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1. Predstavenie a popis produktu IAD ONLINE 
 

IAD ONLINE je produkt určený pre Vás v prípade, že ste podielnikom alebo klientom spoločnosti IAD 

Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len IAD) a máte záujem o prístup ku svojej investícii 

prostredníctvom zabezpečenej internetovej služby. Máte možnosť sledovať, prípadne spravovať Vašu 

investíciu, či už formou jednorazového alebo pravidelného presunu prostriedkov na Vami zvolený účet 

alebo konto. 

Základné formy zabezpečeného prístupu, ktoré môžete využívať v závislosti od Vášho investorského 

prístupu sú: 

 - pasívny zabezpečený prístup k údajom 

 - zabezpečený prístup k údajom PLUS 

 - zabezpečený prístup k údajom Super PLUS 

  

IAD umožňuje investorovi pri využívaní služby zabezpečeného prístupu k údajom využívať nasledovné 

funkcionality (viď tabuľka): 

Forma zabezpečeného prístupu Pasívny PLUS Super PLUS 

Prezeranie evidovaných údajov X X X 

Žiadosť o vyplatenie podielových listov  X X 

Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov    X*   X* 

Pasívny prístup k dotknutým investorom  X  

Nadradený prístup k dotknutým investorom   X 

 *platí iba pre fondy Zaistený - IAD Depozitné konto, EURO Cash, Český konzervativní 

Vysvetlivky: 

Prezeranie evidovaných údajov - umožňuje investorovi pasívne prezerať elektronicky evidované alebo 

elektronicky uchovávané údaje vrátane elektronickej konfirmácie obchodu. 

Žiadosť o vyplatenie podielových listov - umožňuje investorovi podávať v elektronickej forme Žiadosť               

o vyplatenie podielových listov určeného podielového fondu, ktorý je v majetku podielnika. 

Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov - umožňuje investorovi podávať v elektronickej forme 

pravidelné vyplácanie podielových listov určeného podielového fondu, ktoré sú v majetku podielnika, 

vrátane elektronického rušenia príkazov. 

Pasívny prístup k dotknutým investorom - umožňuje investorovi pasívny zabezpečený prístup k údajom 

týkajúcim sa iného dotknutého investora, ktorý na to investorovi udelil súhlas. 

Nadradený prístup k dotknutým investorom - umožňuje splnomocnenému investorovi takú istú formu 

zabezpečeného prístupu k údajom týkajúcim sa iného dotknutého investora akú dotknutému investorovi 

poskytuje IAD (pasívny, PLUS). Dotknutý investor udelil splnomocnenému investorovi súhlas s takýmto 

prístupom. 
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Podmienky pre zriadenie a pre poskytovanie každej formy zabezpečeného prístupu k údajom sú 

uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Forma zabezpečeného prístupu Pasívny PLUS Super PLUS 

Majetok v PF alebo majetok v PB X X X 

Mobilné telefónne číslo  X X 

Bankový účet  X X 

Súhlas (plná moc) od dotknutého investora     X*   X* 

* platí len pre nadradený prístup 

Vysvetlivky: 

Majetok v podielovom fonde alebo majetok v Private banking - investor má vo svojom majetku aspoň 

jeden podielový list niektorého z podielových fondov alebo má s IAD uzavretú zmluvu o riadení portfólia. 

Mobilné telefónne číslo - investor má mobilný telefón a prostredníctvom jemu prideleného čísla 

užívateľa mobilnej siete používa služby mobilného operátora, ktorý poskytuje mobilné telefónne služby 

na území členského štátu Európskej únie. 

Bankový účet - investor má ako majiteľ účtu vedený bežný účet v banke so sídlom na území členského 

štátu Európskej únie. 

Súhlas (plná moc) od dotknutého investora - dotknutý investor musí udeliť investorovi Plnomocenstvo, 

z ktorého musí vyplývať oprávnenie investora, aby mu IAD poskytovala iba údaje, prípadne aj formy 

prístupu týkajúce sa dotknutého investora. Vzor tlačiva nájdete na www.iad.sk → Dokumenty.  

