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Konflikty a ich riešenia II 5 .  7 . 10. 
Odhaľovanie falzifikátov 6 .  7 . 10. 
Finančné modelovanie 11.12. 10. 
Prípravný kurz na cambridgeský certifikát obchodnej angličtiny BEC 3 (I.) 11.13. 10. 
Analýza bankových rizík 11.15. 10. 
FOREX pre dealerov a pracovníkov back office na devízovom a peňažnom trhu 12.14. 10. 
Účtovníctvo bánk III 13. 10. 
Účtovníctvo bánk IV 14. 10. 
Stretnutie lektorov angličtiny 18. 10. 
Číselné zručnosti 18.19. 10. 
Peňažné a kapitálové trhy II 18.22. 10. 
Rozvoj osobnosti a schopností bankového pracovníka II 19. 21 . 10. 
Riadenie aktív a pasív I 25.29. 10. 
Finančná analýza a modelovanie pre VUB 26. 28. 10. 
Trenažér obchodného rokovania II 26. 28. 10. 

NOVEMBER 

Prípravný kurz na cambridgeský certifikát obchodnej angličtiny BEC 3 (II.) 3 .  5 . 11. 
Cash flow 8 . 9 . 11. 
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Abeceda vedenia ľudí 9. 10 . 11. 
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Devízové spotové a termínové obchody 15.17. 11. 
Dokumentárne akreditívy a záruky 15.18. 11. 
Riadenie aktív a pasív II 15.19. 11. 
Účtovníctvo bánk V 16. 11. 
Ako zvládať stres 16.18. 11. 
Účtovníctvo bánk VI 17.18. 11. 
Komunikácia s obchodným partnerom 23. 25 . 11. 
Konflikty a ich riešenia 30. 11.2. 12. 
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Elektronické bankovníctvo 6 .  7 . 12. 
Zmenka v zahraničnom platobnom styku 8 . 9 . 12. 
Daňové priznanie z príjmov právnických osôb 9.10. 12. 
Účtovníctvo bánk VII 13. 12. 
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Pestovanie vínnej révy, kolobeh fažkej činorodej 
práce človeka vo vinohrade, ktorej výsledkom je 
pretváranie darov prírody v ušľachtilý zlatý mok, 
inšpiroval oddávna aj pozornosť umelcov  meda

ilérov. Kremnické medaily s touto tematikou sú 
súčasťou našej vinohradníckej tradície a majú cha

rakteristický neopakovateľný výraz. Vyjadrujú 
spätosť s malebnou prírodou, vinicou zaliatou sln

kom a plných, zrelých strapcov hrozna. Z mno

hých kovových pamiatok tohto druhu predstavuje

me diela slovenských medailérov, akad. sôch. J. 
Pospíšila a akad. sôch. M. Polonského. 

Cultivation of the grape involves much work 
throughout the year, in order to transmute natu

re's gift into golden wine, all of which has in

spired medallists down the years. Kremnica 
medals featuring this theme are part of our wi

nemakers' tradition. They express closeness to 
the beauty of nature, vineyards in bright sunshi

ne and a bunch of ripe grapes. From an extensi

ve collection of such medals we have selected 
pieces designed by Slovak sculptors J. Pospíšil 
and M. Polonský. 

PhDr. Elena Minarovičová 
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NA AKTUÁLNU TÉMU NÁRODNÁ BANKA SI OVI NSKA 

VÝZNAMNE VÝROČIA 
SLOVENSKÉHO POISŤOVNÍCTVA 

Ján Patoprstý 

V roku 1999 si slovenské poisťovníctvo pripomína dve významné výročia, a to: 
• 80 rokov svojho vzniku v roku 1919, 

30 rokov od vzniku samostatného novodobého poistného trhu na Slovensku v roku 1969 
po federatívnom usporiadaní poisťovníctva v ČeskoSlovensku. 

Treba povedať, že aj pred rokom 1919 bolo 
poisťovníctvo na Slovensku rozvinuté rovnako 
ako v ostatných častiach RakúskoUhorska. 
Pôsobilo tu niekoľko desiatok poisťovní so síd

lom mimo územia Slovenska (vo Viedni, 
Budapešti, Terste atď.). Ani jedna z nich nebo

la národnostne slovenská. Okrem cudzích ko

merčných poisťovní tu pred rokom 1919 pôso

bili rôzne miestne poisťovacie spolky pre 
pohrebné poistenie, poistenie hospodárskych 
zvierat a požiarne poistenie. Organizovali ich 
už od 13. storočia, v časoch nemeckej kolo

nizácie Slovenska, rôzne náboženské a záuj

mové spoločenstvá (bratstvá, gildy, cechy 
a ďalšie), ktoré okrem iného vykonávali aj 
charitatívnu a podpornú činnosť. Neboli však 
schopné uspokojiť poistné potreby, keď v sú

vislosti s postupnou koncentráciu obyvateľstva 
v mestách vznikali často hromadné požiare. 

Prvý vážnejší pokus o založenie slovenskej 
poisťovne urobila začiatkom 80. rokov 19. sto

ročia Hornouhorská banka Tatra v Tur

čianskom Sv. Martine. Pri svojom založení 
mala v návrhu stanov uvedené, že okrem ban

kovej činnosti sa bude zaoberať aj požiarnym 
a krupobitným poistením. Bolo to zrejme pod 
vplyvom veľkého požiaru v Turčianskom sv. 
Marline 5. mája 1881, keď tam zhorelo okolo 
160 domov v hodnote 500 tisíc zlatých. 
Vykonávaním poisťovacej činnosti chcela táto 
banka zabrániť odčerpávaniu peňažného kapi

tálu zo Slovenska cudzími poisťovňami. Jej 
ustanovujúce valné zhromaždenie 5. februára 
1885 však tento návrh zamietlo s odôvodne

ním, že „assekuráciu proti škodám môžu len 
také ústavy pestovať, ktoré sa assekuráciou 
výlučne zaoberajú". V roku 1891 potom táto 
banka prevzala len zastúpenie terstskej pois

ťovne Riunione Adriatica d i Sicurta. s právom 
vystavovať poistné zmluvy v slovenčine. 

C. k. pr iv . 

R I U N I O N E A D R I A T I C A D l S I C U R T A Y T R I E S T E . 
(Zatoirná roku 1838.) 

Zaručujúca aakladina . . . . . 38,8*1 IBS d. 
Od ulolcaia úítnvu l i do 31. decembra 1B90 vyplatené škody obnalajd 155'/, million; ú. 

UHORSKÉ O D D E L E N I E : 
V Budapešti, Vacovaki ulica (Vien uleaa) C. o v dome apolau. 

Sjirdcca: 

fBctoit gríStlh S'oč'incmiczAij. 

9. G. 

íDltáme cest v a t i ámoi t ^IMw t+vicat, ZA sme zaíobUi pit, luxÔiausím a otavyhú. 
stolicu 6íavtté »»»tu.pt teŕitvo, so sidtotn v ŠTuzeianofiom So. l3fLavtinc a s p l a v o m vij

atavovait ia pojtítni^dV fistoo (pofíc) v t í č i v yik&y >\ aftáníiu pta j i i . § v c & n t m toftoto 
fcíavwcAo aas tupi t í ía tvo , pou*vťi£i omc 

» 3afcH« 

ž?wmm<5 ^Dóa, záiXc sa dôvemt o&witiC vo všet&iWt pojiatovacldV sáía i i tos tadv na 
menovanú 6a*vtvu, fitozá aodpovedave Sotcwiišítn txo3lctám „cíttuit.oHc" v fa£3om onXadc 
víinc opCni íU»3o3ti o požiadavky pojistujúccíto ovccctwtva. 

^ c B u S a p ó t i , vo ^v twó t i . 1891. 

„. 6, p í v . StluntotM aSttatica ?i Bicutta. 

Barón Frtdrik Podmantcxky, 
>pri»™. IdcJiicnbcryea; 

gtner. tajomník. 

Č%L&L éi^é^ Z6íL2 . « 30./**Ý si i my Uctive Vás poíiadat, aby Ste nás láskavé 
poctili ,  ^ ^ £ / ^ ^ ^ p _ * si*^JU* & iJy naším hlavným úkolom, v úplnej miere zadúíit 

jako: ■ 
naiich 

t ^ f . /Y-éťo 
o c ^ , A « W 1 > | 

Ž i , 'Afrm < ^ v . ctä**e**L*ri 1891. 

n a správnym vybavovaním pojisfooacfch záležitostí, 
Ivot ľudský, jako i stálym bdením nad záujmami 

S úplnou úctou 

„TATRA" 
hornouhorská banka účaetinársky spolok. 

líouthk, Dobroľíts, 
ipritca. nim. tprivc*. 

Riunione Adriatica di Sicurta, ktorá v r. 1891 zriadila v hornouhorskej 
banke Tatra v Turčianskom Sv. Martine svoje hlavné zastupiteľstvo. 

Akvizičný list 

http://tu.pt


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA NA AKTUÁLNU TÉMU 

Ďalší pokus o založenie slovenskej poisťovne urobil 
v roku 1894 Dr. Ján Alojz Wagner, poistný matematik 
poisťovne Donau vo Viedni, pôvodom Slovák zo 
Slovenského Právna, okres Martin. V tomto roku podnikol 
obchodnú cestu po rodnom Slovensku v záujme rozšírenia 
pôsobnosti poisťovne Donau na tomto území. Počas nej si 
uvedomil aká silná je na Slovensku myšlienka vybudovať 
svoju poisťovňu. Preto sa v roku 1899 obrátil osobitným 
listom na viacerých slovenských dejateľov s otázkou, „či 
nenadišiel čas na založenie slovenského poisťovacieho 
ústavu". V liste okrem iného uviedol, že podľa štatistic

kých údajov slovenské obyvateľstvo a podniky platia naj

menej 1,5 mil. zlatých ročne za požiarne poistenie. Z toho 
po uhradení škôd a réžie takmer polovica odchádza mimo 
územia Slovenska do cudzích poisťovní. Návrh sa nestre

tol s dostatočným porozumením najmä pre nedostatok slo

venského kapitálu. Rovnaký osud stihol aj jeho opakova

ný návrh v tomto smere v roku 1911. 

Toto úsilie sa Dr. Wagnerovi podarilo realizovať až za

čiatkom roku 1919, keď sa po rozchode s poisťovňou 
Donau presťahoval do Bratislavy. Nadviazal kontakt 
s Vladimírom Makovickým, zodpovedným za rozvoj ob

chodu, priemyslu a peňažníctva v kabinete Ministra s pí

le s Dr. J. A. Wagnerom. Ostatné „cudzie" poisťovne mu

seli požiadať o koncesiu pre ďalšie ich pôsobenie na 
Slovensku. Súčasne s tým sa zakladali nové slovenské po

isťovne, ktorých úlohou bolo prevziať poistné kmene 
maďarských a iných cudzích poisťovní, ktorým nebola 
ďalšia činnosť povolená. Tak v roku 1919 vznikli tri slo

venské poisťovne, a to: 
• Prvá slovenská poisťovňa, účastinný spolok 

v Bratislave (od 1921 s názvom Slovenská poisťovňa, 
účastinná spoločnosť), 

• Prvá slovenská poisťovňa, účastinný spolok v Žiline, 
ktorá sa koncom roku 1919 presťahovala do Bratislavy 
a zmenila si názov na Slovakia, účastinná spoločnosť 
(v roku 1929 sa zlúčila s poisťovňou Domov a ďalej pôso

bila pod názvom Domov a Slovakia, účastinná spoločnosť 
v Bratislave), 

• Slovenské roľnícke poisťovacie družstvo v Bratislave, 
od roku 1920 Karpatia, roľnícka a družstevná poisťovňa, 
účastinná spoločnosť v Bratislave. 

Pri zakladaní všetkých týchto poisťovní bol aj Dr. J. A. 
Wagner ako organizátor slovenského poisťovníctva, 
pričom v Slovenskej poisťovni, úč. spol., bol vedúcim ria

diteľom až do svojej smrti v roku 1930. 

Dr. Ján 
Alojz 
Wagner, 
priekopník 
slovenského 
poisťovníc

tva, zaklada

teľ a riaditeľ 
Slovenskej 
poisťovne 
v rokoch 
1919 1930. 

nou mocou pre správu Slovenska, aby sa spo

ločným úsilím pričinili o vznik slovenského 
poisťovníctva. 

Pred vznikom ČeskoSlovenska (1918) boli 
na Slovensku dostatočne rozvinuté všetky dru

hy životného a neživotného (elementárneho) 
poistenia, vykonávané desiatkami poisťovní so 
sídlom mimo územia Slovenska. V nových 
štátnopolitických podmienkach bolo potrebné 
riešiť ich ďalšiu činnosť. Prevažná väčšina po

istných kmeňov na Slovensku bola v rukách 
19 maďarských poisťovní. Na ich filiálky na 
území Slovenska bola nariadením z 30. júla 
1919 č. 3802 uvalená kurátorská správa na če

Prvá slovenská poisťovňa, 
požiarna poistka z r. 1921 

Kolkový poplatok plRtí spo
loĽtiosí priamo. 

Poistenka číslo 

Obnovenie poistky č.._ 

Náhrada poistky č. .. 

afl/ 
Účastinná Istina 

K 2,000.000  úplne zaplatená. Jednaterstvo. 
Ž?r*n*Míu. 

PRVÁ SLOVENSKA POISŤOVŇA 

na základe predložených jej návrhov zo dňa 

ÚČASTINNÝ SPOLOK V BRATISLAVE. 

