
 *Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. 

ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT 
podielového fondu 

 

VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, 
otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

 
1. Stručná prezentácia podielového fondu 

1.1. Názov podielového fondu je VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond 
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj „podielový fond“). Podielový fond bol vytvorený 

 dňa 30. 9. 2008 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 Slovakia, spol. s r.o. so 

sídlom Hodţovo námestie 1A, 811 06 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. Zameraním investičnej stratégie podielového fondu je investovať najmä do: 
a) krátkodobých prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňaţného trhu, 
b) dlhopisov a cenných papierov, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôţičiek (ďalej len „dlhové 

cenné papiere“) vydaných v Slovenskej republike alebo v zahraničí, 

c) akcií a iných cenných papierov, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami (ďalej len 
„majetkové cenné papiere“) vydaných tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými 
spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí, 

d) iných prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja kapitálových 
trhov, trhových indexov, súboru investičných inštrumentov, výmenných kurzov alebo iných 
ekonomických ukazovateľov stanovených emisnými podmienkami, 

e) podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a 
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (ďalej len „podielové 
listy podkladových fondov“), vrátane podielových listov podkladových fondov spravovaných 
správcovskou spoločnosťou (ďalej len „podielové listy iných vlastných podielových 
fondov“), 

f) finančných derivátov. 
Súčet podielov prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňaţného trhu, dlhových cenných 
papierov, podielových listov peňaţných podkladových fondov a podielových listov dlhopisových 
podkladových fondov v majetku v podielovom fonde musí byť minimálne 40%, pri poklese pod túto 
hodnotu musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 1 mesiaca. Súčet podielov 
majetkových cenných papierov a podielových listov akciových podkladových fondov v majetku 
v podielovom fonde dosahuje obvykle 40% aţ 50% celkovej hodnoty majetku podielového fondu. 
Z hľadiska typu podielového fondu ide o zmiešaný podielový fond, určený pre privátnych klientov. 

2.2. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku v podielovom 
fonde v mene EUR v súlade s investičným horizontom a v súlade so zameraním investičnej 
stratégie podielového fondu. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Tretie strany neposkytujú ţiadne záruky na účely ochrany investorov. 
2.2.3. Aj keď je zloţenie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloţenia rizika ustanovenými v 

zákone a v štatúte podielového fondu, úzke odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií môţe 
prinášať zvýšené riziko s tým spojené. 

2.2.4. Dlhopisy v majetku v podielovom fonde budú hlavne štátne dlhopisy, hypotekárne záloţné listy 
a bankové dlhopisy. Nie je ţiadne obmedzenie na dobu výnosovej splatnosti (duráciu) dlhopisovej 
časti portfólia podielového fondu. Nie sú ţiadne obmedzenia na ratingové hodnotenie dlhopisov 
nakupovaných do majetku v podielovom fonde. 

2.2.5. Spôsob správy majetku v podielovom fonde nepredpokladá pouţitie určitého ukazovateľa 
(benchmarku) ani sledovanie finančného indexu. 

2.2.6. Spôsob správy majetku v podielovom fonde nie je zaloţený na taktickom umiestňovaní aktív pri 
vysokej frekvencii zmien portfólia. 

2.3. Rizikový profil podielového fondu: 
a) Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať 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 vysoký vplyv, 
ii. úverové riziko (spočívajúce v tom, ţe emitent alebo protistrana nedodrţí svoj záväzok), 

ktoré má nízky aţ stredný 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, ţe vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa 

predpokladalo z dôvodu, ţe protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje 
v stanovenej lehote), ktoré má nízky aţ stredný vplyv, 

v. riziko nedostatočnej likvidity (spočívajúce v tom, ţe určité aktívum podielového fondu 
nebude speňaţené včas za primeranú cenu), ktoré má nízky aţ stredný vplyv, 

vi. devízové riziko (spočívajúce v tom, ţe hodnota investície môţe byť ovplyvnená zmenou 
výmenných kurzov cudzích mien), ktoré má stredný vplyv, 

vii. riziko straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania (ktoré môţe 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 vysoký 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. rizik o poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde pod hodnotu 1,66 mil. EUR (50 

mil. SKK*)   (ak čistá hodnota majetku vo fonde poklesne pod hodnotu 1,66 mil. EUR (50 
mil. SKK*), NBS môţe 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 aţ stredný vplyv. 

