 
klientom platiť aj počas hovoru. Poštová banka spustila tiež vynovenú aplikáciu 
Peniaze s5 aj s novými partnermi, ktorých bolo v tomto období 70. Koniec roka 
priniesol i možnosť bezkontaktného výberu peňazí zo všetkých bankomatov, či iné 
transakcie cez ATM.

Darilo sa aj 365.bank, ktorá vznikla ako prvá „mobile first“ banka na Slovensku 
a funguje pod licenciou Poštovej banky. V januári odštartovala svojou prvou 
mediálnou kampaňou, vďaka ktorej sa dostala do povedomia širokej verejnosti 
a po prvom štvrťroku bola najpreferovanejšou digitálnou bankou vo svojej cieľovej 
skupine. V priebehu roka doplnila produktové portfólio napríklad o bezúčelový 
spotrebný úver, ale aj platby smart hodinkami Garmin Pay, Fitbit Pay a platby mobilom 
Apple Pay. Banka bola aktívna aj v oblasti CSR, pričom sa sústredila najmä na boj 
proti dezinformáciám, hoaxom a konšpiráciám, v ktorom bude pokračovať aj naďalej. 
Rok uzavrela s počtom klientov na úrovni takmer 30-tisíc. 

Rok 2019 bol významný aj z pohľadu dcérskych spoločností. Fondy Prvej penzijnej 
patrili k najúspešnejším na trhu. Prvá penzijná získala až tri prvé miesta v súťaži Top 
Fond Slovakia 2018 v rôznych kategóriách. Z pohľadu celého roka bol máj najlepším 
mesiacom v predaji podielových fondov za posledné 2 roky.
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Úspešná bola aj Poštová poisťovňa, ktorá na vyhlasovaní TREND TOP poisťovňa roka 
získala 3. miesto.

Rok 2019 teda môžeme považovať za úspešný. Za to všetko je potrebné poďakovať 
našim zamestnancov, bez ktorých by nová, modernejšia Poštová banka zostala iba na 
papieri. Vďaka patrí aj našim akcionárom, ktorí nás celý rok plne podporovali. 

Pevne veríme, že aj rok 2020 bude pre nás všetkých úspešný a podarí sa nám na 
trh priniesť mnoho kvalitných a inovatívnych služieb, ktoré budú prospešné tak pre 
klienta, ako aj pre banku.
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Vývoj na finančných trhoch priniesol za minulý rok mimoriadne výsledky, a to aj 
napriek stúpajúcej miere geopolitického napätia a citeľnému spomaleniu globálnej 
ekonomiky. Opornými piliermi rastu boli hlavne uvoľnená menová politika centrálnych 
bánk spolu s eufóriou vyplývajúcou z vyriešenia dvoch najdiskutovanejších rizík 
posledných rokov. USA a Čína vyrokovali finálne podmienky prvej z troch fáz 
obchodnej dohody a v Európe sa odvrátilo riziko tvrdého brexitu. Pozitívne správy 
na trhoch sa prejavili aj vo výkonnostiach nami spravovaných podielových fondov, 
všetkým sa podarilo dosiahnuť kladné ročné zhodnotenie. Fondy obsahujúce akciovú 
zložku rástli prevažnú časť roka, pričom väčšina z nich prinášala podielnikom historicky 
najvyšší ročný rast. Fondom s prevládajúcou dlhopisovou zložkou sa darilo najmä 
v prvej polovici roka a v časoch, keď finančné trhy pociťovali najvyššiu mieru napätia. 
Realitné fondy aj tento rok pokračovali na rastovej vlne. V novembri sme otvorili nový 
Dlhopisový fond. Portfólio fondu bolo v jeho úvode zložené zo štátnych dlhopisov 
Slovenska, Nemecka a USA, ako aj z ETF kopírujúcich vývoj cien japonských štátnych 
dlhopisov.

