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AUTORIZAČNÁ PRÍLOHA 

 

 

Tento dokument je Autorizačnou prílohou alebo akýmkoľvek inak označeným obdobným 

dokumentom Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 

31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B 

(ďalej len VÚB), vrátane VÚB podnikajúcej na území Českej republiky prostredníctvom jej 

organizačnej zložky – Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, so sídlom Pobřežní 3, 186 00, 

Praha 8, Česká republika, IČO 485 50 019, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským 

súdom v Prahe, spis. zn. A 7735 (ďalej len Pobočka a spoločne s VÚB ďalej len Banka), ktorý je 

vyhotovený podľa: 

 

(1) Zmluvy o derivátových obchodoch; 

(2) Rámcovej zmluvy o vystavovaní investičných zmeniek, o postúpení práv z investičných 

zmeniek a o úschove investičných zmeniek; 

(3) Rámcovej zmluvy o obchodoch s korporátnymi zmenkami; 

(4) Rámcovej zmluvy o zmenkových obchodoch; 

(5) Rámcovej zmluvy o vkladoch; 

(6) Zmluvy o vkladovom účte; 

(7) zmluvy označenej ako „Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu“, 

vyhotovenej na podklade vzoru publikovaného Českou bankovou asociáciou, vrátane 

všetkých jej príloh a iných neoddeliteľných súčastí;    

(8) zmluvy označenej ako „Rámcová treasury smlouva; 

(9) zmluvy označenej ako „Rámcová smlouva o realizaci termínovaných vkladů s vázaností 

bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou”; 

 

 

uzavretej medzi Bankou a príslušným klientom bez ohľadu na to či je označený ako klient, vystaviteľ 

alebo protistrana alebo akokoľvek inak (ďalej len Zmluva alebo Zmluvy). 

 

Pokiaľ nie je uvedené alebo z kontextu nevyplýva inak, pojmy definované v Zmluve majú v tejto 

Autorizačnej prílohe rovnaký význam ako v Zmluve, pričom pojmy v českom jazyku podľa 

príslušných Zmlúv používaných Pobočkou sa v tejto Autorizačnej prílohe osobitne neuvádzajú, ale sú 

nahradené tu použitými rovnocennými ekvivalentmi daných pojmov v slovenskom jazyku.   

 

Každá z nižšie uvedených osôb je oprávnená uskutočniť akýkoľvek právny úkon v súvislosti s 

akýmikoľvek Transakciami, Obchodmi alebo Zmenkovými obchodmi podľa Zmluvy v mene Banky. 

Okamihom zverejnenia tejto Autorizačnej prílohy zaniká platnosť Autorizačnej prílohy zverejnenej 

pred touto Autorizačnou prílohou a zároveň zaniká splnomocnenie osôb uvedených v predchádzajúcej 

Autorizačnej prílohe konať za Banku v súvislosti s akýmikoľvek Transakciami, Obchodmi alebo 

Zmenkovými obchodmi podľa Zmluvy. 

 

Menný zoznam osôb oprávnených konať v mene Banky v rozsahu určenom týmto dokumentom je 

uvedený na nasledujúcej strane.  
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ODDELENIE 031005 – KAPITÁLOVÉ TRHY 

 

Tím Predaj 

 

Meno a priezvisko Číslo telefónu Číslo mobilu E-mailová adresa 

Ing. Lukáš Žitný 

vedúci tímu 02/ 5055 9650 0904/755 906 lzitny@vub.sk     

Ing. Róbert Jaselský 02/ 5055 9630 0904/758 023 rjaselsky@vub.sk 

Ing. Lenka Dvorská 02/ 5055 9610 0904/755 500 ldvorska@vub.sk 

Ing. Martin Lenko 02/ 5055 9595 0904/757 726 mlenko@vub.sk  

Ing. Adriana Somorovská 

Pristach 02/ 5055 9620 0904/756 676 asomorovska@vub.sk 
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