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podielového fondu 

 

VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, 
otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

 
1. Stručná prezentácia podielového fondu 
1.1. Názov podielového fondu je VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond 

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj „podielový fond“). Podielový fond bol vytvorený 
2.5.2000 v Slovenskej republike. 

1.2. Správcovská spoločnosť, ktorá podielový fond spravuje (ďalej len „správcovská spoločnosť“), je 
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom a ústredím Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 
24. 

1.3. Podielový fond bol vytvorený na dobu neurčitú. 
1.4. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka., a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava 25. 
1.5. Audítorom ročnej účtovnej závierky podielového fondu je Ernst & Young spol. s r.o. so sídlom 

Zochova 6-8, 811 03 Bratislava. 
1.6. Správcovská spoločnosť je členom finančného konsolidovaného celku Všeobecná úverová banka, 

a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 (ďalej aj „VÚB, a.s.“). 
 
2. Informácie o investíciách 
2.1. Stručný opis účelu, na ktorý bol podielový fond vytvorený: 

a)  Cieľom investovania majetku v podielovom fonde je maximalizovať zhodnotenie majetku 
v podielovom fonde v mene SKK v súlade so zameraním investičnej stratégie podielového 
fondu. 

b)  Tretie strany vo väčšine prípadov neposkytujú žiadne priame záruky na účely ochrany 
investorov. Medzi nepriame záruky patria napríklad záruky štátov alebo u niektorých cenných 
papierov ich záruka inými aktívami emitenta. 

c)  Pri investovaní majetku v podielovom fonde sa nezamýšľa sledovať (t.j. s určitou odchýlkou 
kopírovať) index finančného trhu. 

2.2. Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov, investičnej 
stratégie a rizikového profilu podielového fondu: 

2.2.1. Investičné zámery a investičná stratégia: 
a) Správcovská spoločnosť plánuje investovať majetok v podielovom fonde hlavne do dlhových 

cenných papierov denominovaných v slovenských korunách, a finančných derivátov. 
b) Investovanie majetku v podielovom fonde je zamerané hlavne na investície do prevoditeľných 

cenných papierov emitentov zo Slovenskej republiky a ostatných štátov Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde 
možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných 
alebo zaručených Slovenskou republikou, pričom majetok v podielovom fonde musí tvoriť 
najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť 
viac ako 30% hodnoty majetku v podielovom fonde; je pritom zaručená rovnaká úroveň ochrany 
investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a 
rozloženia rizika podľa § 45 zákona č.594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Majetok v podielovom fonde 
možno v súlade so zákonom investovať aj do podielových listov iných otvorených podielových 
fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov 
kolektívneho investovania (ďalej len „iný podielový list“), pričom maximálna výška poplatku za 
správu iného otvoreného podielového fondu je 5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku. 
Ak poplatok za správu obsahuje aj pohyblivú zložku (napr. z nadvýkonnosti nad benchmark), je 
možné túto hodnotu prekročiť 

c) Aj keď je zloženie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloženia rizika 
ustanovenými v zákone a v štatúte podielového fondu, úzke odvetvové alebo teritoriálne 
členenie investícií môže prinášať zvýšené riziko s tým spojené. 

d) Dlhopisy v majetku v podielovom fonde budú hlavne štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy 
a bankové dlhopisy. Doba výnosovej splatnosti (durácia) podielového fondu musí byť vyššia 
ako 1. Nie sú žiadne obmedzenia na ratingové hodnotenie dlhopisov nakupovaných do majetku 
v podielovom fonde. 

e) Pri investovaní majetku v podielovom fonde sa môžu používať finančné deriváty na účely 
efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, ako aj na dosahovanie investičných 
zámerov s majetkom v podielovom fonde, pričom ich možno využívať len v takom rozsahu, aby 
sa nezmenil spôsob investovania majetku v podielovom fonde a jeho investičná stratégia. 

f) Spôsob správy majetku v podielovom fonde predpokladá použitie určitého ukazovateľa 
(benchmarku) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde. Spôsob 
správy majetku v podielovom fonde nepredpokladá sledovanie finančného indexu. 

g) Spôsob správy majetku v podielovom fonde nie je založený na taktickom umiestňovaní aktív pri 
vysokej frekvencii zmien portfólia. 

