
Vzor EU REM3 – Odložené odmeňovanie 

  a b c d e f EU – g EU – h 

  Odložené a 

zadržané 

odmeňovanie 

celková hodnota 

odloženého 

odmeňovania 

priznaného za 

predchádzajúce 

obdobia 

dosahovania 

výsledkov 

z čoho 

odmeňovanie, 

na ktoré má 

vzniknúť nárok 

v účtovnom 

roku 

z čoho 

odmeňovanie, 

na ktoré 

vznikne nárok 

v nasledujúcich 

účtovných 

rokoch 

hodnota úpravy 

na základe 

dosiahnutých 

výsledkov, ktorá 

bola vykonaná v 

účtovnom roku 

v súvislosti 

s odloženým 

odmeňovaním, 

na ktoré mal 

vzniknúť nárok v 

účtovnom roku 

hodnota úpravy 

na základe 

dosiahnutých 

výsledkov, ktorá 

bola vykonaná v 

účtovnom roku 

v súvislosti 

s odloženým 

odmeňovaním, 

na ktoré mal 

vzniknúť nárok 

v budúcich 

výkonových 

rokoch 

celková 

hodnota úpravy 

počas 

účtovného roka 

v dôsledku 

implicitných 

úprav ex 

post (t. j. zmeny 

hodnoty 

odloženého 

odmeňovania 

v dôsledku 

zmien cien 

nástrojov) 

celková 

hodnota 

odloženého 

odmeňovania 

priznaného 

pred účtovným 

rokom 

a skutočne 

vyplateného v 

účtovnom roku 

celková hodnota 

odloženého 

odmeňovania 

priznaného za 

predchádzajúce 

obdobie 

dosahovania 

výsledkov, na 

ktoré vznikol 

nárok, ale na 

ktoré sa vzťahujú 

obdobia 

zadržania 

1 funkcia 

dohľadu 

riadiaceho 

orgánu 

  

N/A 

              

2 na 

hotovostnom 

základe 

N/A               

3 akcie alebo 

rovnocenné 

vlastnícke 

podiely 

N/A               



4 nástroje 

súvisiace 

s akciami alebo 

rovnocenné 

bezhotovostné 

nástroje 

N/A               

5 iné nástroje N/A               

6 iné formy N/A               

7 riadiaca funkcia 

riadiaceho 

orgánu 

341 122 

 

114 396 226 726 

 

      114 396 0 

8 na 

hotovostnom 

základe 

N/A               

9 akcie alebo 

rovnocenné 

vlastnícke 

podiely 

N/A               

10 nástroje 

súvisiace 

s akciami alebo 

rovnocenné 

bezhotovostné 

nástroje 

N/A               

11 iné nástroje N/A               



12 iné formy N/A               

13 iný vrcholový 

manažment 

N/A               

14 na 

hotovostnom 

základe 

N/A               

15 akcie alebo 

rovnocenné 

vlastnícke 

podiely 

N/A               

16 nástroje 

súvisiace 

s akciami alebo 

rovnocenné 

bezhotovostné 

nástroje 

N/A               

17 iné nástroje N/A               

18 iné formy N/A               

19 iní určení 

zamestnanci 

       158 997 

 

46 020 112 977 

 

      46 020 

 

0 

 

20 na 

hotovostnom 

základe 

N/A               

21 akcie alebo 

rovnocenné 

N/A               



vlastnícke 

podiely 

22 nástroje 

súvisiace 

s akciami alebo 

rovnocenné 

bezhotovostné 

nástroje 

N/A               

23 iné nástroje N/A               

24 iné formy N/A               

25 celková 

hodnota 

N/A               

 