' /' " 
Poisluje nj~(p~ 

L^JíQéUtíkälŽL... ISjídl lo smysle tejto poistky a nasledajúcich odtlačených 

všeobecných pc&lovaclclu podmienok na druhej strane uvedené predmety, ktorých majiteľom je 

</ </^^g4&Á^,^&%!^% ,. ,&,« 
korán Irij í ť V r 

(ta dobú mesiac 
od.. •&uuctAa> poludnia 

12 hodín 
etoiL

za hotové zaplatené poistné aj s vedľajšími poplatkami v obnose 

sa týmto pobjfdzuje a dalej dta „JŽL prémiových lístkov, z nichí každý 

je na K ..._ ty&ÍJMjlc . vystavený za obnos splatný vždy v ustanovených lehotách, spolu 

komn j ̂ jBJÍSSBBiSBSBtBBBmäBáÉBmä IÉBM '^fs0ii oMuúdem6lesk" 
alebo výbuchu plynu na osveltovanie ako aj ostatným nebezpečenstvám, ktoré sú v iejto smluvr 

uvedené ako poistené. Prémiové lístky po ž j g Ľ Ž a ž L _ korunách splatné sú postupne dňa 

ÍB&&W každého roka od Í9&ŽĹ do K L ^ ň _ 

^ 6 % ä ä & * ^, /f/***6/j «_// 

Poistné s vedľajšími poplatkami 
v pňom reku a naljvkoch 

Poimé K Ú.$jf' ~J 
p°pi«** ag: ' 
* * * . ■ _ — % * % " 

^ / W * * « ^ 

Y£s_6;m> 
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POISŤUJÚCA UCASTINNA SPOLOCNOSÍV BRATISLAVE 

Oploe mplttlenn účastinná lalinn Ka 6,000000'

NadradníitipoiitVu ewlo 

CJ15T TATRA POISŤUJÚCA ÚČASTINNÁ SPOLOČNOSŤ potvrdzuje, že 

iú. Sporiteľňa a pokladnica, 

_Vrboxá, 
^ > "^ M JV '" okr.Pieäiany,  

 . \ V̂ : 
poiatuje \ 

jaupcu^tan^ u nej ako poislnjk na podklade návrhu alebo iných údajov 
troqh zamestnancov podlá predloženého soznanu 

P R O T I N Á S L E D K O M TELESNÝCH Ú R A Z O V , 
ktoré by sa im príhodíly v povolaní a to každého: 

1. pre prípad úmrtia (následkom úrazu) na sumu 

KS B É É m olovom winmtii^rTfä «* i™™ ^.. 
2. pre prípad Irvnlcj invalidity oŽ do výšky 

Ks S H l p slovom , # # # # S # % # # § llsic korún slov 

3. pre qyufipd äočasnej invalidity no denne odškodné až do výšky 

Ks 5 B H H f e slovom 1 ; ^  ^ S ^ korún slov 

No prijatie odškodného poisteného pre pripod bmrli SU podía 
'výslovného priania t i l . poisfnika o právne n í z á k o n i t í d e d i č i a . 

Tatra, úrazová poistka 

Pre vznik a činnosť poisťovacích ústavov je nevyhnutný 
kapitál. Boli to najmä peňažné ústavy, čo pomohli zabez

pečiť ich základné imanie. Tak napríklad v Slovenskej po

isťovni, úč. spol., okrem iných účastinárov to boli aj ban

ky (Slovenská banka. Tatra banka. Hospodárska banka. 
Myjavská banka. Ľudová banka a ďalšie), ktoré v tom ča

se na slovenskom peňažnom trhu pôsobili. Pri vzniku 
Karpatic, ako družstevnej poisťovne, medzi zakladateľmi 
bolo aj Ústredné družstvo ako centrála ľudového peňaž

níctva, ktoré z. 500 základných členských podielov 
Karpatic upísalo 409. 

Tieto tri slovenské poisťovne zohrali v období prvej 
ČSR (1918  1938) významnú úlohu v rozvoji sloven

ského poisťovníctva. Okrem nich v uvedenom období roz

vinuli činnosť na Slovensku i mnohé poisťovne české a cu

dzie, najmä talianske, rakúske a nemecké. Koncom roku 
1938 malo na Slovensku svoje filiálky 25 poisťovní čes

kých. 9 nemeckých (väčšinou býva

lých rakúskych), 3 talianske. 2 švaj

čiarske a 2 francúzske poisťovne. Teda 
pôsobilo tu vyše 40 poisťovní, ktoré 
mali svoje filiálky vo všetkých sloven

ských mestách a svojich miestnych zá

stupcov takmer v každej dedine. To 
bolo po rozklade ČeskoSlovenka 
(1939) príliš veľa na slovenské poistné 
pole. zmenšené o Podkarpatskú Rus 
a najmä o južné oblasti Slovenska, 
pričlene né k Maďarsku na základe vie

denskej arbitráže z novembra 1938. 
Bolo nevyhnutné počet poisťovní na 
Slovensku zredukovať. 

Nariadením vlády podľa zákona č. 
321/1940 SI. z. bola na území 
Slovenska povolená činnosť štyrom 
skupinám poisťovní (slovenskej, čes

kej, nemeckej a talianskej). Týmto 
nariadením sa znížil počet poisťovní, 
ktorým bola povolená činnosť na 
Slovensku na 16 (4 slovenské. 6 ne

meckých. 3 české a 3 talianske). 
Poisťovne, ktoré nemohli na Slovensku 
ďalej pôsobiť, boli povinné odovzdať 
svoje poistné kmene formou kúpno

predajných zmlúv niektorej z uve

dených 16 poisťovní. Tým sa sloven

ská kapitálová účasť v poisťovníctve 
z 20 % v roku 1939 zvýšila na 60 % 
v roku 1940. 

Najväčším problémom tejto koncen

trácie slovenského poisťovníctva bolo 
25 českých poisťovní, ktoré vznikom 
Slovenskej republiky sa stali tiež cu

dzími na jej území. České poisťovne 
nechceli opustiť svoje pozície na 

Slovensku a pod vedením najsilnejšej z nich. poisťovne 
Slávia, sa snažili zmariť povinnosť o uzavretí kúpnopre

dajných zmlúv nekoncesovanými poisťovňami s poisťov

ňami slovenskými. Tento problém pomohla riešiť Tatra 
banka v Bratislave, ktorá už v rámci príprav uvedenej kon

centrácie poisťovníctva navrhla roku 1939 vytvoriť nový 
poisťovací ústav. Do tohto sa mali zásahom vládnej moci 
včleniť najmä české a aj niektoré cudzie poisťovne, ktorým 
nebola ďalšia činnosť na Slovensku povolená. To sa jej na

koniec aj podarilo a koncom roku 1940 založila dcérsku 
účastinnú spoločnosť s názvom Tatra poisťujúca účastinná 
spoločnosť v Bratislave. Na ustanovujúcom valnom zhro

maždení 28. októbra 1940 sa upísala celá účastinná istina 
v sume 6 mil. Ks. Upisovateľmi boli poprední činitelia 
Tatra banky, skutočným vlastníkom všetkých 12 tisíc 
účastín však bola Tatra banka. 

Táto novovzniknutá slovenská poisťovňa mala za úlohu 
prevziať od viacerých (najmä českých) nekoncesovaných 
poisťovní poistné kmene s ročným poistným takmer 40 
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mil. Ks a rezervy životných poistení vyše 60 mil. Ks. 
Stala sa tak najväčším poisťovacím ústavom na 
Slovensku. Od týchto poisťovní prevzala aj vyše 250 
pracovníkov, 63 zástupcov z povolania a 3812 miest

nych zástupcov. Za podpory vládnej moci úspešne roz

vinula činnosť v oblasti elementárneho a životného po

istenia a zaistenia. 
Koncom roku 1945 mali poisťovne so sídlom na 

Slovensku brutto prijaté poistné: 

Poisťovňa 
Elementárne 

poistenie 
mil. Ks % 

Životné 
poistenie 

mil. Ks % 

Slovenská 
Karpatia 

30,5 
16,3 

36,7 
19.6 

3,3 
9,5 

9.1 
26,3 

Domov 
a Slovakia 3,1 3,7 2.0 5.5 
Tatra 33,2 40,0 21,4 59,1 

Spolu 83,1 100,0 36,2 100,0 

Najväčšia zahraničná poisťovňa na Slovensku, 
MoldaviaGeneraliSekuritas, účastinná spoločnosť 
v Prahe, vykázala za rok 1945 celkové prijaté poistné na 
Slovensku 4,8 mil Ks (elementárne a životné poistenie 
spolu). 

Dekrétom prezidenta republiky z 24. októbra 1945 
č. 103 bolo zmluvné (súkromné) poisťovníctvo na úze

mí ČeskoSlovenska znárodnené poštátnením. Neboli 
znárodnené len „cudzie" poisťovne ale aj poisťovne čes

ké a slovenské. Znárodňovací proces trval až do 1. 1. 
1947, kedy v ČSR vzniklo 5 poisťovní, národných pod

nikov. Z nich poisťovňa Slovan v Bratislave mala na 
Slovensku takmer monopolné postavenie. Pôsobila 
prakticky len jeden rok, keďže po februárových udalos

tiach 1948 sa všetkých 5 poisťovní, národných podni

kov, zlúčilo spätne od 1. 1. 1948 do celoštátnej 
Československej poisťovne, národný podnik. Táto po

dľa zákona č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve prestala byť 
národným podnikom a od 1. januára 1953 sa organizo

vala ako štátny poisťovací ústav s názvom Štátna pois

ťovňa v Prahe. Na Slovensku si zriadila oblastnú správu 
s postupne znižujúcou sa jej organizačnou a riadiacou 
pôsobnosťou v zoštátnenom poisťovníctve na 
Slovensku. 

Významný prelom v poisťovníctve v Česko

slovensku nastal od 1. 1. 1969, keď podľa zákona z 19. 
12. 1968 č. 162 Z., nadväzne na federatívne usporiada

nie štátu, sa unitárna Štátna poisťovňa rozdelila na dva 
samostatné štátne poisťovacie podniky, a to Českú štát

nu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu. Tým vzni

kol na Slovensku znovu samostatný poistný trh, ktorého 
30. výročie si v roku 1999 tiež pripomíname. Treba po
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vedať, že v rokoch 19481968 bolo poisťovníctvo 
v ČeskoSlovensku prísne centralizované. Na 
Slovensku sa nerobila samostatná bilancia výsledkov, 
netvoril sa samostatný rezervný fond ani rezervy život

ného poistenia. Až vznikom Slovenskej štátnej poisťov

ne sa pre to vytvorili podmienky. Dohodou medzi obo

ma štátnymi poisťovňami sa v pomere poistných 
kmeňov rozdelili všetky celoštátne finančné rezervy 
a podiel pripadajúci na Slovensko sa presunul 
z Ústredia ŠBČS v Prahe na Oblastný ústav ŠBČS 
v Bratislave, teda do úverového obehu na Slovensku. 

Vznikom samostatného poistného trhu na Slovensku 
nastal prudký rozvoj slovenského poisťovníctva. 
Dôkazom toho sú aj výsledky v prijatom poistnom. Ak 
v roku 1968 to bolo 919 mil. Kčs, v roku 1978 vykázala 
Slovenská štátna poisťovňa prijaté poistné takmer 4 mi

liardy Kčs a v roku 1988 vyše 5,7 miliardy Kčs. 
Terajšia Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá je od roku 
1991 právnym nástupcom Slovenskej štátnej poisťovne. 
Stala sa významnou finančnou inštitúciou v Slovenskej 
republike, ktorá sa okrem poisťovacej činnosti angažuje 
aj na slovenskom kapitálovom trhu. Dôsledne reagova

la na oživenie investičných aktivít a postupujúci proces 
privatizácie. Kapitálovými účasťami sa okrem iného po

dieľala na rozvoji bánk na Slovensku. V roku 1992 bo

la zakladajúcim akcionárom Istrobanky, a. s., keď tejto 
svojej dcérskej spoločnosti upísala takmer 84 % jej zá

kladného imania. 
Ďalej to bola kapitálová účasť na vzniku Slovenskej 

poľnohospodárskej banky, Devín banky, Tatra banky, 
Priemyselnej banky, Slovenskej komunálnej banky 
a ďalších. Pri založení Slovenskej poisťovne, účastinnej 
spoločnosti v roku 1919 sa podieľal celý rad na 
Slovensku vtedy pôsobiacich bánk. V období rozvoja 
slovenského peňažníctva po roku 1989 sa teda pozícia 
poisťovníctva obrátila najmä zásluhou kapitálovo silnej 
Slovenskej poisťovne, a. s. 

V roku 1999, keď si pripomíname dve významné vý

ročia v rozvoji slovenského poisťovníctva, pôsobí na 
slovenskom poistnom trhu 27 súkromných poisťovní. 
Najvýznamnejšou z nich je stále Slovenská poisťovňa, 
a. s., ktorá mala v tomto rozsiahlom konkurenčnom pro

stredí podiel v predpísanom poistnom v roku 1998 tak

mer 60 % z celkového poistného na Slovensku. 
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REGISTER 
opatrení Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť 

Rok 1996 

Vestník NBS čiastka 4/1996 uverejnený dňa 27. feb

ruára 1996: 
• Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 21. 
decembra 1995, ktorým sa ustanovuje minimálna výška 
likvidných prostriedkov 

Vestník NBS čiastka 7/1996 uverejnený dňa 25. mar

ca 1996: 
• Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 18. 
marca 1996, ktorým sa ustanovujú podmienky pre ob

chodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene 
vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu 

Vestník NBS čiastka 11/1996 uverejnený dňa 21. júna 
1996: 
• Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 
mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti 
o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na 
výkon bankových činností a minimálna výška peňažného 
vkladu do základného imania banky 
• Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 
mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti 
o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky 
a minimálna výška trvalé poskytnutých finančných pro

striedkov zahraničnou bankou 
• Opatrenie č. 5 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 
mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti 
o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie pred

chádzajúceho súhlasu podľa paragr. 16 ods. 1 zákona 
o bankách 
• Opatrenie č. 6 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 
mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti ban

ky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo 
podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je ban

kou a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu 
• Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 
mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti 
o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej 
zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho pre

vádzku 

Vestník NBS čiastka 12/1996 uverejnený dňa 12. júla 
1996: 
• Opatrenie č. 8 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. jú

na 1996, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta pod

mienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízo

vými hodnotami 

Vestník NBS čiastka 14/1996 uverejnený dňa 24. júla 
1996: 
• Opatrenie č. 9 Národnej banky Slovenska zo dňa 18. jú

la 1996, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej 

banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa 
ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov 

Vestník NBS čiastka 15/1996 uverejnený dňa 1. au

gusta 1996: 
• Opatrenie č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 11. 
júla 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky 
o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí 

Vestník NBS čiastka 19/1996 uverejnený dňa 4. ok

tóbra 1996: 
• Opatrenie č. 11 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. 
augusta 1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností 
tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného ta

jomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska 

Vestník NBS čiastka 22/1996 uverejnený dňa 13. no

vembra 1996: 
• Opatrenie č. 12 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. 
augusta 1996, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia re

gistra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania 
údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk 
• Opatrenie č. 13 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 
októbra 1996 o devízovej pozícii bánk na menové účely 
• Opatrenie č. 14 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 
októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 
Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, kto

rým sa ustanovuje minimálna výška likvidných pro

striedkov, v znení opatrenia Národnej banky Slovenska 
z 18. júla 1996 č. 9 

Vestník NBS čiastka 24/1996 uverejnený dňa 28. no

vembra 1996: 
• Opatrenie č. 15 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. 
novembra 1996, ktorým sa ustanovuje predkladanie vý

kazov bankami a pobočkami zahraničných bánk 
Národnej banke Slovenska 

Vestník NBS čiastka 25/1996 uverejnený dňa 18. de

cembra 1996: 
• Opatrenie č. 16 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. 
novembra 1996, ktorým sa dopĺňa Opatrenie Národnej 
banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa 
ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilan

cie Slovenskej republiky 

Vestník NBS čiastka 28/1996 uverejnený dňa 28. de

cembra 1996: 
• Opatrenie č. 17 Národnej banky Slovenska zo dňa 16. 
decembra 1996, ktorým sa mení Opatrenie Národnej ban

ky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozí

cii bánk na menové účely 
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UDRZATEĽNOST DEFICITU BEŽNÉHO ÚCTU 
PLATOBNEJ BILANCIE 

Miroslav Gavura, Peter Ševčovic, Ivan Vodička 
Národná banka Slovenska 

Mexická kríza v roku 1994, ako aj finančná kríza v ázij

ských krajinách v polovici roku 1997 naznačili, že deficit bež

ného účtu platobnej bilancie môže predstavovať pre krajinu 
vážny problém. Výrazný deficit bežného účtu býva často jed

nou z predzvestí blížiacej sa finančnej krízy, najmä pre krajiny 
zo skupiny tzv. emerging markets. 