Dlhopisové trhy 

Rok 2019 bol pre dlhopisové trhy špecifický dosahovaním rekordne nízkych výnosov. 
Dopyt po dlhopisoch s ratingom z investičného pásma rástol vďaka vysokej miere 
geopolitického rizika. Neopomenuteľný vplyv na dlhopisové investície malo 
postupné uvoľňovanie menových politík centrálnych bánk s cieľom podporiť 
slabnúcu ekonomiku. Americká centrálna banka Fed po vlne zvyšovania úrokových 
sadzieb v predchádzajúcich 3 rokoch obrátila kormidlo a pristúpila k ich zníženiu do 
pásma 1,5 – 1,75 %. Koncom roka intervenovala na medzibankovom trhu nákupom 
štátnych pokladničných poukážok za účelom odvrátenia nedostatku krátkodobej 
likvidity. Európska centrálna banka reagovala na vzniknuté okolnosti podporným 
balíkom pozostávajúcim zo zníženia depozitnej úrokovej sadzby na úroveň -0,5 % 
a obnovy kvantitatívneho uvoľňovania v mesačnom objeme 20 mld. EUR. Úrokové 
výnosy dlhopisov rozvinutých krajín klesali naprieč všetkými splatnosťami, ich ceny 
inverzne rástli. V auguste americká výnosová krivka na pár dní ukázala inverzný tvar, 
ktorý bol naposledy pozorovaný počas finančnej krízy 2007. Štvrtý kvartál so sebou 
priniesol zmiernenie napätia a úrokové výnosy dokázali rásť, no nedosiahli úrovne 
zo začiatku roka. Korporátne dlhopisy v portfóliách stabilne prispievali ku kladnej 
výkonnosti fondov.

Akciové trhy

Akcie prepisovali historické maximá, hoci sa ich rast zdal byť miestami až 
neopodstatnený. Investori ignorovali mnohé riziká a spoliehali sa na predpoklad, 
že prítomné spomalenie hospodárskeho rastu bude pozvoľné a najväčšie svetové 
ekonomiky ani v najbližších kvartáloch neupadnú do recesie. Tento jav dostal 
pomenovanie „mäkké pristátie“ a bol dosiahnutý aj vďaka masívnej podpore 
centrálnych bánk. Európska ECB aj americký Fed znižovali sadzby, výraznejšie na 
druhej strane Atlantiku. Americké akciové indexy čerpali dobrú náladu zo zloženia 
zbraní na poli obchodných vojen, ako aj z likvidnej rally, ktorú Fed realizoval v závere 
roka. Európske akcie podporilo dosiahnutie dohody v otázke odchodu Spojeného 

Ekonomický  
komentár
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kráľovstva z EÚ a taktiež vyhnutie sa technickej recesii v nemeckej ekonomike. 
Rozvíjajúce sa trhy síce rástli, no boli brzdené ekonomickým kolapsom v Latinskej 
Amerike. Ázijský región poznačili rozsiahle protesty v Hongkongu. Celkovo sa však 
všetkým regiónom aj sektorom podarilo dosiahnuť kladné výsledky a prispeli tak 
k jednému z najvýkonnejších rokov na akciových trhoch. Z regiónov viedla Severná 
Amerika, zo sektorov informačné technológie.

Menové trhy

Vývoj väčšiny menových párov bol odrazom menovej politiky centrálnych bánk 
a makroekonomických ukazovateľov. Americký dolár posilnil oproti euru o 2,26 % na 
úroveň 1,1213 EUR/USD. V prospech dolára hrala silnejšia ekonomika USA a zámer 
Fed nemeniť sadzby na najbližších zasadnutiach. Britská libra počas celého roka 
prejavovala známky odolnosti voči správam z reálnej ekonomiky, jej nárast oproti 
euru o 6,32 % bol reakciou na politický vývoj v krajine v súvislosti s vyjednávaním 
o brexite. Najvýraznejšie posilnila libra v októbri po tom, ako nový britský premiér 
Boris Johnson vyrokoval dohodu, ktorá vyhovovala Európskej komisii aj britskému 
parlamentu. Nárast neistoty na trhoch prial bezpečným prístavom, akými sú 
švajčiarsky frank (+3,85 % oproti euru) a japonský jen (+3,23 % oproti euru). Českej 
korune sa darilo posilniť o 1,03 % na úroveň 25,418 EUR/CZK. 

