
 

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE 
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE 

 

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií 
(platný od 1.7.2022) 

 

Pre profesionálnych poskytovateľov informácií  

(predajcov dát a podriadených predajcov dát) 

 

Dáta 
Ročný licenčný 

poplatok 

Dáta v reálnom čase (zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty) – fixný poplatok 
(predajca dát alebo podriadený predajca dát platí aj mesačný variabilný poplatok) 

 

10 000 EUR 

Dáta v reálnom čase (zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty) – paušálny poplatok  
(predajca dát alebo podriadený predajca dát neplatí mesačný variabilný poplatok) 

 

20 000 EUR 

Dáta v reálnom čase (zhŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty) – paušálny poplatok  
(určené len pre podriadených predajcov dát v prípade, ak budú reálne dáta re-distribuovať 

bez zobrazenia, t.j. ako non-display) 

 

3 000 EUR 

Dáta po skončení obchodovania – paušálny poplatok  
(zahŕňajú denný sumár cenných papierov a denné záverečné hodnoty SAX Indexu) 6 000 EUR 

Servis o emitentoch – paušálny poplatok 6 000 EUR 

Denné oznamy o emitentoch – paušálny poplatok 2 000 EUR 

Denné záverečné hodnoty a váhy SAX Indexu – paušálny poplatok  400 EUR 

Denné záverečné hodnoty SAX Indexu e-mailom 

(určené len pre predajcov dát alebo podriadených predajcov dát v prípade ak odoberajú 

reálne dáta)  0 EUR 

Mesačné štatistiky e-mailom 
(určené len pre predajcov dát alebo podriadených predajcov dát v prípade ak odoberajú 

reálne dáta alebo dáta po skončení obchodovania) 0 EUR 

 

* Celkový počet užívateľov podľa identifikačných kódov, ak jedno zariadenie je používané niekoľkými užívateľmi v  

      rôznom čase počas mesiaca ALEBO celkový počet zariadení, ak jeden prístup do zariadenia je využívaný jedným   

      užívateľom počas mesiaca.  

 

Pre profesionálnych koncových užívateľov 
 

Dáta 
Ročný licenčný 

paušálny poplatok 

Dáta v reálnom čase 
(zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty)  

 

3 000 EUR 

Dáta po skončení obchodovania 
(zahŕňajú denný sumár cenných papierov a denné záverečné hodnoty SAX Indexu)  2 000 EUR 

 
Mesačný variabilný 

poplatok 

Dáta v reálnom čase (zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty)  
– za počet aktívnych užívateľov podľa identifikátora používateľa/počet zariadení na 

zobrazenie dát* 8 EUR 



Servis o emitentoch  3 000 EUR 

Denné oznamy o emitentoch  600 EUR 

Denné záverečné hodnoty a váhy SAX Indexu 200 EUR 

Denné záverečné hodnoty SAX Indexu e-mailom 
(určené len pre profesionálnych koncových užívateľov v prípade ak odoberajú dáta 

v reálnom čase)  0 EUR 

Mesačné štatistiky e-mailom 
(určené len pre profesionálnych užívateľov v prípade ak odoberajú dáta v reálnom čase 

alebo dáta po skončení obchodovania) 0 EUR 

 

Pre neprofesionálnych koncových užívateľov 
 

Dáta 
Ročný licenčný 

paušálny poplatok 

Dáta v reálnom čase 
(zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a dopyty)  1 500 EUR 

Dáta po skončení obchodovania 
(zahŕňajú denný sumár cenných papierov a denné záverečné hodnoty SAX Indexu)  1 000 EUR 

Servis o emitentoch  1 500 EUR 

Denné oznamy o emitentoch  300 EUR 

Denné záverečné hodnoty a váhy SAX Indexu 100 EUR 

Denné záverečné hodnoty SAX Indexu e-mailom 
(určené len pre neprofesionálnych koncových užívateľov v prípade ak odoberajú dáta 

v reálnom čase)  0 EUR 

Mesačné štatistiky e-mailom 
(určené len pre neprofesionálnych užívateľov v prípade ak odoberajú dáta v reálnom čase 

alebo dáta po skončení obchodovania) 0 EUR 

 
 

Jednorazové poskytnutie informácií na základe objednávky 
 

Informácie  Jednorazový poplatok 

Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát od roku 

1997) 

13 EUR + 3 EUR za každý ďalší cenný papier v 

rámci jednej žiadosti   

Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát starších ako z 

roku 1997) 

26 EUR + 3 EUR za každý ďalší cenný papier v 

rámci jednej žiadosti   

Výpočet priemerného kurzu cenného papiera za určité 

obdobie   
17 EUR 

Kurz cenného papiera k určitému dátumu – vystavenie 

potvrdenia  

8 EUR + 2 EUR za každý ďalší cenný papier v 

rámci jednej žiadosti   

Iné informácie neuvedené vyššie  
v závislosti od náročnosti spracovania – od 15 

EUR za každú začatú hodinu práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: K vyššie uvedeným poplatkom bude uplatnená daň z pridanej hodnoty v súlade s aktuálne platným zákonom o DPH. 