Slovenská republika, tak ako mnoho iných tranzitívnych eko

nomík, býva často označovaná ako „ďalšia potenciálna obeť" fi
nančných kríz, najmä z dôvodu zvýšeného prílevu zahraničného 
kapitálu spojeného s prehlbujúcim sa deficitom bežného účtu. Je 
veľmi obtiažne identifikovať, kedy je deficit bežného účtu nad

merný a pre krajinu nebezpečný a kedy sa nachádza v udržateľ

nej oblasti. V ďalších častiach sú prezentované niektoré teore

tické prístupy k udržateľnosti bežného účtu s následnou 
praktickou implikáciou na podmienky Slovenskej republiky. 

Vývoj bežného účtu platobnej bilancie 

Na začiatku roku 1993 bolo možné Slovenskú republiku 
charakterizovať ako malú, relatívne dosť otvorenú ekonomiku 
(60,0 %  stupeň otvorenosti meraný obratom zahraničného ob

chodu na HDP) s nízkou úrovňou devízových rezerv centrálnej 
banky (pokrývali menej ako 1mesačný dovoz tovarov a slu

žieb) a s nízkou úrovňou zahraničného zadĺženia (26 %  koefi

cient hrubého zahraničného dlhu k HDP). V priebehu šiestich 
rokov sa otvorenosť Slovenskej ekonomiky výrazne zvýšila až 
na úroveň 116 % ku koncu roku 1998. Takisto vzrástli devízové 
rezervy NBS (2,3mesačný dovoz tovarov a služieb) a podiel 
hrubého zahraničného dlhu k HDP (61 %). 

Vývoj bežného účtu platobnej bilancie bol počas rokov 1993 
až 1998 veľmi rôznorodý. Kým v rokoch 1993, 1996, 1997 
a 1998 dosiahla naša ekonomika deficit bežného účtu, tak v ro

koch 1994 a 1995 bol prebytok na bežnom účte platobnej bi

lancie. Z grafu č. 1 možno vidieť, že kým prebytky na bežnom 
účte boli determinované najmä vývojom bilancie služieb, defi

city bežného účtu boli ovplyvňované výlučne vývojom ob

chodnej bilancie. 

1993 
V roku 1993 bežný účet platobnej bilancie dosiahol deficit 

0,6 mld. USD, čo predstavovalo 5 % HDP. Bežný účet bol pre

dovšetkým ovplyvnený obchodnou bilanciou, keď dovoz rástol 
rýchlejším tempom ako vývoz. Negatívny vývoj bežného účtu 
spôsobil dramatický pokles devízových rezerv, keď v apríli 
1993 poklesli devízové rezervy centrálnej banky na úroveň 
175 mil. USD, čo predstavovalo pokrytie iba 0,2mesačného 
dovozu tovarov a služieb. Pribrzdenie takéhoto vývoja bolo 
jedným z dôvodov, prečo SR pristúpila k devalvácii slovenskej 
koruny o 10 % oproti ostatným voľne vymeniteľným menám. 

Tento rok možno charakterizovať ako rok budovania deví

Graf 1 Vývoj bežného účtu platobnej bilancie 
v mil. Sk 
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zových rezerv prostredníctvom pôžičiek NBS a vlády. Z dô

vodu nízkej úrovne devízových rezerv, potreby financovať ras

túci deficit bežného účtu a pri danom stupni konvertibility me

ny bola NBS prinútená požičať si zdroje od MMF, SB 
a emitovať 5ročné dlhopisy na japonskom trhu. Touto cestou 
sa NBS podarilo zastaviť pokles devízových rezerv, ktoré ku 
koncu roka pokrývali už 0,7mesačný dovoz tovarov a služieb. 

1994 
V roku 1994, po niekoľkých rokoch recesie, dosiahla 

Slovenská republika priaznivé makroekonomické výsledky. 
Dosiahol sa relatívne vysoký rast HDP pri podstatnom znížení 
miery inflácie, bežný účet sa skončil s aktívnym saldom 
a zvýšili sa devízové rezervy. 

Aktívne saldo bežného účtu vo výške 0,7 mld. USD (4,8 % 
HDP) bolo výsledkom vývoja zahraničného obchodu a najmä 
vývoja bilancie služieb. Napriek malému prebytku obchodnej bi

lancie bolo možné identifikovať výrazné zlepšenie v porovnaní 
s minulým rokom. Ukončenie fázy recesie a prechod do fázy 
oživenia vo vyspelých ekonomikách vplývalo na rast zahranič

ného dopytu po slovenských výrobkoch, ktorých 
konkurencieschopnosf bola založená na nízkych mzdových 
a materiálových nákladoch. Vývoz tovaru v takýchto priaznivých 
vonkajších podmienkach vykázal výrazný rast v porovnaní s mi

nulým rokom (27,8 %). Dovoz tovaru rástol miernejším tempom 
(8,2 %) najmä vďaka zavedeným ochranárskym (dovozná priráž

ka, dovozné certifikáty), menovým a finančným opatreniam. 
Bilancia služieb, ktorá dosiahla aktívne saldo vo výške 0,7 

mld. USD, predstavovala stabilný a rozhodujúci faktor pozi

tívne ovplyvňujúci aktívne saldo bežného účtu. Takéto výraz

né zlepšenie bolo ovplyvnené najmä vzostupným trendom 
v doprave a v oblasti cestovného ruchu. V porovnaní s pred

chádzajúcim rokom príjmy z cestovného ruchu vzrástli takmer 
o 21,0%. 

Rast zahraničnej zadlženosti (30,5 % HDP ku koncu roku 
1994) spôsobil iba mierny prebytok na kapitálovom a finan
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čnom účte platobnej bilancie. Vývoj kapitálového a finan

čného účtu spolu s výrazným prebytkom na bežnom účte 
umožnil ďalšiu akumuláciu devízových rezerv. Tieto dosiahli 
ku koncu roka úroveň, ktorá postačovala na pokrytie 2,6me

sačného dovozu tovarov a služieb. 

1995 
V roku 1995 pokračoval priaznivý vývoj platobnej bilancie, 

keď bežný účet zaznamenal prebytok vo výške 0,4 mld. USD 
(2,3 % HDP). 

Zahraničný obchod Slovenskej republiky naďalej profitoval 
z pokračujúcej konjunktúry svetovej ekonomiky. V dynamike 
dovozu a vývozu sa však začali presadzovať tendencie reflek

tujúce hospodársky rast a zvýšený dopyt vo vnútornej eko

nomike, ale aj postupné vyčerpávanie devalvačného efektu. 
Ročná miera rastu vývozu poklesla na 19 % (v porovnaní 
s 27,8 % v roku 1994), pričom dynamika dovozu tovaru 
vzrástla na 23,2 %. Pri rýchlejšom raste dovozu než vývozu 
dosiahla obchodná bilancia v roku 1995 deficit v o výške 
0,3 mld. USD. 

Aktívum bilancie služieb, ktorého výška predstavovala 
0,5 mld. USD, bolo aj v roku 1995 konštantné stabilným fak

torom, ktorý ovplyvňoval nárast prebytku bežného účtu. 
Hlavným zdrojom prebytku bilancie služieb bol vývoz doprav

ných služieb (vrátane tranzitu ropy a plynu) a cestovný ruch. 
Postupný rast dovozu kapitálu a devízových rezerv bol ďal

šou charakteristickou črtou vývoja platobnej bilancie v tomto 
roku. Výsledkom zvýšeného prílevu zahraničného kapitálu do 
krajiny bolo aktívne saldo kapitálového a finančného účtu vo 
výške 1,1 mld. USD. Pokračujúci pozitívny trend vo vývoji 
vonkajších ekonomických vzťahov, výrazný nárast devízových 
rezerv NBS (3,9mesačný dovoz tovarov a služieb ku koncu 
roku 1995) a oslabenie závislosti ich tvorby od zahraničných 
pôžičiek, ako aj celkové upevnenie makroekonomickej rovno

váhy umožnili zaviesť s platnosťou od 1. októbra 1995 von

kajšiu konvertibilitu slovenskej koruny v rozsahu bežného úč

tu platobnej bilancie. Súčasťou procesu liberalizácie 
devízového režimu bola štandardizácia platobných vzťahov 
s Českou republikou a ukončenie clearingového zúčtovania 
vzájomných medzirepublikových platieb. 

1996 
Výsledky analýzy štruktúry použitia HDP ukázali, že rok 

1996 bol pre slovenskú ekonomiku charakteristický dominant

ným postavením domáceho dopytu vrátane investičného, pri 
poklese vplyvu vonkajšieho dopytu. Domáce kapacity nedoká

zali pohotovo reagovať na rast dopytu v jeho dynamike a rých

lo sa meniacej štruktúre a vzniknutý priestor zaplnili zahranič

ní dodávatelia. Vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky 
táto nerovnováha vyvolala rast deficitu obchodnej bilancie 
a následne aj bežného účtu platobnej bilancie. 

V tomto roku deficit bežného účtu dosiahol 2.1 mld. USD, 
čo predstavovalo 11.2 % HDP. Dosiahnutý výsledok bol 
ovplyvnený v rozhodujúcej miere narastajúcim deficitom ob

chodnej bilancie, ktorý predstavoval 2.3 mld. USD. 
Zahraničnoobchodný obrat SR sa medziročne zvýšil o 18,3 % 
pri raste vývozu o 6,1 % a dovozu o 30,2 %. Medzi najzávaž

nejšie problémy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 1996 
patril pokles jej exportnej výkonnosti. Podiel vývozu tovarov 
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na HDP poklesol z 49,3 % v roku 1995 na 47 % v roku 1996 
a bol ovplyvnený viacerými skutočnosťami. K najdôležitejším 
patrila akcelerácia tempa rastu domáceho dopytu a pokles sve

tových cien komodít slovenskej vývoznej štruktúry. 
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, v ktorých bi

lancia služieb dosahovala vysoké prebytky, prebytok v roku 
1996 predstavoval len 36 mil. USD. Hlavným faktorom, ktorý 
sa podieľal na takomto výraznom zhoršení, bolo pokračovanie 
negatívneho trendu od konca minulého roku v oblasti ostat

ných služieb. Najvýraznejší bol výpadok príjmov v porovnaní 
s minulým rokom, keď napríklad príjmy zo služieb obchodnej 
a neobchodnej povahy poklesli o 32 % 

Protiváhou deficitu bežného účtu bol pokračujúci prílev za

hraničných zdrojov do SR. Kapitálový a finančný účet skončil 
prebytkom vo výške 2,2 mld. USD, čo predstavovalo 11,6 % 
z HDP. Koeficient zahraničného dlhu k HDP v porovnaní s ro

kom 1995 vzrástol o 10 % a dosiahol úroveň 43,2 %. Devízové 
rezervy zostali na úrovni predchádzajúceho roka. ale v dôsled

ku zvýšeného dovozu predstavovali iba 3,2mesačný dovoz to

varov a služieb (3,9 v roku 1995). 

1997 
Rok 1997 sa z pohľadu vonkajších vzťahov vyznačoval čias

točnou zmenou tendencie založenej koncom roku 1995. ktorá 
spočívala v prudkom náraste domáceho dopytu a poklese za

hraničného dopytu. Spojením sprísnenej menovej politiky 
s administratívnymi antiimportnými opatreniami vlády sa po 
vysokom deficite bežného účtu za prvých šesť mesiacov poda

rilo v 2. polroku 1995 zmierniť vývoj domáceho dopytu a tým 
aj čiastočne dynamiky dovozu. Na druhej strane znížením dy

namiky v 2. polroku sa vyznačoval aj vývoz. Mierny predstih 
tempa rastu vývozu tovarov a služieb pred ich dovozom umož

nil, že deficit bežného účtu nepatrne poklesol o 0.1 mld. USD 
a jeho podiel na HDP sa znížil na 10 %. 

V sektore služieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
takmer nič nezmenilo. Aktívne saldo vzrástlo iba nepatrne 
z hodnoty 36 mil. USD na 75,4 mil. USD. Doprava a zahra

ničná turistika, čiže položky ovplyvňujúce kladné saldo bilan

cie služieb mali protichodný vývoj. Zatiaľ čo v doprave došlo 
k výraznému zlepšeniu hlavne v príjmovej časti, prínos zahra

ničného cestovného ruchu sa naďalej znižoval. 
Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie dosiahol výš

ku 1,8 mld. USD a jeho podiel na HDP predstavoval 9 7c. Pri 
úvahách o financovaní deficitu bežného účtu je dôležitý fakt. 
že čistý prílev dlhodobého kapitálu (pasíva mínus aktíva) do

siahol 41,1 mld. Sk a postačoval na financovanie deficitu bež

ného účtu /. viac ako 90 %. Zvýšené čerpanie dlhodobých fi

nančných úverov, ktoré sa realizovalo už od roku 1995. 
prispievalo na jednej strane k zvýšenej miere investovania slo

venských podnikov, ale na druhej strane prinášalo zvyšovanie 
zadlženosti SR (koeficient zahraničného dlhu k HDP vzrástol 
na 52.1 %) a vyššie nároky na dlhovú službu (výdaje bilancie 
výnosov medziročne vzrástli takmer o 80 %). 

Devízové rezervy NBS ku koncu roku 1997 postačovali na 
pokrytie 3,2mesačného dovozu tovarov a služieb Slovenskej 
republiky. Aj keď koeficient krytia dovozu rezervami zazna

menal v priebehu roka prudšie výkyvy (3.4 v januári až marci 
a 2.8 v máji až. júli), dosiahol nakoniec ku koncu decembra 
1997 rovnakú hodnotu ako ku koncu roku 1996. 