2.2.2. Rizikový profil podielového fondu: 
a) Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená 

návratnosť pôvodne investovanej sumy. 
b) Druhy rizík spojených s investovaním do podielového fondu a ich miery vplyvu na aktuálnu 

hodnotu podielu sú: 
i. trhové riziko (vyplývajúce z vplyvu zmien vývoja príslušného trhu na ceny a hodnoty 

jednotlivých druhov majetku v podielovom fonde), ktoré má nízky vplyv, 
ii. úverové riziko (spočívajúce v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok), 

ktoré má nízky vplyv, 
iii. úrokové riziko (spočívajúce v zmene ceny dlhových cenných papierov vplyvom zmeny 

úrokovej sadzby), ktoré má stredný vplyv, 
iv. riziko vyrovnania obchodu (spojené s tým, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa 

predpokladalo z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje 
v stanovenej lehote), ktoré má nízky vplyv, 

v. riziko nedostatočnej likvidity (spočívajúce v tom, že určité aktívum podielového fondu 
nebude speňažené včas za primeranú cenu), ktoré má nízky vplyv, 

vi. devízové riziko (spočívajúce v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou 
výmenných kurzov cudzích mien), ktoré nemá žiadny vplyv, 

vii. riziko straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania (ktoré môže byť 
zapríčinené najmä insolventnosťou, nedbalým alebo úmyselným konaním osoby, ktorá má 
v úschove alebo inom spravovaní majetok v podielovom fonde alebo podielové listy 
podielového fondu), ktoré má nízky vplyv, 

viii. riziko koncentrácie (súvisiace s investičnou stratégiou zameranou na určité priemyselné 
odvetvie, štáty či regióny, iné časti trhu alebo určité druhy aktív), ktoré má stredný vplyv. 

ix. riziko kolísania hodnoty investície v závislosti od výkonnosti správcovskej spoločnosti pri 
správe podielového fondu alebo v závislosti od existencie alebo obmedzenia záruk 
poskytovaných treťou stranou, ktoré má nízky vplyv, 

x. riziko inflácie, ktoré má stredný vplyv, 
xi. riziko poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde pod hodnotu 50 mil. Sk (ak čistá 

hodnota majetku vo fonde poklesne pod hodnotu 50 mil. Sk, NBS môže odobrať 
správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu), ktoré má 
nízky vplyv, 

xii. riziko nestálosti prostredia, v ktorom pôsobí správcovská spoločnosť, najmä riziko zmeny 
daňového systému alebo právnych predpisov, ktoré má nízky vplyv. 

Výšky vplyvu sú ohodnotené podľa zamerania a cieľov investičnej stratégie, najmä druhov 
a rozloženia majetku v podielovom fonde, ako aj historického vývoja majetku v podielovom 
fonde. 

c) Podrobný popis rizík obsahuje predajný prospekt podielového fondu. 
2.3. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia: 

a) Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho 
vytvorenia: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Hodnota čistého majetku 
podielového fondu (v mil. 
Sk) 

100 123 690 3 825 5 241 6799 2 386 1 958 
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Celková výkonnosť od vytvorenia podielového fondu do 31.12.2007 v SKK 38,84 % 
Priemerná výkonnosť do 31.12.2007 v SKK za posledné: 
 - 3 roky: 

- 5 rokov: 
- 10 rokov: 

 
1,16 % 
2,55 % 

- 
 

Údaje v grafe sú počítané od začiatku (v prvom roku od vzniku podielového fondu) do konca 
daného obdobia. Výkonnosti zahŕňajú aj poplatky za správu, nezahŕňajú vstupné a výstupné 
poplatky. Ročné výnosy vyplácané podielnikom sú zahrnuté v hrubej výške pred zdanením 
(pričom príslušná časť výnosov zdaňovaná zrážkovou daňou je zahrnutá v čistej výške po 
zdanení). 

b) Údaje o výkonnostiach nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. 
2.4. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond: 

a)  konzervatívny investor, 
b)  akceptujúci nízku mieru rizika, 
c)  očakávajúci zhodnotenie mierne nad úrovňou štandardných bankových produktov v SKK, 
d)  investujúci v SKK, 
e)  s investičným horizontom najmenej 2 roky. 