Výšky vplyvu sú ohodnotené podľa zamerania a cieľov investičnej stratégie, najmä druhov 
a rozloţenia majetku v podielovom fonde. 

c) Podrobný popis rizík obsahuje predajný prospekt podielového fondu. 
 

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

vytvorenia nie je dostupný vzhľadom na vytvorenie podielového fondu v roku 2008.    
b) Údaje o výkonnostiach nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. 

2.5. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond: 
a)  skúsený investor, 
b)  akceptujúci stredne vysokú mieru rizika, 
c)  očakávajúci vysoké zhodnotenie v EUR, 
d)  investujúci v EUR, 
e)  s investičným horizontom najmenej 3 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 moţnosť vyuţitia 
odborného poradenstva prostredníctvom profesionálneho daňového poradcu. 

d) Investor bude braný ako zahraničná osoba v prípade, ţe predloţí 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 beţných účtov a prevody finančných prostriedkov (počítané podľa príslušných cenníkov 
poplatkov), 

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

3.3. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je tvorená fixnou a variabilnou 
zloţkou. Odplata sa vypočítava kaţdý pracovný deň a účtuje ako záväzok fondu za kaţdý 
kalendárny deň. Za deň, ktorý nie je pracovný, sa odplata vypočítava z hodnôt z najbliţšieho 
nasledujúceho pracovného dňa, ktoré sú potrebné na výpočet odplaty za správu podielového fondu.    
a)  Fixná zloţka odplaty za deň i predstavuje 0,70 % / 365 z rozdielu čistej hodnoty majetku v 

podielovom fonde za deň i a hodnoty podielových listov iných vlastných podielových fondov 
v podielovom fonde za deň i. 

b)  Variabilná zloţka odplaty za deň i sa počíta rozdielu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde 
za deň i a hodnoty podielových listov iných vlastných podielových fondov v podielovom fonde za 
deň i. Výška variabilnej zloţky odplaty za deň i predstavuje  20% z nadštandardnej výkonnosti 
fondu za predošlý deň i-1 / 365. Nadštandardná výkonnosť fondu za predošlý deň i-1 je iba 
kladný rozdiel medzi historickou ročnou výkonnosťou fondu ku dňu i-1 a 12 mesačnou sadzbou 
EURIBOR ku dňu i-366. Historická ročná výkonnosť fondu za deň i-1 sa vypočíta ako podiel 
hodnoty NAV na 1 podiel fondu ku dňu i-1 a hodnoty NAV na 1 podiel fondu ku dňu i-365. 

c)  Vzorec pre výpočet odplaty za správu podielového fondu za deň  i je nasledovný: 
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 kde  

 - Odplata i  je odplata správcovskej spoločnosti za deň i,  
 - CHMi  je čistá hodnota majetku v podielovom fonde v deň i, 
 - HPLi je hodnota podielových listov iných vlastných podielových fondov v podielovom fonde 
         v deň i, 
 - 0,70 % - je výška fixnej zloţky odplaty 
 - V je výška variabilnej zloţky odplaty za nadštandardnú výkonnosť (vyjadrená v %),  
 - i je kalendárny deň 

 
d)  Vzorec pre výpočet variabilnej výšky odplaty za nadštandardnú výkonnosť fondu je nasledovný: 
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 1iNAV
 - aktuálna hodnota podielu platná ku dňu  i-1 

 366iNAV
 - aktuálna hodnota podielu platná ku dňu i-366 

 366iEURIBOR
- 12M sadzba EURIBOR platná ku dňu i-366 

 

Ak hodnota 1iNAV
 nie je známa, pouţije sa posledná známa aktuálna hodnota podielu. 

Ak hodnota 366iNAV
 nie je známa pouţije sa hodnota, ktorá je platná pre prvý pracovný deň 

predchádzajúci dňu i-366. 

Ak hodnota 366iEURIBOR
 nie je známa pouţije sa hodnota, ktorá je vyhlásená pre prvý 

pracovný 
deň predchádzajúci dňu i-366. 