Na stránku služby IAD ONLINE sa dostanete priamo na adrese https://online.iad.sk/ alebo aj po stlačení 

tlačidla  v pravo hore na stránke www.iad.sk  

2. Úvodná stránka pre prihlásenie 
 

Na úvodnej stránke sa môžete prihlásiť v prípade, že ste podielnik, ktorý má nakúpené podielové listy, 

v našej spoločnosti registrovaný finančný sprostredkovateľ alebo ste klient Private banking a prijali ste 

prihlasovacie údaje od IAD. V prípade, že ste podielnik resp. klient, ktorý má nakúpené podielové listy 

alebo iné cenné papiere prostredníctvom našej spoločnosti a zatiaľ nemáte zriadené on-line konto, 

môžete si stiahnuť a vyplniť Žiadosť o zriadenie zabezpečeného prístupu pod odkazom Žiadosť o jej 

zriadenie (Nápoveď:  používané odkazy a tlačidlá sú vyznačené červeným zaobleným obdĺžnikom          ). 

Po jej riadnom vyplnení a úradnom overení podpisu je potrebné ju zaslať na adresu spoločnosti IAD 

Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava. 

http://www.iad.sk/
http://www.iad.sk/
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Po vyplnení prihlasovacích údajov je možné, aby si prehliadač zapamätal Vaše heslo prostredníctvom 

zaškrtávacieho poľa pred popisom „Pamätať moje prihlasovacie údaje v tomto prehliadači“ (spodná časť 

formulára) 

 

 

Po zaškrtnutí tohto okna sa objaví upozornenie, ktoré si prečítajte. V prípade, že súhlasíte 

s podmienkami, zaškrtnite pole vľavo dole vedľa popisu „Rozumiem a chcem použiť trvalé prihlásenie 
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k môjmu kontu v IAD ONLINE na tomto zariadení“ a môžete opustiť Upozornenie prostredníctvom 

tlačidla Zavrieť. 

 

Po zatvorení karty s Upozornením stlačte tlačidlo Prihlásiť 

 

 

V hornej statickej sekcii prihlasovacej stránky je možnosť vybrať si jednu z troch dostupných jazykových 

mutácií po stlačení tlačidla bielej šípky smerujúcej nadol resp. pod otáznikom si môžete pozrieť aktuálnu 
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verziu tohto manuálu po stlačení bledomodrého tlačidla s otáznikom. Alebo môžete zapnúť obrázok 

pozadia po stlačení tlačidla preškrtnutého oka. 

 

3. Rozšírená ponuka hornej sekcie 
 

Rozšírená horná ponuka obsahuje teraz možnosti Podielové fondy, Private banking, Zmena hesla, Výber 

jazykovej mutácie , tlačidlo pre Odhlásenie sa  ,  meno resp. názov podielnika 

 a tlačidlo s otáznikom  s odkazom na tento manuál.  

3.1 Podielové fondy 

Najbežnejšia forma investície našich klientov je investícia do podielových fondov. Po prihlásení sa Vám 

automatický zobrazí Sumarizácia konta podielnika, ktorej sa bližšie venujeme v 4. kapitole. Možnosti 

sekcie Podielové fondy, ktoré Vám naša spoločnosť ponúka sú: Sumarizácia (konta podielnika), Prehľad 

zrealizovaných transakcií, Zadanie žiadosti, Prehľad zadaných žiadostí a Profil užívateľa, s ktorými sa 

môžete bližšie zoznámiť v kapitolách 4. – 8.  

3.2 Private banking 

V prípade, že máte investované aj v produkte Private banking môžete si v rozšírenej ponuke vybrať 

možnosť .  

