
SPROSTREDKOVANIE PREDAJA AKCIÍ VÚB 
BANKY NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S. 

O sprostredkovanie predaja akcií môžete požiadať priamo VÚB banku (kontaktujte 
ktorúkoľvek retailovú pobočku VÚB, a.s. z uvedeného zoznamu), ktorá má licenciu 
obchodníka cenných papierov, a preto má oprávnenie sprostredkovať predaj akcií na burze 
obchodovať s akciami VÚB, a.s. môžete aj prostredníctvom iných obchodníkov s cennými 
papiermi. V tom prípade Vám odporúčame postupovať obozretne. Pred tým, než podpíšete 
zmluvu o sprostredkovaní kúpy a predaja cenných papierov, odporúčame (1) overiť si, či bolo 
obchodníkovi s cennými papiermi udelené oprávnenie obchodovať s cennými papiermi buď 
na internetovej stránke Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk) alebo na adrese Národná 
banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (tel: 02/5787 1111, 02/5865 1111). 
Zoznam subjektov (obchodníkov s cennými papiermi), ktorým bolo vydané povolenie na 
poskytovanie investičných služieb, je k dispozícii na webovej stránke NBS pod odkazovými 
heslami „dohľad nad finančným trhom → dohľad nad bankovníctvom a obchodníkmi s 
cennými papiermi → zoznam obchodníkov s cennými papiermi“. Ďalej Vám odporúčame ešte 
pred podpísaním zmluvy (2) overiť si aktuálnu cenu akcie VÚB, a.s. na akciovom trhu, ktorá 
je k dispozícii na internetovej stránke Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. 
(www.bsse.sk), prípadne v denníkoch PRAVDA alebo Hospodárske noviny a (3) pozorne si 
prečítať celý obsah zmluvy, vrátane obchodných podmienok a právnych ustanovení. 

PRIAMY PREDAJ AKCIÍ TRETEJ OSOBE 

Akcie VÚB, a.s. môžete predať inej tretej osobe prostedníctvom zmluvy o predaji cenných 
papierov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v 
znení 

neskorších predpisov. 

  

Všeobecné informácie k predaju akcií 
Pri predaji akcií je potrebné predložiť dva doklady totožnosti (občiansky preukaz + ďalší 
doklad) a výpis z Vášho majetkového účtu cenných papierov, ktorý preukazuje Vaše 
vlastníctvo akcií. Na tomto výpise bude uvedený názov akcií, číselné označenie akcií ISIN a 
množstvo akcií, ktoré vlastníte. Je možné predložiť aj výpisy z bývalého Strediska cenných 
papierov SR, a.s., na ktorých je uvedené pôvodné (staršie) číselné označenia akcie VÚB, a.s., 
ISIN: SK 112 000 1070, prípadne CS 000 800 3158. Tieto pôvodné označenia (ISIN) boli na 
Vašom majetkovom účte automaticky zmenené na nové číselné označenie akcií VÚB, a.s. 
ISIN SK 111 000 1437, ktoré je v súčasnosti platné.  
 
Ak nemáte k dispozícii výpis z Vášho majetkového účtu cenných papierov, je potrebné si 
ho vyžiadať z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ak Váš majetkový účet je 
vedený v tejto inštitúcii) na základe formulára – žiadosť o výpis z účtu majiteľa cenných 
papierov – formulár Centrálneho depozitára, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke 
(www.cdcp.sk) pod odkazovým heslom „formuláre“. Ak je Váš majetkový účet vedený u 
člena Centrálneho depozitára, je potrebné u neho požiadať o tento výpis.  
 
Pri predaji akcií nie je potrebné zakladať si majetkový účet cenných papierov u člena 



Centrálneho depozitára v tzv. novej evidencii. Pri pasívnych operáciách, ako napr. predaj, 
darovanie, dedenie akcií, Vám postačí mať majetkový účet cenných papierov v Centrálnom 
depozitári cenných papierov SR, a.s., t.j. v tzv. starej evidencii.  
 
Informácie o poplatkoch VÚB, a.s. súvisiacich so sprostredkovaním predaja 
akcií prostredníctvom banky Vám podajú na ktorejkoľvek retailovej pobočke VÚB, a.s. z 
uvedeného zoznamu ( ide o pobočku vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby). Tieto 
informácie o poplatkoch VÚB, a.s. sú taktiež k dispozícii v cenníku VÚB, a.s. v časti II. Ceny 
základných služieb, Cenné papiere, Kúpa a predaj cenných papierov.  
 
 

  

  

 