Pre aktuálne hodnoty podielov 366iNAV
 vyjadrené v SKK platné v období pred 31.12.2008 

Vrátane sa na účely výpočtu hodnoty V pouţije ich prepočet na hodnoty v EUR konverzným 
kurzom. 

e)  Hodnota V pre vzorec Odplata sa bude počítať od 366 kalendárneho dňa nasledujúceho po dni 
zaloţenia fondu. V období do 365 kalendárnych dní nasledujúcich po dni zaloţenia fondu 
vrátane je hodnota V rovná nule 

3.3.1. Ak je hodnota V vypočítaná podľa vzorca v bode 5. záporná, vo vzorci Odplata sa pouţije hodnota 
V rovná nule. Odplata za výkon činnosti depozitára predstavuje 0,10 % 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. 

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

3.4. Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom: 
3.4.1. Vstupný poplatok je vo výške 0 %. 
3.4.2. Výstupný poplatok je vo výške 0%. 
3.4.3. Poplatok za presun, ktorý je vstupným poplatkom pre podielový fond, do ktorého sa investícia 

presúva, je stanovený vo výške 0 %. 
3.4.4. 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. 
3.5. Iné náklady a poplatky spojené so správou podielového fondu: 
3.5.1. Ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) nie je dostupný vzhľadom na vytvorenie 

podielového fondu v roku 2008. 
3.5.2. Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TERsynt) nie je dostupný vzhľadom 

na vytvorenie podielového fondu v roku 2008. 
3.5.3. 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 nie je dostupný vzhľadom na vytvorenie podielového fondu 
v roku 2008. 

3.5.4. Výška nákladov a poplatkov podielového fondu nie je dostupná vzhľadom na vytvorenie 
podielového fondu v roku 2008. 

3.6. Ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) nie je dostupný vzhľadom na vytvorenie podielového fondu 
v roku 2008. 
 

4. Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov 

4.1. Spôsob, ako moţno nadobudnúť podielové listy: 
4.1.1. Správcovská spoločnosť vydáva podielový list za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov 

vyznačených na podielovom liste a aktuálnej ceny podielu k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň 
doručenia úplnej ţiadosti o vydanie podielového listu správcovskej spoločnosti, pričom postačuje 
elektronicky poslaná ţiadosť prostredníctvom interného systému VÚB. 
Úplnú ţiadosť o vydanie podielového listu tvoria údaje, na základe ktorých môţe správcovská 
spoločnosť jednoznačne identifikovať: 
a) zámer a vôľu investora, totoţnosť a oprávnenie konania investora; v prípade jeho zastúpenia   
  inou osobou totoţnosť a oprávnenie konania tejto osoby, 
b) pripísanie predajnej ceny podielového listu na účet podielového fondu.  
Minimálna výška predajnej ceny podielového listu je 165,97 EUR (5 000 SKK*). Minimálnu výšku 
predajnej ceny je správcovská spoločnosť oprávnená zníţiť, a to najmä s ohľadom na celkový 
objem peňaţných prostriedkov, ktoré investor investoval a dĺţku doby, počas ktorej je investor 
podielnikom, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so 
všetkými podielnikmi. Úhrada predajnej ceny podielového listu je moţná iba na beţný účet 
podielového fondu vedený v mene EUR, alebo USD. Pripísanie predajnej ceny identifikuje 



 
2 

 
*Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. 

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 ţiadosti. V prípade, ţe správcovská spoločnosť nedokáţe 
jednoznačne priradiť úhradu investorovi, podielový list nevydá a obdrţanú úhradu bezodkladne 
zašle naspäť odosielateľovi. V prípade obdrţania úplnej ţiadosti v nepracovný deň správcovská 
spoločnosť vydáva podielový list k najbliţšiemu nasledujúcemu pracovnému dňu. 

4.1.2. Podielový list moţno vydať na základe Ţiadosti o vydanie podielových listov, alebo Ţiadosti o presun 
investície medzi fondmi. Ţiadosti je moţné vyplniť a odoslať prostredníctvom distribútorov 
podielových listov (VÚB, a.s.).  

4.1.3. Ţiadosťou 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. 

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

podielového listu platnú v deň doručenia úplnej ţiadosti o vyplatenie podielového listu správcovskej 
spoločnosti, pričom postačuje elektronicky poslaná ţiadosť prostredníctvom interného systému 
VÚB.  
Úplnú ţiadosť o vyplatenie podielového listu tvoria najmä údaje, na základe ktorých môţe 
správcovská spoločnosť jednoznačne identifikovať: 
a) zámer a vôľu podielnika, totoţnosť a oprávnenie konania podielnika, v prípade jeho zastúpenia 
inou osobou totoţnosť a oprávnenie konania tejto osoby, 
b) číslo účtu pre pripísanie peňaţnej úhrady vo výške nákupnej ceny podielového listu. 
Minimálna suma vyplatenia je 165,97 EUR (5 000 SKK*). Vyplatenie nákupnej ceny podielového 
listu je moţné iba v mene EUR, alebo USD. 