 
3. Ekonomické informácie 
3.1. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond: 

a)  Na podielový fond sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom 
znení. 

b)  Zdanenie príjmov a ziskov jednotlivých investorov podlieha daňovým predpisom týkajúcim sa 
jednotlivých investorov a štátu, v ktorom investor vykonal investíciu do podielových fondov. 

c)  V prípade nejasností týkajúcich sa príslušného zdaňovania odporúčame možnosť využitia 
odborného poradenstva prostredníctvom profesionálneho daňového poradcu. 

d)  Investor bude braný ako zahraničná osoba v prípade, že predloží svoj zahraničný daňový 
domicil; tento platí od doručenia správcovskej spoločnosti do konca kalendárneho roka. 

3.2. Náklady podielového fondu v zmysle zákona tvoria: 
a)  odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu, 
b)  odplata depozitárovi za výkon činnosti depozitára, 
c)  dane vzťahujúce sa na majetok v podielovom fonde, 
d)  poplatky regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými 

papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke 
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi 
centrálneho depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným 
predmetom činnosti, za obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, za úschovu 
a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom, za 
vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov (počítané podľa príslušných cenníkov 
poplatkov), 

e)  úroky z prijatých pôžičiek, zaplatené opčné prémie, náklady na prípadné straty z transakcií 
s derivátmi, straty z predaja cenných papierov. 

3.2.1. Odplata správcovskej spoločnosti za správu fondu predstavuje 1,10 % z priemernej ročnej čistej 
hodnoty majetku vo fonde. Odplata za správu sa zahŕňa do záväzkov vo fonde denne a uhrádza 
mesačne.  

3.2.2. Odplata za výkon činnosti depozitára predstavuje 0,05 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku 
vo fonde. Odplata za výkon činnosti depozitára sa zahŕňa do záväzkov vo fonde denne a uhrádza 
polročne. Počíta sa ako percentuálny podiel z čistej hodnoty majetku vo fonde, ktorý je rozdielom 
hodnoty majetku a záväzkov vo fonde. 

3.2.3. V prípade, ak výška poplatkov, ktoré tvoria nákladovú položku fondu, bude závisieť od obchodnej 
dohody strán, správcovská spoločnosť sa zaväzuje, že neprekročí ceny obvyklé v mieste a v čase 
uzavretia obchodu. 

3.3. Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom: 
3.3.1. Vstupný poplatok závisí od výšky hodnoty celkovej investície *: 
 
 

Hodnota celkovej investície* v Sk Vstupný poplatok v % ako prirážka k aktuálnej cene 
vydávaného podielového listu 

do 99 999 1,50% 
od    100 000   do    499 999 1,10% 
od    500 000   do    999 999 0,80% 
od 1 000 000   do 4 999 999 0,50% 

od 5 000 000 0,20% 
* Hodnota celkovej investície sa rovná súčtu investovanej sumy a aktuálnej hodnoty doteraz 
vlastnených podielových listov ktoréhokoľvek podielového fondu spoločnosti, vypočítanej podľa 
poslednej známej ceny v deň investície.  