S 
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1998 
Jedným z kľúčových a pretrvávajúcich problémov sloven

skej ekonomiky bol aj v roku 1998 deficit bežného účtu pla

tobnej bilancie, ktorého výška sa už tretí rok pohybovala na 
úrovni 10 % z hrubého domáceho produktu, čo sa vo všeobec

nosti považuje za dlhodobo neudržateľnú hranicu. MMF po

važuje za kritickú hranicu deficit vo výške 3  5 % v závislos

ti od prílevu priamych zahraničných investícií. Trvalé 
prekračovanie tejto hranice, navyše z veľkej časti financované 
zahraničnými úvermi, vedie k neudržateľným deformáciám 
ekonomiky a môže mať negatívne dôsledky na jej ďalší vývoj. 

Pasívne saldo zahraničného obchodu, ktoré sa od roku 1996 
stalo trvalým javom negatívne ovplyvňujúcim platobnú bilan

ciu, malo v priebehu jednotlivých rokov narastajúcu tendenciu 
a spôsobovalo každoročné zvyšovanie vonkajšej nerovnováhy 
vyjadrenej deficitom bežného účtu. Schodok bežného účtu do

siahol v roku 1998 hodnotu 2.1 mld. USD (t.j. 10.1 % z HDP) 
pri medziročnom náraste o 0,1 mld. USD. 

Rast ekonomiky Slovenska napriek jeho spomaleniu hlavne 
v poslednom štvrťroku 1998 bol aj naďalej podnecovaný ras

tom domáceho dopytu, ktorého krytie pri danej štruktúre ná

rodného hospodárstva vytváralo tlak na zvyšovanie objemu 
dovozu. Takmer identický medziročný rast dovozu a vývozu 
tovarov (takmer 16 %) vyústil do deficitu obchodnej bilancie 
vo výške 2,3 mld. USD, čo predstavovalo zhoršenie o 0,2 mld. 
USD oproti roku 1997. 

K zvyšovaniu nerovnováhy na bežnom účte platobnej bilancie 
prispieval v posledných rokoch aj obchod so službami, kde v cel

kovom salde došlo k ďalšiemu poklesu o 56 mil. USD. Doprava 
a zahraničná turistika naďalej pozitívne ovplyvňovali kladné sal

do bilancie služieb, ale ich spoločný prínos do devízového hos

podárstva SR sa medziročne znížil o viac ako 140 mil. USD. 
Kritickou otázkou sa okrem výšky deficitu bežného účtu sta

lo v roku 1998 aj jeho financovanie. Na rozdiel od predchádza

júcich rokov, v ktorých kapitálový a finančný účet prevyšoval 
schodok bežného účtu, prílev zahraničných zdrojov v roku 1998 
nestačil na pokrytie deficitu bežného účtu v plnej výške a bol tak 
kombinovaný s poklesom devízových rezerv centrálnej banky. 

Centrálna banka s účinnosťou od 1. októbra opustila režim 
fixného výmenného kurzu. Ku koncu roku 1998 devízové re

zervy NBS postačovali na pokrytie 2,3mesačného dovozu to

varov a služieb, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavovalo zníženie krytia o takmer celý mesiac. 

Vývoj kapitálového účtu platobnej bilancie 

Vývoj kapitálového účtu platobnej bilancie mal počas rokov 
1993 až 1998 niektoré charakteristické črty. Z grafu č. 2 vidieť, 
že pre kapitálové toky v týchto rokoch bol charakteristický 
nízky prílev priamych zahraničných investícií, permanentne sa 
zvyšujúci podiel dlhodobého kapitálu a relatívne vysoká mie

ra volatility krátkodobého kapitálu. V priebehu rokov 1996 až 
1998 sa realizovala postupná liberalizácia transakcií na kapi

tálovom účte. Liberalizačné kroky uskutočňované v tomto ob

dobí boli podmienené princípom uprednostňovať liberalizáciu 
dlhodobých kapitálových transakcií pred krátkodobými 
a prílev kapitálu pred jeho odlevom. 

Od začiatku transfonnačného procesu prenikal na Slovensko 
zahraničný kapitál v dvoch základných formách  ako priame 

Graf 2 Vývoj kapitálového účtu platobnej bilancie 
v mil. Sk 
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zahraničné investície a formou strednodobých a dlhodobých 
úverov. 

Prílev priamych zahraničných investícií do Slovenskej re

publiky bol výrazne nižší ako v iných transformujúcich sa kra

jinách a poukazoval na pomerne slabý záujem zahraničných 
investorov o vstup najmä do medzinárodnej výrobnej spolu

práce so slovenskými podnikmi. Ročný prílev priamych za

hraničných investícií sa pohyboval v pásme od 1 do 2 % 
z hrubého domáceho produktu. Skúsenosti iných krajín ukazu

jú, že vyšší prílev priamych investícií pomáha udržať vysokú 
mieru domácich investícií s vylúčením negatívnych dopadov 
na platobnú bilanciu. Objem priamych zahraničných investícií 
podnikového a bankového sektora ku koncu roku 1998 pred

stavoval 1,9 mld. USD. Dôležitým faktorom pri posudzovaní 
efektívnosti priamych investícií je aj ich odvetvová štruktúra, 
ktorá však v priebehu šiestich rokov nebola celkom optimálna. 
Kapitál opakovane smeroval do tých istých odvetví ako spra

covateľský priemysel, obchodný a finančný sektor. 
Nedostatok domácich dlhodobých zdrojov spolu s nízkym 

prílevom priamych investícií spôsobili, že podnikateľské sub

jekty museli pre svoje investičné aktivity čerpať stredno a dl

hodobé pôžičky zo zahraničia, čo v režime fixného výmen

ného kurzu predstavovalo aj určitú výhodu vzhľadom na nižšie 
zahraničné úrokové miery oproti domácim. Pôžičky sa využí

vali najmä na investície a operatívne náklady, čo v konečnom 
dôsledku zvyšovalo domáci dopyt a vyvolávalo tlak na dovoz. 
V rokoch 1996 až 1998 bol zaznamenaný masívny prílev dl

hodobých zahraničných finančných zdrojov v dôsledku reš

triktívnejšej menovej politiky, vyšších úrokových sadzieb a li
beralizácie finančných pôžičiek s maturitou vyššou ako 3 roky. 
Väčšia časť týchto finančných pôžičiek však bola garantovaná 
štátom. Podľa odhadov NBS štátom garantovaný dlh predsta

vuje 50 60 % z celkového dlhu podnikateľských subjektov. 
Krátkodobý kapitál vykazoval v rokoch 1993 až 1998 veľkú 

volatilitu. V priebehu rokov sa jeho podiel postupne zvyšoval, 
pričom najväčší prílev bol zaznamenaný v rokoch 1996 
a 1997. Podiel krátkodobého dlhu postupne rástol z 24,9 % na 
začiatku roku 1993 až na 38.7 % ku koncu roku 1998. V sú

vislosti s týmto faktom mnohí ekonomickí experti začali ho

voriť o financovaní deficitu bežného účtu prostredníctvom 
krátkodobého kapitálu. Je však dôležité spomenúť, že nárast 
krátkodobého zadĺženia sa premietol do identického rastu krát

kodobých zahraničných aktív. Čistý zahraničný dlh sa počas 
obdobia výrazne nemenil. Čo bolo príčinou takéhoto vývoja? 
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V roku 1996 NBS zaviedla opatrenie o devízovej pozícií na 
menové účely s cieľom pribrzdiť úverové aktivity komerčných 
bánk realizované v cudzej mene. Hlavnou ideou tohto opatre

nia bolo eliminovanie výrazného nárastu devízových úverov 
poskytnutých rezidentom, čo sa malo prejaviť zmiernením do

máceho dopytu a následným zlepšením vývoja bežného účtu. 
Metodika koeficientu devízovej pozície na menové účely 

vychádzala zo stanovenia minimálneho pomeru upravených 
devízových aktív k upraveným devízovým pasívam komerč

ných bánk. NBS stanovila k určeným obdobiam záväzné ko

eficienty pre tieto pomery: od 31. decembra 1996 najmenej 
0,65; od 31. marca 1997 najmenej 0,70 a od 30. júna 1997 naj

menej 0,80. 

kde: 
KDPMU  koeficient devízovej pozície na menové účely. 
DAn  devízové aktíva voči nerezidentom, 
DP  devízové pasíva spolu, 
PvSkn  pasíva v slovenských korunách voči nerezidentom 

bankám, 
K  kapitál a nesplatený kapitál v cudzej mene. 

Komerčné banky mali viacero možností splnenia tohto ko

eficientu (nákup devízových prostriedkov od NBS, zvýšenie 
kapitálu, obmedzenie úverových aktivít v cudzej mene a pod.). 
Na dosiahnutie kriteriálnych hodnôt koeficientu si komerčné 
banky začali požičiavať veľké objemy krátkodobých zahranič

ných zdrojov (viac ako 70 mld. Sk), čím došlo k navýšeniu 
pasív i aktív a k následnému umelému vylepšeniu koeficientu 
(tzv. window dressing). Takýmto spôsobom však dochádzalo 
k skresľovaniu údajov o devízových rezervách komerčných 
bánk (strana aktív), ako aj údajov o hrubej zahraničnej zadlže

nosti (strana pasív). 
Ako je vidieť z grafu č. 3.. komerčné banky z počiatku na

vyšovali bilančné sumy iba k vykazovaným obdobiam (ku 
koncu dekád). Od polovice júla 1997 preto centrálna banka 
zmenila periodicity sledovania koeficientu z dekádnej bázy na 
dennú, na čo komerčné banky reagovali permanentným na

výšením zahraničných zdrojov. 

Graf 3 Vývoj zahraničných aktív a pasív komerčných bánk 
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Vzhľadom na opustenie režimu fixného nominálneho vý

menného kurzu v októbri 1998 a po prehodnotení ďalšieho vý

konu svojej menovej politiky, NBS s účinnosťou od I. apríla 
1999 zrušila opatrenie o devízovej pozícii bánk a pobočiek za
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hraničných bánk na menové účely. V praxi to znamenalo, že 
komerčné banky sa v polovici februára 1999 zbavili nadbytoč

ných devízových prostriedkov a ich zahraničné aktíva, resp. 
pasíva poklesli v priebehu niekoľkých dní takmer o 80 mld. Sk. 

UdržatelTnosť deficitu bežného účtu 

Zahraničný kapitál  zdroj financovania deficitu 
bežného účtu 

V ekonomickom vývoji krajiny nie je problémom samotný 
deficit bežného účtu, ale skôr jeho financovanie. Výrazný de

ficit bežného účtu nebude donekonečna financovaný zahra

ničím. Preto je dôležité poznať zdroje deficitu bežného účtu, 
ako aj veľkosť a časový profil jeho vybilancovania. 

Pre podnikateľský subjekt existuje v princípe len niekoľko 
možností získania zdrojov financovania. Jednak môže použiť 
úspory domácich vkladateľov od obchodných bánk vo forme 
cudzieho kapitálu. Takisto môže osloviť domácich investorov 
pri navyšovaní základného kapitálu. Ďalšou z možností je 
vstup zahraničného kapitálu (čiastočná alebo 100 % účasť za

hraničného subjektu), čo je zväčša spojené i so synergickým 
efektom a s otvorením, resp. sprístupnením nových trhov, 
knowhow a pod. 

Získaním zahraničných zdrojov krajina buď akumuluje deví

zové rezervy, alebo súčasne spotrebúva viac dovozových stat

kov, čo vedie k zhoršovaniu deficitu bežného účtu platobnej 
bilancie. Takýto deficit môže byť financovaný súkromnými 
pôžičkami, oficiálnymi pôžičkami, prípadne poklesom devízo

vých rezerv. 
Problém deficitu bežného účtu je teda vždy úzko spätý s vý

vojom na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie. 
Prečo do krajiny prúdi zahraničný kapitál? Kde sú hranice za

hraničnej zadlženosti a deficitov bežného účtu? Nasledujúci 
prístup sa pokúsi čiastočne zodpovedať tieto otázky. 

Koeficient k* 

Prvý prístup k ohodnoteniu udržateľnosti deficitu bežného 
účtuje kombináciou zahraničného zadĺženia danej krajiny a de

vízových rezerv, pričom sa vychádza z predpokladu relatívnej 
stálosti pomeru zahraničného dlhu k HDP v čase a zo stanove

nia želateľnej úrovne devízových rezerv centrálnej banky. 
Základnú hypotézu tvorí predpoklad, že zahraniční investori su 
ochotní mať v držbe domáce pasíva vždy len v určitom pomere 
k hrubému domácemu produktu domácej krajiny. Na tento účel 
možno zaviesť ukazovateľ, resp. koeficient k*, ktorý predstavu

je najvyšší prípustný koeficient zahraničného dlhu k HDP. 
Koeficient k* je funkciou viacerých premenných (napr. rizi

kovosť krajiny  country risk, úrokové miery, reálny výmenný 
kurz, rating a pod.). Takisto je možné zaviesť aj umelé pre

menné, napríklad pre voľby, zmeny v realizácii hospodárskej 
politiky, liberalizačné, resp. antiliberalizačné opatrenia a pod. 
Naším východiskom teda bude úvaha, že pomery zahranič

ného dlhu (L) k HDP (ľ) konvergujú ku konštante. 

L, L2 L„ 
= k< = — = k, = = = kn = k* = f (... produk

/, r,  r,, 
tivita. riziko, úroky,...) (D 

0 
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Premenná Y predstavuje modifikovaný nominálny HDP. t.j. 
reálny HDP intlovaný zahraničnou infláciou. Pri výpočte ko

eficientu k* sa uvažovalo len so stredno a dlhodobým zahra

ničným zadĺžením. Krátkodobý dlh bol vylúčený jednak z dô

vodov operácií window dressing, ako aj pre vysokú nestálosť 
v čase, ktorá by sa však v rámci dlhšieho obdobia mala preja

viť ako oscilovanie okolo stredno a dlhodobého zahraničného 
dlhu. Vysoký podiel krátkodobého kapitálu je pre každú kraji

nu nebezpečný, keďže nesie so sebou riziko rýchleho odlevu 
kapitálu a jeho zahrnutím do výpočtu by došlo k značnému 
skresleniu. 