 

V tejto časti Vám ponúkame možnosť zobraziť len výšku majetku a jeho štruktúru. 
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3.3 Zmena hesla 

Odporúčame Vám zmenu hesla po prvom úspešnom prihlásení sa prostredníctvom nami 

vygenerovaného hesla, aj keď táto zmena nie je povinná. Túto zmenu môžete vykonať prostredníctvom 

nasledovného formulára vyvolaného prostredníctvom tlačidla . Do poľa Heslo zadáte nami 

vygenerované heslo alebo Vaše naposledy platné. Do polí Nové heslo a Potvrdenie nového hesla zadáte 

Vami zvolený reťazec znakov, ktorý bude po stlačení tlačidla Zmeniť Vašim novým heslom. Je potrebné 

aby sa obsah týchto dvoch posledných polí zhodoval.  

 

 

3.4 Užívatelia 

Údaje meno a priezvisko sa nemenia, pokiaľ nemáte nastavené podriadené kontá dotknutých 

investorov. V prípade, že máte nadradené konto na základe splnomocnenia dotknutých investorov, 

môžete si zvoliť z ponuky viacerých kont hneď po prihlásení alebo po stlačení tlačidla  („Užívatelia“). 

Voľbu konkrétneho konta podielnika potvrdíte tlačidlom na konci riadku  .  
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4. Sumarizácia konta podielnika 

Po úspešnom prihlásení sa do aplikácie IAD ONLINE môžete vidieť okrem hornej statickej ponuky aj 

Sumarizáciu konta podielnika s Vašimi jednotlivými investíciami v grafovom a tabuľkovom zobrazení. 

Ďalej sa nachádza sekcia s podielovými listami nakúpených prostredníctvom špecifických 

marketingových akcií alebo viazaných v špecifických produktoch. V dolnej sekcii sa nachádza prehľad  

Aktívne žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov. Toto je zoznam Vašich príkazov na opakované 

vyplácanie podielov na Vami zvolený účet (obdoba trvalého príkazu v banke). 

 

5. Prehľad zrealizovaných transakcií 

V sekcii Prehľad zrealizovaných obchodov máte prehľad operácií, ktorých výsledkom je Váš 

aktuálny stav podielových listov v zobrazovanom podielovom fonde. Máte viacero základných možností 

ako môžete s daným prehľadom pracovať. Sú to: 
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a) Resetovať filtre – zrušíte filtrovanie na aktuálnom prehľade 

b) Exportovať  - exportujete prehľad obchodov do formátu .csv 

c) Vytlačiť – vytlačíte si prehľad operácií na reálnej alebo virtuálnej tlačiarni 

d) Kopírovať – skopírujete obsah prehľadu do schránky operačného systému pre vloženie do 

Vami zvolenej aplikácie 

e) Filter (dátum) Od a (dátum) Do – zobrazíte operácie medzi uvedenými dátumami 

f) Názov fondu – zobrazíte operácie podľa vybraného podielového fondu 

g) Typ operácie - zobrazíte operácie podľa typu operácie 

h) Mena - zobrazíte operácie podľa meny 

i) Na pohyb medzi stranami môžete použiť šípky alebo čísla prostredníctvom navigačnej lišty 

strán vpravo dole. 

 

  
 

 

Pri každej jednotlivej operácii ako nákup, vyplatenie, prestup, presun, prechod, vyplatenie podielových 

listov máte možnosť zobraziť si jej Detail cez príslušné tlačidlo . Detail prakticky predstavuje 

konfirmáciu o operácii na Vašom účte podielnika. Dividendové operácie sú len v prípade podielového 

fondu 1.PF Slnko a sú to pripísanie alebo vyplatenie dividendy. Ak nepotrebujete s danou konfirmáciou 

nič ďalšie robiť, stačí stlačiť tlačidlo Zavrieť. 