3.3.2. Výstupný poplatok je vo výške: 
0,8% v prípade žiadosti o vyplatenie podielového listu, ktorého je podielnik vlastníkom 

do jedného roka vrátane, 
0% v prípade žiadosti o vyplatenie podielového listu, ktorého je podielnik vlastníkom 

nad jeden rok. 
3.3.3. Poplatok za presun, ktorý je vstupným poplatkom pre podielový fond, do ktorého sa investícia 

presúva, je stanovený: 
a)  pri presune z podielového fondu VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený 

podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
i. do podielového fondu VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond 

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. vo výške výstupného poplatku platného pre 
VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset 
Management, správ. spol., a.s. V prípade presunu podielových listov, ktoré ku dňu 
presunu splnili podmienku 0 % výstupného poplatku v zmysle aktuálneho predajného 
prospektu je poplatok za presun 0 %. 

ii. do ostatných podielových fondov vo výške výstupného poplatku platného pre VÚB AM 
DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, 
správ. spol., a.s., minimálne 0,2%. 

b)  pri presune: 
i. z podielového fondu VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond 

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. do VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ 
FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. vo výške 
závislej od hodnoty celkovej investície: 

Hodnota celkovej investície* v Sk Poplatok 
do 99 999 1,25 % 

od    100 000 do    499 999 0,90 % 
od    500 000 do    999 999 0,65 % 
od 1 000 000 do 4 999 999 0,40 % 

od 5 000 000 0,15 % 
* Hodnota celkovej investície sa rovná súčtu presúvanej sumy a aktuálnej hodnoty 
doteraz vlastnených podielových listov ktoréhokoľvek podielového fondu spoločnosti, 
vypočítanej podľa poslednej známej ceny v deň investície. 

 
ii. z ostatných podielových fondov do podielového fondu VÚB AM DLHOPISOVÝ 

KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
vo výške výstupného poplatku platného pre podielový fond, z ktorého sa presun realizuje, 
minimálne 0,2%. 

3.3.4. Poplatok pri programe VÚB AM - Sporenie, t.j. pravidelného investovania do podielového fondu, je 
stanovený vo výške vstupného poplatku pri hodnote celkovej investície 100 000 Sk. 



3.3.5. Poplatky je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na celkový objem 
peňažných prostriedkov, ktoré investor investoval a akú dlhú dobu je podielnikom, pričom 
správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielnikmi. 

3.3.6. Pri vyplácaní podielového listu poplatky bánk, spojené s uskutočnením bezhotovostného prevodu 
finančných prostriedkov na účet vedený v cudzej mene alebo na účet v zahraničí, hradí podielnik. 

3.4. Iné náklady a poplatky spojené so správou podielového fondu: 
3.4.1. Ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) za rok 2007 bol 1,15 %. 
3.4.2. Ostatné náklady a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v bode 3.4.1, sú náklady, ktoré súvisia 

s poplatkami za obchody s investičnými nástrojmi v majetku v podielovom fonde (t.j. poplatky 
subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, obchodníkovi s cennými 
papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálneho depozitára a subjektu so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, za obstaranie a vyrovnanie 
obchodov s cennými papiermi) a sú účtované na ťarchu podielového fondu: Ukazovateľ 
nákladovosti súvisiaci s týmito nákladmi za rok 2007 bol 0,01 %. 

3.4.3. Výška nákladov a poplatkov podielového fondu (v tis. Sk): 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

odplata za spravovanie 
podielového fondu 1 134 1 702 4 273 39 162 70 584 112 043 44 657 24 879

odplata za výkon 
činnosti depozitára 244 437 670 6 119 11 029 12 690 4 105 1 131

daňové náklady 0 9 54 967 6 811 
poplatky subjektu 
zabezpečujúcemu 
vyrovnanie obchodov s 
cennými papiermi 

     1 055 1 412 793

poplatky banke 12 13 35 156 136 230 135 41
poplatky obchodníkovi 
s cennými papiermi 287 246 700 1 191 728 250 975 269

3.5. Ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) za rok 2007 bol 20 %. 
3.6. Ďalšie poplatky,  odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 3.3 a 3.4: 
3.6.1. Správcovská spoločnosť poskytuje aj doplnkové služby súvisiace s podielovými fondmi. 