Graf 4 Vývoj koeficientu k* 
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Hodnoty koeficientu k* sa pre SR ukazujú byť nestálymi v ča

se. Vývoj tohto koeficientu má výrazne rastúcu tendenciu. Pre 
pohyb koeficientu k* sme odhadli dve rôzne funkcie  polyno

mickú a lineárnu. Napriek tomu, že polynomická funkcia vyka

zuje podstatne lepšie štatistické parametre ako lineárna funkcia, 
z ekonomického hľadiska však ani jedna nedáva zmysel, resp. 
nie je ekonomicky interpretovateľná. Obe teoretické krivky uka

zujú na postupné zrýchľovanie, avšak ani pokusy vysvetliť túto 
tendenciu použitím nelineárnej regresie (napr. Gompertzova 
krivka), resp. odhadnúť krivku nasýtenosti nedávali uspokojivé 
výsledky. Bod nasýtenosti vykazoval z ekonomického hľadiska 
nezmyselné hodnoty. Tento prístup možno používať vo vyspe

lých ekonomikách, ktoré majú dlhú údajovú históriu, nezdá sa 
však byť vhodným, resp. funkčným pre podmienky SR alebo 
iných tranzitívnych ekonomík. Postupný rast koeficientu k* sa 
dá vysvetliť procesom reštrukturalizácie a transformácie, po

stupným otváraním sa voči zahraničiu. 
Z odhadu bežného účtu na rok 1999 a následne koeficientu 

k* možno vidieť potvrdenie kvadratického trendu a výraznejšiu 
odchýlku od trendu lineárneho. Táto teoretická hodnota vyjad

rujúca vôľu a ochotu zahraničných investorov podieľať sa na fi
nancovaní deficitu bežného účtu môže byť prinajmenšom pre 
našu ekonomiku varovným signálom. Samozrejme, zostáva eš

te priestor na pohyb krátkodobého kapitálu, avšak pri vysokej 
volatilite tejto časti kapitálového a finančného účtu platobnej 
bilancie pravdepodobne nebude najsprávnejšie spoliehať sa na 
takúto formu financovania. 

Dlhodobá udržatelnosť 
Prístup s fixovaním devízových rezerv 

Podľa základnej definície platobnej bilancie zmena kapitálo

vého a finančného účtu (KA) a zmena devízových rezerv (A/?) 
je ekvivalentná zmene bežného účtu platobnej bilancie {CA): 

CA + KA=AR (2) 

Predpokladajme, že devízové rezervy sú stále v čase, teda 
A/v = 0, Použitím tejto limitnej podmienky, je možné vzťah (2) 
prepísať do tvaru: 

/&4=C% (3) 

Zo vzťahu v rovnici (1) možno vyvodiť nasledujúci záver: 

, L AL ... AL L 
ak = k*, potom = k* => = — : 

y ^ Ay Aľ y 
AL Aľ 

Y 
Z toho vyplýva, že o dlhodobej udržateľnosti môžeme hovo

riť iba v prípade, ak zahraničná zadlženosť (L) nerastie rých

lejšie ako HDP (ľ). V opačnom prípade neúmerný rast zadlže

nosti môže viesť k rapídnemu znižovaniu schopnosti krajiny 
splácať takýto dlh. Je teda nutné prijať limitujúcu podmienku: 

AL _ AY 
L ~T~ 

(4) 

AL predstavuje čistý prílev (prílev mínus odlev) stredno 
a dlhodobého kapitálu v rámci kapitálového a finančného účtu 
platobnej bilancie (krátkodobý kapitál bol už z dôvodov uvede

ných v predchádzajúcej časti vylúčený). Koeficient AYIY je re

latívny prírastok HDP. ktorý môžeme zadefinovať nasledovne: 

Aľ 
ľ g+p* (5) 

kde g predstavuje mieru rastu reálneho HDP a p* je svetová 
inflácia. 

V režime fixného výmenného kurzu, keď zdanlivo nerastie 
podiel zahraničnej zadlženosti na HDP. zahraničná inflácia za

braňuje deformácií, pretože reálne a nominálne zmeny tak pri 
zadlženosti, ako aj pri HDP sa navzájom pohlcujú. Reálny ná

rast zahraničného dlhu je kompenzovaný vyššou infláciou 
a fixný výmenný kurz je kompenzovaný relatívne stálym HDP. 

Dosadením rovnice (4) do rovnice (5) dostaneme: 

AL = (%+/,*). L 

Ak AL = KA z rovnice (3). potom platí: 

(6) 

C/. = (,S+P*)./. (7) 
Po vydelení obidvoch strán rovnice (7) hrubým domácim 

produktom dostaneme konečnú verziu rovnice limitácie defici

tu bežného účtu platobnej bilancie: 

CA 
= (g +p*).k* (8) 

Takýto vzťah medzi deficitom bežného účtu. zahraničnou 
zadlženosťou a hrubým domácim produktom možno prezento

vať v jednoduchej grafickej forme. Pre každú dvojicu 
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k* a (CAIY) existuje priamka s určitým sklonom, ktorý zod

povedá takej miere rastu HDP (g + p*), pri ktorej je zabez

pečená stálosť koeficientu k*. 
Vychádzajúc z podmienky fixovaných devízových rezerv 

(A/? = 0) a z odhadu svetovej inflácie (p*) na úrovni 3 %, 
môžeme pomocou vzťahov v rovnici (8) získať parametrizáciu 
prípustného podielu deficitu bežného účtu na hrubom domá

com produkte. 

Tab. 1 Udržateľný deficit bežného účtu 

&*/g 0.02 0,04 0,06 0,08 0,10 

0,10 0.(105 0.007 0,009 0.011 0.013 
0.20 0.010 0,014 0,018 0,022 0.026 

0,30 0.015 0,021 0,027 0.033 0.03V 
0.40 0.020 0,028 0,036 0.044 0.052 

0,50 0,025 0,035 0,045 0.055 0.065 

0,75 0,038 0,053 0.0(,8 0.083 0,098 
1,00 0,050 0,070 0.090 0.110 0,130 

Napríklad stabilnej úrovni koeficientu k* = 30 % a rastu 
HDP = 5 % zodpovedá deficit bežného účtu vo výške 1,5 % 
z HDP. Inými slovami, pre danú mieru rastu HDP existuje ma

ximálna hladina udržateľného deficitu bežného účtu, ktorá je 
spojená so stabilným koeficientom k*. Deficit, ktorého hodno

ta je vyššia ako jeho udržateľná úroveň potom zvyšuje hodno

tu koeficientu k*. 
Z tab. 1 vidieť, že dosadením približných hodnôt koeficien

tu k* a koeficientu g je pravdepodobná hranica udržateľného 
deficitu bežného účtu pre Slovenskú republiku na úrovni 3,6 % 
HDP. 

Z grafu č. 5 vyplýva, že koeficient k* prechádzal po stú

pajúcej špirále z oblasti udržateľného deficitu bežného účtu do 
oblasti neudržateľného deficitu. V rokoch 1994 a 1995 bol bež

ný účet Slovenskej republiky prebytkový a teda bol v oblasti 
udržateľnosti, pričom sa táto oblasť nachádza v grafe č. 5 naľa

vo od dvoch hrubých čiar, ktoré reprezentujú 2 a 8 %ný rast 
hrubého domáceho produktu. Neskôr deficit bežného účtu ra

pídne vzrástol a v rokoch 1996 až 1998 zostal približne na rov

nakej úrovni (10,0 až 11,2 %). Ani odhady deficitu bežného 
účtu a koeficientu k* na rok 1999 však nevyznievajú pre našu 
krajinu príliš optimisticky. Na jednej strane je nesporným po

zitívom znižujúci sa deficit bežného účtu, ktorý sa približuje 
k oblasti udržateľnosti. Na druhej strane však vzhľadom na 
očakávaný reálny rast HDP v roku 1999 na úrovni 2 % zostá

va deficit bežného účtu od tejto oblasti výrazne vzdialený. 

Graf 5 Slovenská republika 
Koeficient k* 2 9, lll)ľ S '/< 
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Parametrizovaný prístup 

V ekonomickej teórii existujú rôzne prístupy k odhadu udrža

teľného deficitu bežného účtu v dlhodobom časovom horizonte. 
Jedným z nich je aj prístup prezentovaný Helmutom Reisenom 
(Sustainable and excessive current acount deficits. OECD 
Technical papers 1998), ktorý v konvenčnej dynamickej rovnici 
zahraničného dlhu zohľadňuje aj pôsobenie faktorov ako poten

ciálny output, reálny kurz a úroveň devízových rezerv. 
Predpokladajme, tak ako v prvom prístupe, že zahraniční in

vestori sú ochotní mať v držbe likvidné cenné papiere, resp. 
domáce pasíva len v určitom pomere k HDP, teda v určitom 
ekvilibriu. ktoré môžeme označiť ako d. V tomto ekvilibriu sa 
koeficient d rovná deficitu bežného účtu (CAD) a zmene deví

zových rezerv (FX), takisto pomerovaných k hrubému domá

cemu produktu krajiny. V prípade konštantného d krajina aku

muluje čisté pasíva (zahraničný dlh) proporcionálne 
k dlhodobému rastu HDP, ktorý môžeme označiť ako y Tieto 
teoretické konštatovania môžeme prepísať do rovnice: 

C4D + A F X = y . d (9) 

Dlhodobý (potenciálny) rast hrubého domáceho produktu vy

voláva dva nepriame dopady na bežný účet zodpovedajúci sta

bilnému pomeru zahraničného dlhu k HDP. Prvým z nich je 
skutočnosť, že s rastúcou ekonomikou rastie aj požadovaná úro

veň devízových rezerv. V ekonomickej literatúre zaoberajúcej 
sa devízovými rezervami môžeme objaviť empirické zistenia, že 
rast dovozu vyvoláva zvýšený dopyt po devízových rezervách. 
Ak označíme anualizovaný reálny rast dovozu ako r\. potom 
zmenu devízových rezerv môžeme zadefinovať nasledovne: 

AFX= ° + r?) .FXFX (10) 
(1 + 9) 

Dosadením rovnice (10) do rovnice (9) dostaneme 

y. d = CAD + (  ^ ! ' . FX (11) 
(1 + ľ) 

Druhým faktorom, prostredníctvom ktorého rast potenciálne

ho HDP nepriamo vplýva na dynamiku zahraničného dlhu je 
skutočnosť, že v dlhodobom meradle relatívny rast vedie 
k zhodnocovaniu reálneho výmenného kurzu (Balassa

Samuelsonov efekt). Zhodnocovanie reálneho výmenného kur

zu je do značnej miery ovplyvňované rozdielmi v produktivite 
obchodovateľných a neobchodovateľných tovarov v domácej 
ekonomike a produktivite v ostatných krajinách. Zhodnotenie 
reálneho výmenného kurzu na jednotku HDP, vyjadrené ako£ . 
znižuje tak zahraničný dlh, ako aj devízové rezervy, čo nám 
umožňuje upraviť rovnicu (11) nasledujúcim spôsobom: 

(n + e- v) 
( y + E ) . d = CAD +  .FX (12) 

(1+ľ ) 
Rovnica (13) vyjadruje, že deficit bežného účtu môže byť dl

hodobo udržateľný iba v tom prípade, ak pomer zahraničného 
dlhu k HDP zostáva nemenný a rast devízových rezerv zodpo

vedá rastu dovozu. 

CAD = ( y + f ) . d  ( ' ? ^ £ ~ / . F X (13) 
(1 + 7) 
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V tab. 2 je prezentovaný číselný odhad rovnice (13) pre pod

mienky Slovenskej republiky. Z dôvodu zmeny kurzového re

žimu SR v októbri 1998 (prechod od režimu fixného výmen

ného kurzu k voľne pohyblivému) bola pri odhadoch takmer 
všetkých parametrov použitá údajová základňa do konca pol

roka 1998. Domnievame sa, že nakoľko zmena kurzového re

žimu predstavuje výraznú kvalitatívnu zmenu, je tento postup 
správny. Obdobie od októbra 1998 sa pravdepodobne bude 
musieť analyzovať samostatne a bude vyžadovať prehodnotenie 
vzťahov v jednotlivých rovniciach, ako aj dlhšie časové rady. 

Tab. 2 Udržateľný bežný účet v dlhodobom horizonte (v %) 

údaje 1998: 
(n + ey) 

CAD = (y +e).d* — — .FX* d FX 
(l + O (44,0) (17,3) 

3,5 = (0,064 + 0,036). 50  [(0,10 + 0,036 0,064)/1,064]. 21,9 

Pre premenné d (stredno a dlhodobý zahraničný dlh/HDP) 
a FX (devízové rezervy NBS/HDP) boli použité údaje z roku 
1998. V zmysle uvedených definícií je koeficient d chápaný 
ako podiel celkového zahraničného dlhu na HDP. Kvôli porov

nateľnosti výsledkov z obidvoch teoretických prístupov a z už 
skoršie spomínaných dôvodov (window dressing) bolo použité 
zjednodušenie, že koeficient d je identický s koeficientom k*. 
Ostatné premenné y, T] a e boli odhadnuté pomocou nasledujú

cich matematických, resp. ekonometrických metód. 
Pri analyzovaní potenciálneho hrubého domáceho produktu 

sa môže vychádzať z dvoch možných prístupov. Na jednej stra

ne ide o dekompozíciu HDP vzhľadom na hlavné charakteristi

ky časových radov a na druhej strane o prístup cez čistú ekono

mickú teóriu s hľadaním ekonomických premenných, ktoré sú 
v relácii s potenciálnym produktom. Rozhodli sme sa aplikovať 
jednoduchší, t.j. prvý prístup. Keďže reálny produkt je sledova

ný na báze štvrťročných údajov, bolo potrebné údaje rozložiť na 
trendovú, cyklickú, sezónnu a náhodnú zložku. V tomto prípa

de je potenciálny produkt reprezentovaný trendovou zložkou 
reálneho HDP, pričom sezónne výkyvy boli odstránené pred 
analýzou potenciálneho produktu a trendová zložka bola od

hadnutá len na základe deterministického trendu. 
Pri odhade budúceho rastu anualizovaného reálneho dovozu 

tovarov bola použitá iba jednoduchá extrapolácia časového ra

du. Keďže Štatistický úrad SR neposkytuje údaje o cenách za

hraničného obchodu, nominálne údaje o dovoze tovaru boli 
deflované indexom spotrebiteľských cien. I v tomto prípade by 
bolo možné vychádzať z modelovania vývoja dovozu, ale od

hady rovnice dovozu tovarov sú neuspokojivé. 
Pri výpočte reálneho výmenného kurzu, ktorý vyjadruje po

rovnanie konkurencieschopnosti SR voči ostatným krajinám, 
bol použitý prístup prostredníctvom hrubého domáceho produk

tu. Pre reálny výmenný kurz na báze HDP boli použité štvrťroč

né údaje o reálnom produkte SR v cenách roku 1995. Svetový 
HDP bol aproximovaný z údajov vývoja reálneho HDP v kraji

nách totožných so zastúpením mien v menovom koši (Nemecko 
a USA), pričom váhy jednotlivých krajín boli identické s váha

mi príslušných mien v menovom koši. Predpokladaná hladina 
reálneho výmenného kurzu bola trendovo odhadnutá z vývoja 
reálneho výmenného kurzu za posledné tri roky. 
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Tab. 2 zobrazuje výsledok rovnice (13) pre dlhodobo udrža

teľný bežný účet Slovenskej republiky pri konštantnom koefi

ciente zahraničného dlhu a devízových rezerv k HDP. V uve

denej rovnici sa predpokladalo, že zahraniční investori sú 
ochotní tolerovať koeficient zahraničného dlhu k HDP vo výš

ke 50 %, t.j. d* = 50. Koeficient devízových rezerv (FX*), 
resp. jeho želateľná úroveň bola podmienená pokrytím 3me

sačného dovozu tovarov a služieb. Na základe týchto fixova

ných predpokladov potom udržateľný deficit bežného účtu pre 
našu krajinu predstavuje úroveň 3,5 % HDP, čo je takmer rov

naká hodnota ako hodnota vypočítaná pomocou rovnice 
z predchádzajúceho jednoduchšieho prístupu. 