Výhľad na rok 2020

Z hľadiska výhľadu na rok 2020 predpokladáme, že sa ekonomika nachádza 
v globálnej recesii, ktorú prehĺbilo rozšírenie pandémie koronavírusu a zastavenie 
ekonomík z dôvodu distančných obmedzení v spoločenskom kontakte a aj vo výrobe, 
Slovensko nevýnimajúc. V dôsledku globálnej recesie predpokladáme negatívne 
výkonnosti akciových trhov a rizikových aktív. Kladné zhodnotenie očakávame pre 
bezpečné štátne dlhopisy a drahé kovy v dôsledku úteku investorov z rizikových aktív 
do bezpečia a poklesu úrokových sadzieb. Zároveň očakávame, že by sa ekonomický 
výhľad mal zlepšiť po odznení pandémie a opätovným rozbehnutím výroby 
a zamestnanosti.
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Kľúčové ukazovatele  
fondov
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., spravuje 
nasledujúce fondy: 

Podielový fond Dátum Hodnota
podielu v EUR

Čistá hodnota
majetku v EUR

EUROFOND o. p. f.
31. 12. 2019 0,061594 16 138 002

31. 12. 2018 0,059038 18 718 913

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA
31. 12. 2019 0,046533 72 051 093

31. 12. 2018 0,045179 62 987 510

Vyvážené portfólio o. p. f.
31. 12. 2019 0,037986 5 984 587

31. 12. 2018 0,035000 6 245 224

Konzervatívne portfólio o. p. f.
31. 12. 2019 0,044752 11 461 767

31. 12. 2018 0,041570 13 176 190

Dynamické portfólio o. p. f.
31. 12. 2019 0,040342 8 803 968

31. 12. 2018 0,034185 9 180 556

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.
31. 12. 2019 0,059334 786 313 949

31. 12. 2018 0,057696 737 588 788

KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f.
31. 12. 2019 1,197503 62 595 564

31. 12. 2018 1,186553 71 202 778

J&T BOND EUR o. p. f.
31. 12. 2019 1,323285 332 655 706

31. 12. 2018 1,278332 227 040 294

J&T SELECT zmiešaný o. p. f.
31. 12. 2019 1,081153 7 878 639

31. 12. 2018 0,994649 9 431 151

USA TOP Fond o. p. f.
31. 12. 2019 1,228584 5 959 157

31. 12. 2018 1,099211 6 005 875

KLM realestatefund o. p. f.
31. 12. 2019 0,011297 17 705 689

31. 12. 2018 0,010749 14 588 717

Office realestatefund o. p. f.
31. 12. 2019 0,010673 135 825 027

31. 12. 2018 0,010392 87 082 622

365. world o. p. f.
31. 12. 2019 0,011529 576 442

31. 12. 2018 0,009277 1 855 489

Aktívny fond o. p. f.
31. 12. 2019 0,936641 2 244 298

31. 12. 2018 0,818676 1 370 034



Výročná správa 2019   6. Kľúčové ukazovatele o fondoch

25

Podielový fond Dátum Hodnota
podielu v EUR

Čistá hodnota
majetku v EUR

Stabilný fond o. p. f.
31. 12. 2019 1,041567 47 772 607

31. 12. 2018 1,024028 9 186 323

J&T PROFIT o. p. f.
31. 12. 2019 1,022925 19 442 705

31. 12. 2018 - -

Dlhopisový fond o. p. f.
31. 12. 2019 0,978679 4 118 595

31. 12. 2018 - -
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Kľúčové finančné  
ukazovatele

