
STRETNUTIE S NOVINÁRMI  

Slovenský syndikát novinárov 

23.9.2014 



 možnosť bezodplatných prevodov na FNM SR od konca roka 2009 

 

 aj v dôsledku bezodplatných prevodov došlo k poklesu počtu účtov 

majiteľa vedených pre fyzické osoby  

 

 z počtu účtov 1 mil. (rok 2009)  na 360 tis.  (k 31.8.2014) 

 

 pokles počtu účtov v percentuálnom vyjadrení: 64% 

 

 počet účtov majiteľa vedených pre fyzické osoby bez zosnulých                            

220 tis. (k 31. 8. 2014)  

 

AKTUÁLNY STAV ÚČTOV  



  Medziročný pokles počtu účtov majiteľa (2009 – 2013) v tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       * údaj zahŕňa už vymazané prázdne účty    

 

 

AKTUÁLNY STAV ÚČTOV  



Medzimesačný pokles stavu účtov (rok 2014) v tis. 

 

AKTUÁLNY STAV ÚČTOV  



ŠTRUKTÚRA ÚČTOV 

Veková štruktúra majiteľov účtov (bez zosnulých, k 31.8.2014) 
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ŠTRUKTÚRA ÚČTOV 

Regionálna štruktúra majiteľov účtov (bez zosnulých, k 31.8.2014) 
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Počet majiteľov účtov - KRAJ 

Bratislavský KRAJ (BL)

Prešovský KRAJ (PV)

Košický KRAJ (KI)

Nitriansky KRAJ (NI)

Trenčiansky KRAJ (TC)

Trnavský KRAJ (TA)

Banskobystrický KRAJ (BC)

Žilinský KRAJ (ZI)



FAKTÚRY ZA VEDENIE ÚČTU 

 počet zaslaných faktúr za vedenie účtu za rok 2013: 360 tis. 

 

 percento zaplatených faktúr (k 31.8.2014): 61% 

 

 majiteľ účtu má povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa 

 

 ak majiteľ účtu zatiaľ neuhradil poplatok za vedenie účtu za rok 2013, 

môže očakávať zaslanie upomienky v krátkom čase 

 

 viacnásobní neplatiči - až do 6 neuhradených faktúr 

   
    
 



ÚČTY ZOSNULÝCH  

 od roku 2012 centrálny depozitár nespoplatňuje vedenie účtu majiteľa pre 

zosnulých 

 počet účtov majiteľa vedených k 31.8.2014 zosnulým: 150 tis. 

 

 NOVINKA:  

 Novela Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných 

službách v platnom znení („Zákon“) účinná od 1.8.2014: 

 umožnenie prevodu zdedených cenných papierov priamo z účtu 

poručiteľa 

 umožnenie prevodu cenných papierov, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí 

o dedičstve (úprava v Prevádzkovom poriadku CDCP SR) 

 

 



ÚČTY ZOSNULÝCH  

 Prevod cenných papierov neuvedených v rozhodnutí o dedičstve 

 

 Doteraz: dedič mohol prevádzať len cenné papiere uvedené v rozhodnutí 

o dedičstve 

 

 Od 6.9.2014: možný je prevod všetkých cenných papierov z účtu 

poručiteľa to len na účet FNM SR, ak cenné papiere neboli uvedené v 

rozhodnutí o dedičstve 

 

 Presné podmienky prevodu cenných papierov neuvedených v rozhodnutí 

o dedičstve sú uvedené v Časti IV.C Prevádzkového poriadku CDCP  SR  

 



PREVOD NA FNM SR   

 možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov , o ktoré majiteľ 

nemá záujem, na Fond národného majetku SR  sa končí 31. decembra 

2014 

 

 možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov už nebude predĺžená 

 

 prevod na FNM SR je potrebné vykonať čím skôr 

 

  na prevod je možné splnomocniť aj inú osobu 

 



INFORMAČNÁ KAMPAŇ   

 CDCP SR v spolupráci s FNM SR a spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. budú 

realizovať informačnú kampaň súvisiacu s možnosťou ukončenia 

bezodplatných prevodov k 31.12.2014 

 

 Informačné línie: 

 osloviť majiteľov účtoch a motivovať ich k aktivite 

 informovať o zmene v prevodoch zdedených cenných papierov 

 

 Kampaň sa bude realizovať v printových médiách celoslovenských aj 

regionálnych, v rozhlase a na internete v období 29.9.2014 – 31.10.2014 

 



INFORMAČNÁ KAMPAŇ 

 

 

    
 



INFORMAČNÁ KAMPAŇ 

Informácie týkajúce sa faktúr, ako aj prevodov cenných papierov na 

FNM SR na kontaktoch:  

 

 telefonická linka 02/5939 5939 

 

 webstránka www.cdcp.sk  „Časté otázky“ 

 

 microsite www.akciebezhodnoty.sk 

 



Ďakujeme za pozornosť ! 