Nasledovné doplnkové služby budú podielnikom v súlade s § 40 ods. 10 alebo § 98 ods. 5 zákona 
poskytnuté až po pripísaní príslušnej finančnej čiastky na účet spoločnosti č. 1388810556/0200 
a obdržaní príslušnej žiadosti, doplnenej o prípadné náležitosti vyplývajúce s platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Platbu podielnik označí variabilným symbolom, ktorým je 
identifikačné číslo investora a špecifickým symbolom vymedzeným pre požadovaný typ služby. 

Špecifický 
symbol 

Typ služby Poplatok 

1 Zabezpečenie blokácie nakladania s podielovými listami 200,- Sk 
2 Mimoriadne zaslanie konfirmácie 100,- Sk 
3 Zmena spôsobu úschovy podielových listov podielového fondu – 

výber z úschovy zabezpečenej spoločnosťou 
500,- Sk 
(s DPH) 

Poplatky je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na celkový objem 
peňažných prostriedkov, ktoré investor investoval a akú dlhú dobu je podielnikom, pričom 
správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielnikmi. 

. 
4. Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov 
4.1. Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy: 
4.1.1. Správcovská spoločnosť vydáva PL za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených na PL 

a aktuálnej ceny podielu k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia úplnej žiadosti o vydanie 
PL správcovskej spoločnosti, pričom postačuje elektronicky poslaná žiadosť prostredníctvom 
interného systému VÚB. 
Úplnú žiadosť o vydanie PL tvoria údaje, na základe ktorých môže správcovská spoločnosť 
jednoznačne identifikovať: 
a)zámer a vôľu investora, 
b)totožnosť a oprávnenie konania investora; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť 
a oprávnenie konania tejto osoby, 
c)pripísanie predajnej ceny podielového listu na účet podielového fondu 
Minimálna výška predajnej ceny podielového listu je 5000 Sk. Úhrada predajnej ceny podielového 
listu je možná iba na bežný účet podielového fondu vedený v mene SKK. Pripísanie predajnej ceny 
identifikuje správcovská spoločnosť na základe výpisu z účtu podielového fondu ku dňu oceňovania 
majetku v podielovom fonde. Investor je pri úhrade povinný ako variabilný symbol uvádzať 
identifikačné číslo investora a ako špecifický symbol číslo žiadosti. V prípade, že správcovská 
spoločnosť nedokáže jednoznačne priradiť úhradu investorovi, podielový list nevydá a obdržanú 
úhradu bezodkladne zašle naspäť odosielateľovi. V prípade obdržania úplnej žiadosti v nepracovný 
deň správcovská spoločnosť vydáva PL k najbližšiemu nasledujúcemu pracovnému dňu. 

4.1.2. Podielový list možno vydať na základe Žiadosti o vydanie podielových listov, Žiadosti o Sporenie, 
alebo Žiadosti o presun investície medzi fondmi. Žiadosti je možné vyplniť a odoslať 
prostredníctvom distribútorov podielových listov (VÚB, a.s.). Žiadosť o vydanie je možné vyplniť 
a odoslať aj prostredníctvom Internet bankingu VÚB, a.s. 

4.1.3. Žiadosťou o vydanie podielových listov vyjadruje investor svoju vôľu nadobudnúť podielový list 
a realizovať finančnú úhradu vo výške predajnej ceny podielového listu v prospech účtu podielového 
fondu. 

4.1.4. Žiadosťou o Sporenie vyjadruje investor svoju vôľu nadobúdať podielové listy a realizovať finančné 
úhrady vo výške predajnej ceny podielových listov v prospech účtu podielového fondu.  

4.2. Spôsob, ako postupovať pri vrátení podielových listov: 
4.2.1. Správcovská spoločnosť vypláca PL bez zbytočného odkladu za aktuálnu cenu podielového listu 

platnú v deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie PL správcovskej spoločnosti, pričom postačuje 
elektronicky poslaná žiadosť prostredníctvom interného systému VÚB.  
Úplnú žiadosť o vyplatenie PL tvoria najmä údaje, na základe ktorých môže správcovská spoločnosť 
jednoznačne identifikovať: 
a) zámer a vôľu podielnika, 
b) totožnosť a oprávnenie konania podielnika, v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť 

a oprávnenie konania tejto osoby, 
c) číslo účtu pre pripísanie peňažnej úhrady vo výške nákupnej ceny podielového listu. 
Minimálna suma vyplatenia je 5000 Sk. Vyplatenie nákupnej ceny podielového listu je možné iba 
v mene SKK. 