Kľúčové finančné ukazovatele PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.:

Finančné ukazovatele

SÚVAHA (tis. EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Aktíva 14 677 13 089 10 644

Záväzky 2 073 1 767 1 373

Vlastné imanie 12 604 11 322 9 271

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 15 854 14 139 11 235

Prevádzkové výnosy 15 925 14 261 11 263

Prevádzkové náklady - 2 516 -2 489 -2 389

Zisk po zdanení 10 532 9 251 6 967

V sledovanom období roka 2019 boli pri správe majetku fondov využívané derivátové 
kontrakty naviazané na vývoj cudzích mien (GBP), vývoj akciových indexov (európske 
a severoamerické) a na vývoj nemeckých a US štátnych dlhopisov.

Cieľom investovania fondu do derivátových kontraktov bolo/je hlavne zmierňovať 
a zabezpečiť úrokové, akciové alebo menové riziko, ktorému boli/sú fondy vystavené,
investovaním majetku do dlhových cenných papierov, akcií alebo investícií 
denominovaných v inej mene, ako je referenčná mena fondov, prípadne efektívne 
riadiť investície fondov s cieľom dosahovania zisku. Pozície vo finančných derivátoch 
sa konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch, podľa 
charakteru príslušných finančných derivátov.

Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému sú 
podielové fondy vystavené, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované 
používaním finančných derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich deriváty. Správca 
riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému sú podielové fondy vystavené, 
prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika, pričom využíva 
metódy a postupy záväzkového prístupu a zároveň dodržiava pravidlá obmedzenia 
a rozloženia rizika podľa zákona a štatútov fondov.
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Účtovná závierka 
a správy audítora
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Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 
Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave 

Statutarny organ je zodpovedny za informacie uvedene vo vyrocnej sprave, zostavenej 
podl'a poziadaviek zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich 
predpisov (,,zakon o uctovnictve"). Nas vyssie uvedeny nazor na uctovnu zavierku sa 
nevzt'ahuje na ine informacie vo vyrocnej sprave. 

V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa s 
informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave a posudenie, ci tieto ine informacie nie su 
vo vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi poznatkami, 
ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju byt' vyznamne 
nespravne. 

Posudili sme, ci vyrocna sprava Spolocnosti obsahuje informacie, ktorych uvedenie 
vyzaduje zakon o uctovnictve. 

Na zaklade prac vykonanych pocas auditu uctovnej zavierky, podl'a nasho nazoru: 

• informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2019 su v sulade
s uctovnou zavierkou za dany rok, okrem ako je uvedene v casti Zdoraznenie
niektorych skutocnosti nizsie,

• vyrocna sprava obsahuje informacie podl'a zakona o uctovnictve.

Okrem toho, na zaklade nasich poznatkov o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme 
ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, sme povinni uviest', ci sme zistili vyznamne 
nespravnosti vo vyrocnej sprave, ktoru sme obdrzali pred datumom vydania tejto 
spravy auditora. V tejto suvislosti neexistuju zistenia, ktore by sme mali uviest'. 

Zdoraznenie niektorych skutocnosti nii.sie 

Upozornujeme na cast' lnformacie o udalostiach osobitneho vyznamu, ktore nastali po 
ukonceni uctovneho obdobia na strane 12 prilozenej vyrocnej spravy. Spolocnost' v 
tejto casti vyrocnej spravy posudila mozny dopad virusu SARS-CoV-2 a nim vyvolanej 
choroby COVI D-19 beruc do uvahy najaktualnejsie informacie v tejto suvislosti k 
datumu schvalenia vyrocnej spravy statutarnym organom Spolocnosti. lnformacie 
uvedene v tejto casti vyrocnej spravy preto nie su v sulade s uctovnou zavierkou. Nas 
nazor nie je z tohto dovodu modifikovany. 

9. aprila 2020
Bratislava, Slovenska republika

Audftorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
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