4.2.2. Podielový list moţno vyplatiť na základe Ţiadosti o vyplatenie podielových listov alebo Ţiadosti 
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 165,97 EUR (5 000 SKK*). Ak podielnik neuvedie v ţiadosti 
inak, vyplatenie alebo presun sa realizuje od najstaršieho podielového listu. V prípade, ţe hodnota 
podielových listov vyplatením klesne pod 165,97 EUR (5 000 SKK*), správcovská spoločnosť si 
vyhradzuje právo vyplatiť všetky podielnikom vlastnené podielové listy daného podielového fondu. 

4.2.4. Ak podielnik poţiada 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 povaţuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania a vymenené 
podielové listy sa povaţujú 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 peňaţného trhu a vkladových účtov 
vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok ich zahrnutím do aktuálnej ceny 
uţ vydaných podielových listov.   

4.4. Správcovská spoločnosť určuje aktuálnu cenu podielu ku kaţdému pracovnému dňu v Slovenskej 
republike. Správcovská spoločnosť informuje podielnikov o aktuálnej hodnote podielu na svojej 
internetovej stránke www.vubam.sk. Správcovská spoločnosť najmenej raz za týţdeň 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 poţiadanie moţno 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 PEŇAŢNÝ EUROVÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  (PEF) 

 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (DKG) 

 VÚB AM VYVÁŢENÝ 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) 

 VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (PP30) 

 VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (PP50) 

 VÚB AM PRIVÁTNY PEŇAŢNÝ FOND, 
 otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (PPF) 

5.4. Dodatočné vysvetlenia, ak sú potrebné, je moţno 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 PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. 
spol., a.s. zo dňa  5. 11. 2008. 

5.6. Dátum zverejnenia a účinnosti tohto zjednodušeného predajného prospektu je 1. 1. 2009.  
 
6. Vyhlásenie 

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

 
 
V Bratislave, 16.12. 2008 
 

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

 
     

        
Príloha č. 1 
Spracovanie osobných údajov podielnikov 

Správcovská spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov na účel výkonu niektorej z činností 
uvedených v bode B) číslo 2 štatútu podielového fondu týchto sprostredkovateľov: 

 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 828 90 Bratislava 25  - distribúcia podielových listov a propagácia 

podielových fondov, vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov, určovanie 
hodnoty majetku v podielovom fonde, informovanie investorov, 

 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06  - vedenie obchodnej  

    dokumentácie. 
 

Zoznam tretích strán, ktorým môţu byť poskytované osobné údaje a databázové informácie podielnikov: 

 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 828 90 Bratislava 25  - distribúcia podielových listov a propagácia 

podielových fondov, vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov, určovanie 
hodnoty majetku v podielovom fonde, informovanie investorov, 

 VÚB Generali, d.s.s., a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, za účelom 

interného výkazníctva, zvýšenia kvality sluţieb pre klientov a ponuky sluţieb a produktov 
spoločnosti patriacich do skupiny s úzkymi väzbami,  

 VÚB Leasing, a.s. , so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, za účelom interného 

výkazníctva, zvýšenia kvality sluţieb pre klientov a ponuky sluţieb a produktov spoločnosti 
patriacich do skupiny s úzkymi väzbami 

 VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, za účelom interného 

výkazníctva, zvýšenia kvality sluţieb pre klientov a ponuky sluţieb a produktov spoločnosti 
patriacich do skupiny s úzkymi väzbami,  

 Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Keţmarok, za 
účelom interného výkazníctva, zvýšenia kvality sluţieb pre klientov a ponuky sluţieb a 
produktov spoločnosti patriacich do skupiny s úzkymi väzbami, 

 Intesa Sanpaolo, so sídlom Piazza Paolo Ferrari 10, 201 21 Miláno, Taliansko, za účelom 

 výkazníctva, zvýšenia kvality sluţieb pre klientov a ponuky sluţieb a produktov spoločnosti 
 patriacich do skupiny s úzkymi väzbami, 

 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06  - vedenie obchodnej 

    dokumentácie. 

 