Toto je pohľad na detail operácie, ktorý si môžete aj vytlačiť. 

a) 

e) 

c) d) 

i) 

b) 

f) g) h) 
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Vygenerovanie verzie pre tlač môže trvať niekoľko sekúnd, preto prosím počkajte na reakciu Vášho 

prehliadača internetu. Pre ukončenie zobrazenia konfirmácie stlačte . 

6. Zadanie žiadosti 

V prípade, že máte iný prístup ako pasívny zabezpečený prístup, máte možnosť zadať si 4 typy žiadostí . 

Sú to tieto: 

- Žiadosť o vyplatenie podielových listov  

- Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov 

- Žiadosť o zrušenie trvalého vyplácania podielových listov 

- Žiadosť o zmenu typu prístupu 

 

 

Pre overenie akejkoľvek Vašej žiadosti bude potrebné zadať SMS kód, ktorý bude doručený na Váš 

mobilný telefón, ktorý ste nám uviedli do Žiadosti o registráciu podielnika a vydanie podielových listov 

resp. do Žiadosti o zriadenie zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE. Potvrdenie žiadosti SMS 
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kódom je štandardná zabezpečovacia metóda používaná nielen bankami a slúži k zvýšeniu bezpečnosti 

Vašej investície.  

6.1 Žiadosť o vyplatenie podielových listov 

Zvolením žiadosti o vyplatenie podielových listov si môžete požiadať o vyplatenie Vašich podielových 

listov na Vami zvolený účet (obdoba príkazu na úhradu v banke). V prvom kroku si nastavíte parametre 

žiadosti o vyplatenie podielových listov. Sú to:  

a) Názov fondu, z ktorého sa majú podiely vyplatiť, 

b) Špecifikácia výplaty v sume alebo počte podielov, 

c) Objem vyplácanej sumy alebo počet podielov, 

d) Menu je možné zvoliť podľa meny účtov, ktoré slúžia na vyplatenie podielových listov, 

e) Číslo účtu alebo podielový fond, kam sa majú prostriedky zaslať. Ak uvedený účet nie je 

zadaný, je možne ho pridať cez možnosť Zadať nový bankový účet, 

f) Variabilný symbol platby – ak Vás príjemca potrebuje identifikovať, 

g) Špecifický symbol platby – ak príjemca potrebuje dodatočnú identifikáciu, 

h) Štát daňovej rezidencie je prednastavený ako Váš domicil v našej evidencii, 

i) Telefónne číslo pre zaslanie SMS kódu je prednastavené podľa našej evidencie. 

 

 

 

Polia označené a) – e)  a h) sú povinné aby bola predmetná žiadosť prijatá. Ak máte vyplnenú žiadosť 

o vyplatenie podielových listov, stlačíte  pre zaslanie Vašej požiadavky do sídla IAD. Následne 

vygenerujeme a zašleme Vám overovací kód na Váš mobilný telefón.  

Potom si môžete v 2.kroku zadávania žiadosti skontrolovať parametre Vašej žiadosti. Ak vidíte chybné 

údaje vo Vašej žiadosti, zadajte si novú žiadosť zvolením položky Zadanie žiadosti. Aktuálna nesprávne 

zadaná žiadosť bude považovaná za neplatnú. Ak je však žiadosť v poriadku, vložte overovací kód do 

a) 

b) c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
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jediného aktívneho poľa dole v strede formulára a stlačte . Ak nestihnete zadať kód v časovom 

limite, t.j. časový indikátor vedľa poľa pre SMS kód dosiahne hodnotu 0 , tak v prípade stlačenia 

Odoslať Vám bude zaslaný druhý kód, ktorý je potrebné zadať pred tým ako časový indikátor dosiahne 

úroveň 0.  

  

V 3.kroku, keď Vám príde Potvrdenie žiadosti, považujeme Vašu žiadosť za úplnú a vykonáme ju 

nasledovný pracovný deň. Máte možnosť si toto potvrdenie aj vytlačiť. 