Záver 

Uvedené teoretické prístupy poskytujú nový pohľad na prob

lematiku deficitu bežného účtu platobnej bilancie a môžu po

môcť pri určovaní niektorých parametrov menového progra

movania, menovej politiky z krátkodobého a dlhodobého 
hľadiska. Každý deficit musí byť splatený, takže v budúcnosti 
bude musieť krajina dosiahnuť dostatočne veľký prebytok na 
pokrytie súčasných deficitov. Aktuálny deficit teda sám o sebe 
nemôže poskytovať informáciu o dlhodobej udržateľnosti. 
Akákoľvek analýza v tejto oblasti vyžaduje zohľadnenie fakto

rov, ako napríklad pomer zahraničného dlhu k HDP (aktuálny 
verzus tolerovaný zahraničnými investormi), úroveň devízo

vých rezerv centrálnej banky (aktuálna verzus požadovaná), 
štruktúru prílevu kapitálu a pod. 

Aplikácia teórie udržateľnosti deficitu bežného účtu platob

nej bilancie na podmienky Slovenskej republiky je poznačená 
viacerými modifikáciami: 

1. Zistenie konštantnosti trendu koeficientu zahraničného dl

hu k HDP (k*) v podmienkach SR. Inými slovami jednotlivé 
hodnoty koeficientu k* nie sú v čase konštantné, resp. stabilné, 
konštantný je iba trend. 

2. Abstrahovanie od krátkodobého kapitálu pri výpočte ko

eficientu k*. Krátkodobý kapitál by nemal byť považovaný za 
potenciálny zdroj dlhodobého krytia deficitov bežného účtu. 

Oba prístupy, či už prístup s fixovaním devízových rezerv 
alebo parametrizovaný prístup, indikujú pre našu krajinu tak

mer rovnaké hodnoty pre dlhodobo udržateľný deficit bežného 
účtu (3,5 % HDP). Avšak deficit bežného účtu Slovenskej re

publiky za posledné tri roky vysoko prekračuje kriteriálne hod

noty. Je veľmi ťažké nájsť vysvetlenie takéhoto vývoja. V súla

de s prvou modifikáciou (konštantný trend koeficientu k*) 
môžeme vysloviť hypotézu, že oba teoretické prístupy limito

vania deficitu bežného účtu nie je možné celkom korektne ap

likovať pre SR ako tranzitívnu ekonomiku. Na druhej strane je 
celkom možné, že Slovenská republika je veľmi blízko nebez

pečného hraničného bodu (alebo nad ním), keď zahraniční in

vestori už nebudú ochotní financovať deficit bežného účtu. 
Podľa názorov niektorých ekonómov je deficit bežného účtu 
udržateľný až do okamihu, kým sa neprejaví kríza vonkajšieho 
sektora (napr. menová kríza, kríza zahraničného dlhu a pod.). 
Dôkazom neudržateľnosti deficitu bežného účtu Slovenska te

da môže byť aj menová kríza (kríza výmenného kurzu) v sep

tembri 1998, ktorá zďaleka nemusela byť poslednou krízou. 
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NOVE TRENDY V BANKOVNÍCTVE 

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 
Ing. Anton Korauš, PhD. 

Bankovníctvu v poslednom období dávajú nové di

menzie moderné informačné a telekomunikačné techno

lógie. Klasické formy bankovníctva  platba v hotovos

ti, či klient pri priehradke postupne zastarávajú. Sú totiž 
pomalé a nákladné tak pre klienta, ako i pre banku. 
Nahradzujú ich nové moderné formy elektronického 
bankovníctva, ktorých postupné zavádzanie medzi ban

kové služby zohráva v konkurenčnom prostredí medzi 
bankami významnú úlohu. 

Klient komunikuje s bankou na diaľku s použitím mo

derných komunikačných médií  počítača, telefónu, 
modemu, platobnej karty. Charakteristickou črtou 
týchto služieb je nepretržitý celodenný prístup klienta 
k svojmu účtu, teda nezávislosť od otváracích hodín ban

ky, pohodlné vykonávanie domáceho a zahraničného 
platobného styku priamo z domu či pracoviska. 

Vznik prvých systémov phone banking umožnilo 
v osemdesiatych rokoch napredovanie a rozvoj telefón

nych a komunikačných systémov. Prvé inštitúcie tohto 
typu uskutočnili prevádzku v USA a snažili sa tradič

ným bankám konkurovať rýchlosťou a nízkou cenou slu

žieb. Phone banking bol v tejto dobe založený na vy

užití výkonnej telefónnej ústredne, dobrom 
informačnom systéme, veľkom počte telefonistiek, kto

ré prijímali dispozície od klientov, dávali ich do infor

mačného systému a poskytovali klientom požadované 
informácie prečítaním z obrazoviek terminálov infor

mačného systému. 
Bankové služby ponúkané týmto distribučným kaná

lom si našli veľmi rýchlu obľubu u klientov a dnes ich 
ponúka väčšina bánk v USA, ale i v Európe. 

Systémy phone banking sú v súčasnej dobe dospelé 
a technicky vyzreté alternatívne distribučné kanály, vy

užívajúce štandartné telefónne a faxové prístroje. Tieto 
systémy sú schopné plne uspokojovať potreby klientov 
v rade bankových produktov. Primárnou produktovou 
oblasťou pre nasadenie systémov phone banking sú 
produkty vyžadujúce rýchly prístup k informáciám, 
v druhom rade je to celá oblasť služieb obyvateľstva, 
a tým šanca umožniť banke lepšie sústredenie síl na ná

ročné a sofistikovanč produkty pre oblasť služieb práv

nickým osobám. Zníženie nákladov sa pritom dosahuje 
bez súčasného zníženia kvality služieb alebo skracova

nia prevádzkových hodín banky. Technická bezpečno

sť systémov špičkových dodávateľov je dnes na úrovni 
vyhovujúcej oblasti bankovníctva a môžeme ju porov

nať s úrovňou zabezpečenia produktov elektronických 
platobných kariet. 

Systémy phone banking ako distribučné kanály ban

kových produktov nemajú z hľadiska jednoduchosti prí

stupu ku službám konkurenciu. Doposiaľ uskutočnené 
marketingové prieskumy potvrdzujú vysoký záujem 
súčasnej bankovej klientely o možnosť získavať bankové 
informácie prostredníctvom telefónu alebo faxu. 

V súčasnosti je phone banking najdostupnejšou tele

bankingovou službou. Používať ju môže každý, aj keď 
nemá veľké skúsenosti s využívaním modernej komuni

kačnej techniky. Phone banking je určený pre fyzické 
osoby, ktorým umožňuje operatívne sa skontaktovať so 
svojou bankou v priebehu celých 24 hodín. Spomínaná 
banková služba využíva na spojenie klienta s bankou na

miesto počítača telefón. 

Využitie a ciele: 
• možnosť nepretržitého obojstranného kontaktu zá

kazník  banka, okrem operácií zahŕňajúcich fyzické do

danie hotovosti alebo originálnych dokumentov, všetky 
ostatné operácie je možné realizovať cez telefón počas 
24 hodín. 

• okrem využitia vo phone bankingu má telefón vyni

kajúce použitie ako doplnok k reklame priamou odpo

veďou (v niektorých krajinách viedlo kombinované vy

užívanie televízie a telefónu k prekvapujúcim 
výsledkom). 

Ako funguje phone banking? 

Zavolaním na verejné telefónne číslo príslušnej banky 
je možné sa spojiť s hlasovým informačným systémom 
banky, ktorý sám navádza klienta ako sa pohybovať 
v menu. Jediné, čo je na to potrebné, je telefónny aparát 
s tónovou voľbou. V prípade zasielania príkazov na 
úhradu je nutné si zakúpiť elektronický osobný kľúč. 
V zmluve o využívaní telebankingových služieb sa zvo

lia účty, ktoré sa budú cez komunikačný kanál využívať 
a spôsob identifikácie podľa toho, aký rozsah operácií je 
v záujme realizovania. 

Ak sa zvolí spôsob prihlasovania prostredníctvom 
užívateľského mena a hesla, budú dostupné len pasívne 
informácie o operáciách realizovaných na príslušnom 
účte. 

I 
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Prihlásenie prostredníctvom užívateľského mena 
a elektronického osobného kľúča umožní navyše realizá

ciu platobných príkazov, čiže realizovanie aktívnych 
operácií na účte užívateľa. 

Informácie všeobecného charakteru, ako napríklad 
kurzový lístok, kurz konkrétnej meny, číselník bánk 
a pod., môže získať každý, kto zavolá na verejné číslo 
phone banking príslušnej banky aj bez toho, aby 
s príslušnou bankou uzatvoril zmluvu o využívaní tele

bankingových služieb. Takýmto spôsobom je systém 
prístupný pre odskúšanie ovládateľnosti a funkčnosti. 
Využívanie služby phone banking je bezplatné. Klient 
hradí len telefonické poplatky, za čas telefonovania s au

tomatickou ústredňou banky. Ak klient zrealizuje pro

stredníctvom phone banking platobný príkaz, banka ho 
spracuje spravidla bez poplatkov. 

Vo všeobecnosti je telefón (ako distribučný kanál) 
vhodný pre klientov, ktorí: 

• využívajú služby banky s malou frekvenciou, 
• pre nich je pri využití služby rozhodujúcim faktorom 

rýchlosť uskutočnenej dispozície (špekulácie  napríklad 
nákup/predaj cenných papierov), 

• využívajú produkty s malou zložitosťou, 
• vyžadujú rýchlu dosiahnuteľnú službu s nízkymi 

zriaďovacími nákladmi, 
• sú v „pohybe" (napr. zástupcovia firmy), 
• sú vzdialení od svojej pobočky. 

Telefón (ako distribučný kanál) 
nie je vhodný pre klientov: 
• s veľkou frekvenciou využitia služieb, 
• využívajúci ich služby s veľkým množstvom dokla

dov, t. j . dokumentárne operácie alebo sofistikovanejšie 
produkty (napr. úvery), 

Základné produkty, ktoré sú bežne ponúkané v zahra

ničí prostredníctvom phone banking, možno všeobecne 
rozdeliť na pasívne, aktívne a autentizačné. 

Pasívne produkty: 
• poskytovanie informácií o ponúkaných produktoch 

a službách a všeobecné informácie o banke, 
• konzultácie o zostatkoch na účte, 
• poskytovanie výpisov z účtu, 
• poskytovanie sadzobníkov, 
• poskytovanie kurzových lístkov na peňažných a ka

pitálových trhoch, 
• hlásenie a evidencia stratených platobných kariet. 

Aktívne produkty: 
• vedenie bežných účtov ( osobných), 
• sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi, 
• konverzia (špekulačné nákupy cudzích mien), 

POSTREHY  PODNETY 

• trvalé príkazy k platbe, 
• krátkodobé depozitá, 
• združené inkaso platieb obyvateľstva, 
• krátkodobé pôžičky a úvery, 
• leasing spotrebného tovaru. 

Autentizačný produkt: 
• verenie totožnosti volajúceho pred odovzdaním ho

voru manuálnemu operátorovi. 

Prínosy phone banking pre obsluhu: 
• úspora času (t. j . času pôvodne určeného na cestu na 

pobočku, rokovanie s úradníkom, čakanie na vybavenie 
požiadavky a cestu z pobočky, 

• „otváracia doba" (t. j . 24 hodín denne, 7 dní v týž

dni), 
• ponuka a poskytovanie služieb štandardnej kvality 

za mimoriadne nízke ceny, 
• rýchla a ľahká dostupnosť štandardných služieb 

(vzhľadom na dostupnosť telefónneho a faxového 
prístroja prakticky odkiaľkoľvek), 

• najefektívnejší distribučný kanál pre vybrané pro

dukty a služby. 

Dôvody pre implementáciu phone banking: 
• záujem klientov banky, 
• povaha distribučného kanála, 
• priaznivá ekonomická kalkulácia, 
• konkurencieschopnosť a trend. 

Prínosy z implementácie phone bankingu: 
• predĺženie „otváracej doby predajného miesta" na 24 

hodín denne, 7 dní v týždni, 
• nieje nutné meniť doby „end of day" spracovanie pri 

trvalom prístupe k službám banky, 
• nieje potrebné „zhusťovať" klasickú distribučnú sieť, 
• marketingové aspekty podpory klientsky orientova

nej koncepcie. 

Zavádzanie a používanie produktov elektronického 
bankovníctva v komerčných bankách nie je len módnym 
hitom ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. 
Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej 
činnosti je základom úspechu. Preto, aby sa čo najskôr 
zaviedol elektronický systém obchodu do života, je po

trebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách 
a nadväzne v obchodných činnostiach. 

t 
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INOVAČNÝ PERSONÁLNY ROZVOJ 
ZMENA ŠTÝLU RIADENIA VÝKONNÝCH MANAŽÉROV 

II. časť 

Ing. Jaroslav Mach  PhDr. Rudolf Rurik 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Pokračovanie z č. 8/99 

Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 
ako súčasť kompetencií výkonných manažérov 

Rozvoj schopností organizácie začína od najdôleži

tejších ľudí. Je tomu tak preto, že sú to práve manažérske 
schopnosti, kompetencie, ktoré nachádzajú svoj odraz 
v naplňovaní cieľov organizácie prostredníctvom personá

lu. Zistenie kľúčových kompetencií manažérov jednotli

vých organizačných útvarov bude vyžadovať vypracova

nie modelov schopností a potrebných zručností z hľadiska 
potrieb jednotlivých fáz regulačného obvodu manažmen

tu. Regulačný obvod manažmentu je model, pomocou kto

rého je možný systematický prístup k riešeniu úloh. 
Zahrňuje fázy analýzy, stanovenia cieľov, plánovania, roz

hodovania, realizácie a kontroly. Pre pôsobenie regulač

ného obvodu je dôležitý spôsob komunikácie, to znamená, 
že fáza kontroly môže znovu vyústiť do fázy analýzy. 
Tvorba takýchto modelov predpokladá pracovať s nasle

dujúcimi pojmami: schopnosť ovplyvňovania a riadenia, 
pozitívne myslenie, presná sebareflexia, sebadôvera, poj

mové chápanie, logické myslenie, schopnosť ústnej pre

zentácie, orientácia na účinnosť, aktívnosť, záujem 
o vplyv, organizačné schopnosti, rozvoj zamestnancov 
a pod. 