4.2.2. Podielový list možno vyplatiť na základe Žiadosti o vyplatenie podielových listov alebo Žiadosti 
o presun investície medzi fondmi, alebo na základe odvolania súhlasu investora so spracovaním 
osobných údajov za účelom výkonu činnosti podľa zákona. 

4.2.3. Minimálna výška sumy vyplatenia je 5000 Sk. Ak podielnik neuvedie v žiadosti inak, vyplatenie 
alebo presun sa realizuje od najstaršieho podielového listu s výnimkou podielových listov vydaných 
v rámci programu VÚB AM – Sporenie, ktoré sú vyplácané ako posledné. V prípade, že hodnota 
podielových listov vyplatením klesne pod 5000 Sk, správcovská spoločnosť si vyhradzuje právo 
vyplatiť všetky podielnikom vlastnené podielové listy daného podielového fondu. 

4.2.4. Ak podielnik požiada o výplatu alebo presun konkrétnej finančnej čiastky alebo počtu podielov 
a hodnota vlastnených podielov na podielovom liste je vyššia, správcovská spoločnosť vymení 
podielový list za dva alebo viac podielových listov rovnakého podielnika rovnakého podielového 
fondu. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania a vymenené 
podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet 
počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného 
podielového listu. 

4.3. Správcovská spoločnosť v súlade so zákonom vypláca podielnikom výnosy z majetku v podielovom 
fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov 
vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok ich zahrnutím do aktuálnej ceny 
už vydaných podielových listov.  Správcovská spoločnosť zisťuje výšku týchto výnosov vždy 
k 31.12., pričom vychádza z účtovnej závierky zostavenej ku koncu kalendárneho roka. 

4.4. Správcovská spoločnosť určuje aktuálnu cenu podielu ku každému pracovnému dňu v Slovenskej 
republike. Aktuálna hodnota podielu býva spravidla známa do 18,00 hod nasledujúceho pracovného 
dňa a správcovská spoločnosť o nej informuje podielnikov na svojej internetovej stránke 
www.vubam.sk, pričom si vyhradzuje právo zverejniť hodnoty aj v neskoršom termíne. Správcovská 
spoločnosť najmenej raz za týždeň zverejňuje v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou 
burzové správy aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú hodnotu 
majetku v podielovom fonde. Cena podielového listu sa rovná súčinu aktuálnej hodnoty podielu 
a počtu podielov. 

 
5. Ďalšie informácie 
5.1. Na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú správu a polročnú správu 

pred uzatvorením zmluvy a aj po jej uzavretí. 

5.2. Orgánom vykonávajúcim dohľad je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 
Bratislava. 

5.3. Názvy  podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje a ich skratky: 
• VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s  (PKF) 
• VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (DKF) 
• VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (DKG) 
• VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VRF) 
• VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (KOP) 
• VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (DOP) 
• VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ROP) 
 

5.4. Dodatočné vysvetlenia, ak sú potrebné, je možno získať u distribútorov podielových listov (VÚB, 
a.s.), alebo na telefónnom čísle 0850 123 000. 

5.5. Tento zjednodušený predajný prospekt mení zjednodušený predajný prospekt podielového fondu 
VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, 
správ. spol., a.s. zo dňa 6. 2. 2008. 

5.6. Dátum zverejnenia a účinnosti tohto zjednodušeného predajného prospektu je 5. 4. 2008. 
 
6. Vyhlásenie 

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti vyhlasuje, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené 
v tomto zjednodušenom predajnom prospekte sú aktuálne a pravdivé. 

 
 
V Bratislave 17. 3. 2008 
 
 

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
 
 

 
 

     

    
 