 

6.2 Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov 

Zvolením žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov si v 1.kroku môžete nastaviť  príkaz na opakované 

vyplácanie Vašich podielových listov na Vami zvolený účet (obdoba trvalého príkazu v banke). V prvom 

kroku si nastavíte parametre trvalého vyplácania. Sú to:  
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a) Názov fondu z ktorého sa majú podiely vyplatiť, 

b) Požadovaná suma - v akej výške sa majú prostriedky vyplatiť, 

c) Platnosť pokynu od zadaného dátumu,  

d) Platnosť pokynu do zadaného dátumu alebo do jeho manuálneho zrušenia,  

e) Mena pravidelného vyplácania je prednastavená podľa referenčnej meny fondu, 

f) Číslo účtu alebo podielový fond, kam sa majú prostriedky zaslať. Ak uvedený účet nie je 

zadaný, je možné ho pridať cez možnosť Zadať nový bankový účet, 

g) Deň pre realizáciu vyplatenia podielových listov, 

h) Sekcia výberu mesiaca/mesiacov pre realizáciu vyplatenie podielových listov, 

i) Variabilný symbol platby – ak Vás príjemca potrebuje identifikovať, 

j) Špecifický symbol platby – ak príjemca potrebuje dodatočnú identifikáciu, 

k) Poznámka - ak príjemcovi nepostačujú predošlé dve polia pre úplnú identifikáciu, 

l) Štát daňovej rezidencie je prednastavený ako Váš daňový domicil v našej evidencii, 

m) Telefónne číslo pre zaslanie SMS kódu je prednastavené podľa našej evidencie. 

 

  

 

Polia označené a) – h) a l) sú povinné, aby bola predmetná žiadosť prijatá. Ak máte vyplnenú žiadosť 

o trvalé vyplácanie podielových listov, stlačíte  pre zaslanie Vašej požiadavky do sídla našej 

spoločnosti. Následne vygenerujeme a zašleme Vám overovací kód na Váš mobilný telefón. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m

) 
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Potom si môžete v 2.kroku zadávania žiadosti skontrolovať parametre Vašej žiadosti. Ak vidíte chybné 

údaje vo Vašej žiadosti, zadajte si novú žiadosť zvolením položky Zadanie žiadosti atď. Aktuálna 

nesprávne zadaná žiadosť bude považovaná za neplatnú. Ak je žiadosť v poriadku vložte overovací kód 

do jediného aktívneho poľa dole v strede formulára a stlačte odoslať.  

   

V 3.kroku, keď Vám príde Potvrdenie žiadosti považujeme Vašu žiadosť za úplnú a vykonáme ju 

nasledovný pracovný deň. Máte možnosť si toto potvrdenie o zadaní trvalého vyplácania podielových 

listov aj vytlačiť cez tlačidlo  

6.3 Žiadosť o zrušenie trvalého vyplácania podielových listov 

Zvolením žiadosti o zrušenie trvalého vyplácania podielových listov si môžete zrušiť  vybraný príkaz na 

opakované vyplácanie Vašich podielových listov prostredníctvom tlačidla . Prípadne si môžete 

pred výberom žiadosti pozrieť jej detail. 

  

Pri zrušení žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov si môžete pozrieť parametre rušenej žiadosti 

a ak ste si istý svojou voľbou, stlačíte Odoslať . 
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Nasleduje 2.krok Overenie cez SMS 

  

Keď zadáte SMS kód do jediného aktívneho poľa dole v strede formulára a stlačíte , odošlete túto 

Vašu požiadavku do sídla IAD.  V 3.kroku, keď Vám príde Potvrdenie žiadosti považujeme Vašu žiadosť za 
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úplnú a vykonáme ju nasledovný pracovný deň. Máte možnosť si toto potvrdenie o zrušení trvalého 

vyplácania podielových listov aj vytlačiť cez tlačidlo . 