Poslanie výkonných manažérov pri riadení pracovného 
výkonu zamestnancov je zamerané predovšetkým na na

sledujúce úlohy: 
• objasniť personálu, čo má robiť, stanoviť termíny 

a kritériá kvality práce, vytvárať zodpovedajúcu klímu 
a kontrolovať výkon zamestnancov, podporovať dobré vý

sledky a v prípade potreby hľadať cesty na ich zlepšenie, 
resp. podniknúť opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

• identifikovať postupy, určovať kritériá výkonu a kva

lity, podporovať personál v riešení problémov z. hľadiska 
stanovených cieľov, skúmať a usmerňovať dosahovanie 
výsledkov, pravidelne dávať spätnú väzbu a poskytovať 
viacej ocenenia ako kritiky. 

• motivovať personál k dobrému výkonu, objasňovať 
zmysluplnosť práce a jej význam pre organizáciu, rozvíjať 
aktivitu a zodpovednosť, vytvárať priestor pre sebarealizá

ciu zamestnancov a dávať im spätnú väzbu o efektívnosti 
ich výkonu. 

Realizácia týchto požiadaviek vyžaduje, aby práca bola 

zodpovedne naplánovaná, jej ciele pre personál zrozu

miteľné a výkony merateľhé. Mala by rozvíjať zodpo

vednosť a vytvárať atmosféru uznania za dobrý výkon. 
Nezanedbateľnou otázkou je jej tímový charakter. Tímový 
charakter práce je motivujúci vyvolávaním pocitu spolu

patričnosti, súdržnosti, dôvery. Riadenie výkonu personá

lu je základnou úlohou manažmentu. Aby bolo efektívne, 
musí byť proces riadenia výkonu jednoduchý, jasný a zro

zumiteľný všetkým zúčastneným zamestnancom, zamera

ný na zlepšovanie obchodnej rentability pri zachovaní pre

vádzkovej efektívnosti a orientácii na klienta.Tieto 
skutočnosti implicitne predpokladajú cieľavedomé perso

nálne riadenie, zamerané na aktívnu implementáciu no

vých organizačných štruktúr, určovanie osobných cieľov 
a požiadaviek na pracovné výkony, vypracovanie systému 
riadenia výkonnosti a analýzu potrieb kvalifikačného roz

voja zamestnancov. 

Ide o proces znamenajúci presun od riadenia činnosti 
k meraniu výsledkov. Seriózny audit pracovnej výkonnos

ti, analyzujúci súčasný stav z hľadiska kritérií, vyplývajú

cich zo stratégie rozvoja organizácie, môže byť iba prvým 
krokom k hlbšej sebareťlexii výkonného manažnentu 
z hľadiska nasledujúcich oblasti činnosti: 

• využívať zamestnancov ako rozhodujúci aktívny čini

teľ kvality bankových služieb, merať náklady na pracovnú 
silu, kvantifikovaf objem a zložitosť existujúcej obchodnej 
činnosti, odhadovať počty zamestnancov potrebných na 
zvládnutie súčasnej i budúcej obchodnej činnosti, prognó

zovať očakávané obchodné objemy, porovnávať veľkosť 
organizačných útvarov z. hľadiska výkonu, analyzovať po

treby organizačných zmien, 
• identifikovať talenty, stanoviť kritériá pre výkonný 

manažment a rozvíjať tímovú prácu, rozvíjať iniciatívy 
a vytvárať potrebnú klímu zamestnaneckých vzťahov, 
uskutočňovať audit poznatkov, sledovať výkony týkajúce 
sa vrcholového a úsekového manažmentu. 

• riadiť vzťahy s vrcholovým a úsekovým manažmen

tom, identifikovať manažérov, ktorých stanoviská je treba 
vyhľadávať, uskutočňovať rozhovory s cieľom získavania 
názorov a podnetov na skvalitňovanie personálneho ma

nažmentu, stanovovať počty a normy personálu, ktoré sa 
majú dosiahnuť, kontrolovať a zverejňovať výsledky. 

• riadiť zmeny, určovať počty zamestnancov podľa orga

nizačných jednotiek, regiónov a časový harmonogram re
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alizácie, vypracovať výberové metódy pre stabilizáciu za

mestnancov, zabezpečiť potrebné informácie, vykonávať 
personálne poradenstvo, pripravovať potrebnú dokumen

táciu, 
• poskytovať kvalitné služby, určiť prioritné oblasti slu

žieb personálnych útvarov, navrhnúť spôsoby merania 
súčasnej úrovne podávaných výkonov, určiť normy podá

vaných výkonov pre budúcnosť, vykonávať prieskum po

stojov zamestnancov, riešiť sťažnosti, podávať spätné in

formácie, pravidelne kontrolovať prioritné oblasti, 
• uzatvárať dohody o novej úrovni služieb s ostatnými 

organizačnými útvarmi, vyselektovať oblasti činnosti a or

ganizačné útvary, s ktorými je potrebná dohoda o úrovni 
služieb, uskutočniť rokovania so zainteresovanými ma

nažérmi o cieľoch, normách a časových postupoch, sledo

vať, overovať a hodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z do

hody. 
Prax ukazuje, že úspech práce výkonného manažmentu 

je podmienený nie iba jeho schopnosťami, ale závisí i na 
podmienkach práce a okolí. Efektívnosť riadenia závisí od 
interakcie medzi manažérom, organizáciou, požiadavkami 
kladenými na prácu a časovým tlakom. Tieto faktory sú 
vždy prítomné v jeho okolí. Ak sa zmení jeden z faktorov, 
môže to znamenať i zmenu druhého. Prvým faktorom je 
štýl riadenia. Je to model správania sa manažéra, tak ako 
ho vnímajú ostatní. Manažér vnáša do situácie svoje po

stoje. Je to síce dôležitý faktor, ale nie jediný. 
Zamestnanci vkladajú do situácie tiež svoje postoje a sprá

vanie, a to tak skupinové ako aj individuálne. Úspech 
vzniká z pozitívnej interakcie medzi vzormi správania sa 
a hodnotovými predstavami obidvoch zainteresovaných 
strán. Úspech môže tiež ovplyvniť i nadriadený vedúceho 
zamestnanca. 

Ďalším činiteľom sú kolegovia vedúceho zamestnanca, 
ktorí majú po organizačnej stránke rovnaké postavenie 
a spolupráca s ktorými je dôležitá z hľadiska plnenia úloh. 
Organizácie formujú vzory správania sa a hodnotové pred

stavy, ktoré ich odlišujú od iných organizácií. Dôležitú úlo

hu zohrávajú požiadavky na prácu. Ako svoju prácu vní

majú obidve strany. Ak zamestnanci nemajú záujem 
o svoju prácu a radšej by ju nerobili, môže vzniknúť potre

ba značného usmerňovania. Ak je ich práca príťažlivá, mo

tivujúca a považujú ju za výzvu, tak direktívne usmerňo

vanie nie je potrebné. Faktor času zohráva pri hľadaní 
rozhodnutí dôležitú a často i rozhodujúcu úlohu. Čím me

nej času je na prijatie rozhodnutia, tým viacej musí ma

nažér uplatňovať direktívny štýl. 
Určite je možné predstaviť si ešte celý rad faktorov, 

ktoré charakterizujú situácie v oblasti riadenia. Je pocho

piteľné, že vedúci zamestnanec nemôže v každom okami

hu zohľadňovať všetky ovplyvňujúce faktory. Množstvo 
informácií a signálov môže byť veľké. Poznatky však uka

zujú, že jeden faktor je rozhodujúci, a to vzťah medzi 
riadiacou silou a zamestnancami. Preto musia výkonní 
manažéri zlepšovať svoju schopnosť riešiť tento vzťah. Pri 
tomto je kritickým bodom taktiež schopnosť výkonného 
manažéra správne posúdiť zrelosť konkrétnych zamest

nancov. 
Zrelosť býva definovaná ako miera, do akej je zames

tnanec schopný a má vôľu splniť špecifickú úlohu. Stupne 
zrelosti sa môžu meniť. Zamestnanci majú sklon k tomu, 
aby prezentovali rôzne stupne zrelosti úlohy, ktorú treba 
splniť. Zrelosť zamestnanca nie je osobná charakterová 
vlastnosť. Nemá nič do činenia s jeho predstavami o hod

notách, vekom, charakterovými črtami. Zrelosť sa dá spo

znať podľa spôsobu plnenia určitej úlohy. 
Posudzovanie zrelosti pochopiteľne závisí i od úlohy, 

preto je vhodné rozdeliť prácu do určitých aktivít. Čím 
lepšie dokáže výkonný manažér rozdeliť prácu do čiastko

vých úloh, tým lepšie vie posúdiť zrelosť svojich zames

tnancov. Dôležitými kritériami sú schopnosti a ochota. 
Schopnosti, to sú vedomosti, skúsenosti a spôsobilosti, 
ktoré ma jedinec alebo skupina s ohľadom na určitú úlohu. 
Ochota súvisí nielen s hodnotovou orientáciou zamestnan

ca, ale i s s dôverou a motiváciou zo strany manažéra. 
Zrelosť sa dá posúdiť iba podľa toho správania sa, ktoré vi

díme. Bez preukázaných schopností narábame iba s po

tenciálom. Bez preukázanej ochoty a vôle všetko zostáva 
iba slovom. 

I keď sa schopnosti a vôľa navzájom veľmi silne odlišu

jú, vytvárajú spolu interaktívny systém ovplyvňovania. 
Každý z nich bezprostredne ovplyvňuje ten druhý. Miera, 
s akou zamestnanec pociťuje vlastnú zodpovednosť za spl

nenie úlohy, ako i dôveru a motiváciu zo strany vedenia, 
podmieňuje následne využitie jeho schopností. Táto miera 
ovplyvňuje i stupeň využitia a zlepšovania jeho momen

tálnych schopností. 
Na druhej strane vedomosti, skúsenosti a spôsobilosti 

zamestnanca zohrávajú veľkú úlohu pri formovaní jeho 
ochoty, pokiaľ ide o úlohu. Závažná zmena jedného má za 
následok zmenu celku. Zrelosť zamestnanca je teda ocho

ta a schopnosť splniť určitú úlohu. Z uvedeného by bolo asi 
možné vyvodiť, že riadenie je viacej ako rôzne správanie 
sa voči rôznym ľuďom. Je to i rôzne správanie sa voči tým 
istým ľuďom v závislosti od toho, čo majú urobiť a ako 
dobre to ovládajú. Rozpoznať tieto rozdiely, diagnostiko

vať a prispôsobiť im štýl riadenia je umením dobrého vý

konného manažéra. 
Kedže schopnosti a ochota zamestnanca sa menia, musí 

mať výkonný manažér jemnocit a schopnosť diagnostiko

vať, aby dokázal rozdiely spoznať a zohľadniť. Napriek 
dobrej diagnostickej schopnosti môže byť manažér neefek

tívny, ak nevie prispôsobiť svoj riadiaci štýl požiadavkám 
svojho okolia. 

Existujú rôzne štýly riadenia. Ich použitie je potrebné 
premyslieť z hľadiska každej konkrétnej situácie. Existujú 
určité návody, pomocou ktorých je možné diagnostikovať 
rôzne situácie a určiť, ktorý spôsob riadenia poskytuje naj

väčšiu pravdepodobnosť na úspech. Spôsob riadenia sa 
zakladá na súhre: 

• miery správania sa výkonného manažéra v závislosti 
od úlohy, 

• miery správania sa výkonného manažéra v závislosti 
od vzťahov, 

• stupňa zrelosti zamestnanca v závislosti od úlohy ale

bo akcie. 
Tento koncept si vyžaduje pochopiť skutočnosť, že me

dzi efektívnym riadením a stupňom zrelosti zamestnanca 

I 
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existuje určitý vzťah. Predpokladá odhadnúť schopnosti 
a vôľu zamestnanca alebo pracovnej skupiny splniť poža

dovanú úlohu. Štýl riadenia sa musí prispôsobiť tomuto 
stupňu zrelosti. Neexistuje štýl riadenia, ktorý by bol po

užiteľný na všetky situácie. Pri väčšine snažení o efektivi

tu riadenia chýba schodná cesta zosúladenia štýlu s potre

bami zamestnancov. Z doteraz uvedeného vyplýva, že pre 
konkrétnu riadiacu situáciu je dôležité určiť stupeň zrelos

ti zamestnanca pre určitú úlohu a zvoliť vhodný štýl riade

nia pre túto situáciu. 
Ako už bolo povedané, stupne zrelosti vyjadrujú rôzne 

kombinácie ochoty a schopností. Miera výraznosti týchto 
kombinácií charakterizuje základné stupne zrelosti: od ne

ochoty a neschopnosti, cez neschopnosť a neistotu, ne

schopnosť a ochotu, neschopnosť a sebadôveru, schopnosť 
a neochotu, schopnosť a neistotu až po schopnosť a ocho

tu. Tieto kombinácie podmieňujú voľbu štýlov riadenia 
v rovine miery direktívnosti od vyložene direktívneho, vy

žadujúceho presné pokyny a kontrolu výkonu, cez vytvá

ranie priestoru pre vyjasnenie otázok a participáciu na pri

jatí rozhodnutí až po delegovanie zodpovednosti za 
hľadanie riešení a ich realizáciu. Schopnosť a ochota pod

mieňujúca delegovanie zodpovednosti za hľadanie riešení 
môže vyústiť do tímovej práce. 

Tímy sú špecifické pracovné skupiny, vyznačujúce sa 
určitým súborom znakov. Medzi takéto znaky vysoko vý

konného tímu je možné zaradiť: 
 každý musí mať pocit, že patrí k tímu a že je potrebný, 
 tím musí byť schopný kooperovať a vedieť riešiť kon

flikty, 
 v tíme môžu byť bez obavy z negatívnych sankcií vy

jadrené aj osobné želania, 
 predpokladom k vysokým výkonom je akceptácia súhla

su s cieľmi podniku a tímu, 
 tím vyžaduje kompetentné riadenie, od vedúceho tímu 

sa vyžaduje schopnosť a ochota riešiť vecné a vzťahové 
problémy, 

 vo vysokovýkonnom tíme sú záväznosť, angažovanosť 
a vzájomné osobné nasadenie veľmi výrazné. 

 rozvoj tímu neobsahuje iba sociálne a emocionálne cie

le, ale výrazné zameranie na výkony a produktivitu. 
Formovanie a rozvoj tímu je pojem využívaný na po

menovanie cieľavedomého pôsobenia na postoje a spôso

by správania sa v pracovných skupinách. Ťažiskom je spô

sob spolupráce v pracovnej skupine s cieľom jej zlepšenia 
a účinným vykonávaním tímových úloh. Hlavným zmys

lom tímovej práce a rozvoja tímu je to, že pracovná sku

pina môže prostredníctvom zlepšených vzťahov zvládnuť 
svoje úlohy efektívnejšie. Na to je potrebné sledovať mi

nimálne tri čiastkové ciele: 
• Zvyšovanie motivácie a súlad spoločných cieľov pod

niku a tímu. 
• Zlepšenie komunikácie a kooperácie v pracovnej sku

pine, následne medzi tímom a ostatnými zložkami inštitú

cie. 
• Schopnosť tímu uviesť do chodu vlastný proces rieše

nia konfliktov a schopnosť konflikty samostatne riešiť. 
V systémovo orientovanom personálnom rozvoji pri

náša prax rad otázok súvisiach s očakávaniami, so zmys
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lom a existenčným oprávnením tímu. Týka sa to aj funkč

ných spôsobov a mechanizmov riadenia. Typické otázky 
súvisia s hodnotením možností ideálneho fungovania tímu 
a kritériami charakterizujúcimi jeho perfektné fungovanie. 
Ďalšia rovina otázok sa vzťahuje na pracovné metódy tí

mu, jeho zmeny a spätné ohlasy. Ide najmä o spôsoby zís

kavania informácií o stave, resp. úlohách smerujúcich 
k efektívnejšej práci. 