6.4 Žiadosť o zmenu typu prístupu 

Zvolením žiadosti o zmenu typu prístupu si môžete nastaviť pasívny prístup a tým deaktivovať prístup 

PLUS. Touto žiadosťou si znemožníte všetky aktívne operácie a žiadosti. Konajte tak, len pokiaľ už 

nemáte záujem zadávať si akúkoľvek žiadosť prostredníctvom IAD ONLINE.  

UPOZORNENIE: Po nastavení pasívneho prístupu už nebudete mať možnosť zadať si žiadnu žiadosť, t.j. 

ani žiadosť o nastavenie prístupu PLUS. V prípade, že si deaktivujete aktívne operácie omylom, je 

potrebné kontaktovať našu Bezplatnú informačnú linku (SR: 0800 601 601 alebo ČR: 800 127 000), kde si 

budete môcť dohodnúť ďalší postup. 

V 1.kroku si zvolíte typ požadovaného prístupu a stlačíte  odošlete Vašu požiadavku do sídla IAD, 

vygenerujeme a zašleme Vám overovací kód na Váš mobilný telefón. 

 

Keď  v 2.kroku zadáte  SMS kód do jediného aktívneho poľa dole v strede formulára a stlačíte  , 

odošlete túto Vašu požiadavku do sídla našej spoločnosti.   

 

V 3.kroku, keď Vám príde Potvrdenie žiadosti považujeme Vašu žiadosť za úplnú a vykonáme ju 

nasledovný pracovný deň. 
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7. Prehľad zadaných žiadostí 

Uvedený prehľad Vám slúži pre kontrolu a prípadné zrušenie Vami zadaných žiadostí, ktoré 

nechcete, aby IAD spracovala. Žiadosť v stave Odoslané považujte z nášho pohľadu za správne zadanú 

žiadosť, ktorú spracujeme nasledovný pracovný deň po prijatí. Ostatné stavy ako Chyba alebo 

Neoverené znamenajú, že žiadosť nie je úplná a preto ju nespracujeme. Prehľad zadaných žiadostí Vám 

umožňuje viacero operácii, ktoré Vám zabezpečia lepšiu prehľadnosť alebo možnosť spracovania 

zobrazených údajov. Máte viacero základných možností ako môžete s daným prehľadom pracovať. Sú to: 

a) Resetovať filtre – zrušíte filtrovanie na aktuálnom prehľade, 

b) Exportovať  - exportujete prehľad obchodov do formátu .csv, 

c) Vytlačiť – vytlačíte si prehľad operácií na reálnej alebo virtuálnej tlačiarni, 

d) Kopírovať – skopírujete obsah prehľadu do schránky operačného systému pre vloženie do 

Vami zvolenej aplikácie, 

e) Aktualizovať – aktualizujete obsah stránky, 

f) Filter (dátum) Od a (dátum) Do – zobrazíte operácie medzi uvedenými dátumami, 

g) Typ žiadosti – zobrazíte žiadosti podľa typu žiadosti, 

h) Názov fondu – zobrazíte operácie podľa vybraného podielového fondu, 

i) Stav - zobrazíte žiadosti podľa stavu žiadosti, 

j) Na pohyb medzi stranami môžete použiť šípky alebo čísla prostredníctvom navigačnej lišty 

strán vpravo dole. 

 

 

 

 

i) 

a) b) c) d) e) 

f) g) h) 

j) 
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8. Profil užívateľa 
 

Sekcia Profil užívateľa Vám umožní si skontrolovať základné parametre Vašej evidencie v našej 

spoločnosti. Sú to : 

- Forma zabezpečeného prístupu, 

- Adresa trvalého bydliska, 

- Korešpondenčná adresa, 

- Spôsob vyplácania výnosov podielového fondu 1. PF Slnko ak v ňom máte investované, 

- Číslo mobilného telefónu, na ktoré Vám zasielame overovacie SMS správy. 

 
Prajeme Vám príjemné spravovanie Vašich investícií prostredníctvom našej zabezpečenej služby IAD 

ONLINE. 

 