Na dosiahnutie stanovených tímových cieľov je žiadu

ce permanentne analyzovať skupinový proces a usmerňo

vať jeho rozvoj. Zlepšenou komunikáciou sa znižuje ne

zdravá rivalita medzi členmi tímu, podporuje kooperácia 
a kompetentnosť pracovnej skupiny a zvyšuje sa jej pro

duktivita. V rovine vzťahov medzi členmi tímu spravidla 
prebieha dynamický proces, smerujúci od zdvorilých 
kontaktov a prispôsobovania sa. cez konflikty a výmenu 
názorov, jednotnosť a ohraničenosť až po nezávislosť 
a otvorenosť. 

Z doteraz uvedeného implicitne vyplýva požiadavka 
prehodnotiť kvalifikačný profil výkonných manažérov 
a následne inovovať personálny rozvoj z hľadiska nových 
požiadaviek proklientsky orientovanej stratégie. 
Prekrývajúc načrtnuté problémy existuje päť oblastí, kto

ré rozhodujúcim spôsobom podmieňujú potrebu inovač

ného personálneho rozvoja manažmentu: 
• strategické myslenie, 
• podnikateľské konanie, 
• iniciovanie a usmerňovanie rozvojových procesov, 
• usmerňovanie rozvoja úsekovej a podnikovej kultúry. 
• propodnikové a širšie spoločenskopolitické myslenie. 
Význam schopnosti strategicky myslieť narastá nielen 

na úrovni vrcholového riadenia, ale i na úrovni nižšej. 
Strategické myslenie predpokladá rozpoznávať trendy 
a z nich vyvodiť závery pre ďalší rozvoj riadených útva

rov. Premyslieť si alternatívy ich ďalšieho rozvoja tak, 
aby bola možná flexibilita a vytvoril sa priestor pre zme

nu. Rozvíjať nové myšlienky a oboznamovať s nimi za

mestnancov, aby boli presvedčení o ich správnosti. 
Trvalou úlohou každého manažéra je viesť zamestnancov 
k podnikateľskému mysleniu a konaniu. Každý podaný 
výkon je službou, na ktorú boli použité zdroje a vznikli 
náklady. Tento prístup vyžaduje pochopenie pre hospo

dárnosť, nadriadené postavenie klienta, trvalé zvyšovanie 
kvality služieb. 

Schopnosť iniciovať a usmerňovať rozvojové procesy si 
vyžadujú otvorenosť vo vzťahu k interným a externým va

rovným signálom, vedieť akceptovať zmenu a kritickú ref

lexiu dosahovaných výsledkov. Pre oblasť vnútornej kul

túry je žiaduce reálne vidieť a pozitívne ovplyvňovať 
rozdiel medzi proklamovanými hodnotami a hodnotami 
latentnými, ktoré často poskytujú presnejšie informácie 
o reálnom stave myslenia a konania zamestnancov. A na

koniec, i výkonní manažéri by mali hlbšie poznávať vzťa

hy medzi ich organizačným útvarom, bankou a jej okolím, 
aktívnejšie vstupovať do dialógu so spoločenskopolitic

kými silami okolia, zohľadňovať a využívať spoločensko

politické informácie pri svojich rozhodnutiach. 
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HORST KÔHIER 
H O R S T 

KÓHLER sa 
narodil 22. feb

ruára 1943 
v Skierbies

zówe v Poľsku, 
kam sa rodičia 
presťahovali po 

strate ich domova v Besarábii v Rumunsku v dôsledku 
rozdelenia Európy Hitlerom a Stalinom. V r. 1944 matka 
unikala pred dosahom vojny na západ so svojimi piatimi 
deťmi do Lipska vo východnom Nemecku. Nakoniec sa 
v r. 1953 rodina presťahovala do Nemeckej spolkovej re

publiky. Súčasný prezident EBRD po ukončení štúdia 
ekonómie na Univerzite v Tubingene v roku 1969 pôsobil 
až do roku 1976 ako vedeckovýskumný pracovník 
Inštitútu pre aplikovaný ekonomický výskum 
v Tubingene. 

V roku 1977 získal na Univerzite v Tubingene v rámci 
doktorandského štúdia titul PhD v oblasti ekonomických 
a politických vied. V období od r. 1976 do r. 1980 pôso

bil na Generálnom riaditeľstve základných ekonomických 
princípov Spolkového ministerstva pre hospodárske 

prezident EBRD 

záležitosti a v rokoch 1981 až 1982 pracoval v úrade mi

nisterského predsedu Krajinskej vlády pre Schleswig

Holstein. 
Od roku 1982 pracoval na Spolkovom ministerstve fi

nancií. V období rokov 1990 až 1993 zastával post štát

neho tajomníka na Spolkovom ministerstve financií, kde 
získal skúsenosti v oblasti podporných programov pre vý

chodnú Európu. V tejto funkcii sa zaoberal taktiež prípra

vou ekonomického, peňažného a sociálneho zjednotenia 
bývalého východného a západného Nemecka. Súčasne 
dohliadal na Treuhandanstalt, ktorý sa zaoberal otázkami 
privatizácie štátnych podnikov na území bývalého vý

chodného Nemecka. 
Hlavnú pozornosť však v úlohe štátneho tajomníka ve

noval predovšetkým medzinárodnej finančnej a menovej 
politike. Zúčastňoval sa tiež finančných rokovaní so zá

stupcami postkomunistických krajín východnej Európy. 
Ako osobný zástupca nemeckej spolkovej federálnej vlá

dy sa zúčastňoval rokovaní, ktoré viedli k založeniu 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 

Od augusta 1993 pôsobil na poste prezidenta Asociácie 
nemeckých sporiteľní. V júni 1998 ho zvolili za preziden

ta EBRD a svojej funkcie sa ujal v septembri 1998. 

Prezidenti EBRD 
Prvým prezidentom EBRD sa stal Francúz Jacques 

Attali, ktorý stál na čele EBRD až do svojej nútenej re

zignácie v roku 1993 zapríčinenej náhlou krízou v banke. 
Šesť mesiacov po jeho abdikácii bol menovaný za prezi

denta EBRD opäť Francúz, Jacques de Larosiére. Po od

chode Jacquesa de Larosiére do penzie začiatkom marca 

1998 tento post bol dočasne neobsadený, nakoľko obsade

nie tejto funkcie niektorým z kandidátov západoeuróp

skych štátov súviselo s volbou prezidenta Európskej cen

trálnej banky. Tretím prezidentom EBRD zvoleným na 
štvorročné obdobie sa nakoniec od 1. septembra 1998 stal 
Horst Kôhler. 

EBRD 
Európska banka pre obnovu a rozvoj 

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) bola založená 29. mája 1990 v Paríži so základným kapitálom vo výške 
10 mld. ECU upísaným členskými krajinami, a to 12 členskými krajinami EHS (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia), 20 ďalší

mi vyspelými ekonomickými štátmi sveta (Austrália, Cyprus, Egypt, Fínsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, 
Kanada, Lichtenštajsko, Malta, Maroko, Mexiko, Nórsko, Nový Zéland, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko 

a USA), 8 krajinami s transformujúcou sa ekonomikou (Albánsko, Bulharsko, ČSFR, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, SFRJ a ZSSR), Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskou investičnou bankou. Základný 
kapitál bol rozdelený na splatený kapitál 30% a na kapitál splatný na požiadanie  70 %. EBRD oficiálne začala 

svoju činnosť v aprtli 1991 v Londýne. V súčasnosti má 60 členov a aktivity uskutočňuje v 26 krajinách. 

Základný dokument, ktorým sa riadi EBRD, predstavu

je Zriaďovacia zmluva banky, v ktorej sú okrem iného za

kotvené orgány banky ako je Rada guvernérov, Rada ria

diteľov, prezident, viceprezident. Najvyšším orgánom 

banky je Rada guvernérov, kde má každý členský štát de

legovaného svojho guvernéra a alternáta. Za operačnú čin

nosť banky je zodpovedná Rada riaditeľov pozostávajúca 
z 23 členov, ktorá je volená Radou guvernérov na tri roky. 
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Prezident banky je me

novaný Radou guverné

rov na štyri roky. 
Hlavným poslaním 

EBRD je podporovať 
štáty strednej a východ

nej Európy, ako aj býva

lého Sovietskeho zväzu, 
ktoré sa prihlásili k prin

cípom parlamentnej de

mokracie pri prechode 
na trhovú ekonomiku. 

Prioritnými oblasťami 
záujmu EBRD sú pre

dovšetkým: 
• podpora a budovanie 

výkonného a konku

rencieschopného sú

kromného sektora s dôrazom na malé a stredné podniky, 
• privatizácia a reštrukturalizácia štátneho sektora. 
• budovanie zodpovedajúceho finančného a bankového 

sektora. 
• investície do infraštruktúry, 
• zlepšovanie životného prostredia. 

V rámci svojej pôsobnosti EBRD poskytuje poradenskú 
činnosť, pôžičky (so splatnosťou 5  1 0 rokov pre súkrom

ný sektor ado 15 rokov pre štátny sektor), priame investí

cie, kofinancovanie, garancie a poisťovaciu činnosť za 
účelom upevnenia procesu demokracie a prechodu na tr
hovú ekonomiku ako i podpory súkromného sektora 
v týchto krajinách. Vlastná pomoc v týchto krajinách má 
podobu finančnej a technickej pomoci, pričom poskytova

nie technickej spolupráce je hlavnou črtou aktivít EBRD. 
V súlade so Zriaďovacou zmluvou EBRD používala na 

prezentáciu svojich výsledkov Európsku menovú jednotku 
(ECU), ktorá bola od 1. januára 1999 nahradená eurom 
(EUR). 

Peterburg (1994). Sofia 
(1996) a Kyjev (1998). 

Výročného zasadania 
sa celkovo zúčastňuje 
okolo 3000 až 4000 
účastníkov pozostáva

júcich z oficiálnych de

legátov a zástupcov 
medzinárodných finan

čných a obchodných 
spoločností. Účasť na 
výročnom zasadaní je 
výhradne na základe 
pozvania. 

Výročné zasadanie 
pozostáva predovšet

kým z dvoch hlavných 
programov, plenárneho 

zasadania Rady guvernérov a business fóra. 

Plenárne zasadanie Rady guvernérov 

Plenárne zasadanie Rady guvernérov trvá dva dni (zvy

čajne pondelok a utorok) a zúčastňujú sa ho guvernéri 
EBRD, ďalej ministri financií a guvernéri centrálnych 
bánk. Plenárneho zasadania sa celkovo zúčastňuje približ

ne 600 oficiálnych delegátov. 

Business fórum 

Business fórum predstavuje štvordňový program (od so

boty do utorka), ktorý poskytuje investičné a obchodné 
príležitosti pre účastníkov krajín operácií EBRD. Tento 
program pozostáva z informačných a obchodných služieb, 
seminárov a prezentácií krajín. Každá prezentácia obsahu

je správu  Krajinný investičný profil. 

Výročné zasadanie EBRD Špecifické stránky EBRD 

Výročné zasadanie EBRD sa koná v súlade so 
Zriaďovacou zmluvou EBRD a predstavuje možnosť vzá

jomného stretnutia členov Rady guvernérov. Zároveň po

skytuje investičné a obchodné príležitosti pre účastníkov 
výročného zasadania z. oblasti medzinárodného bankov

níctva a obchodu. 

Rada guvernérov a miesto konania 
výročného zasadania 

Rada guvernérov rozhoduje o mieste a čase konania vý

ročných zasadaní, ktoré sa konajú striedavo v Londýne 
a v jednej z krajín operácií.1 

Inauguračné zasadanie EBRD sa konalo v apríli 1999 
v Londýne, kde sa konajú výročné zasadania každý druhý 
rok. Ďalšími mestami, ktoré sa doposiaľ podieľali na orga

nizácii výročného zasadania boli Budapešť (1992). St. 

Silnou stránkou banky v porovnaní s ďalšími medziná

rodnými finančnými inštitúciami je zúčastňovanie sa na 
financovaní projektov tak štátneho sektora, ako aj sú

kromného, pričom cieľom banky je smerovať 60 % finanč

nej pomoci do súkromného sektora a štátnych podnikov 
zavádzajúcich program na dosiahnutie súkromného vlast

níctva (v tomto prípade sa nevyžaduje záruka štátu, 
pričom výška úrokovej sadzby odráža výšku rizika spoje

nú s návratnosťou požičaných peňažných prostriedkov) 
a 40 % do oblasti verejnej infraštruktúry. 

Zvláštnosťou EBRD je poskytovanie finančných pro

1 Krajiny operácií  krajiny, v ktorých EBRD uskutočňuje svoje 
aktivity: Albánsko. Arménsko. Azerbajdžan. Bielorusko. Bosna 
a Hercegovina. Bulharsko. Chorvátsko. Česká republika. Estónsko. 
Macedónsko. Gruzínsko. Maďarsko. Kazachstan. Kirgizstan. Litva. 
Lotyšsko. Moldavia. Poľsko. Rumunsko. Ruská federácia. 
Slovenská republika. Slovinsko. Tadžikistan. Turkmenistan. 
Ukrajina. Uzbekistan. 
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striedkov pre rozvoj súkromného sektora prostredníctvom 
investičných operácií a mobilizáciou zahraničného a do

máceho kapitálu. Hlavnou výhodou EBRD v porovnaní 
s komerčnými bankami je ochota a schopnosť znášať rizi

ko, ktoré prináša jej akcionárska základňa. Toto umožňu

je banke pôsobiť na hranici komerčných možností. Banka 
sa ďalej podieľa na znášaní rizika spoluprácou s ďalšími 
subjektami súkromného sektora ako sú komerčné banky 
a investičné fondy, ako aj multilaterálni požičiavatelia 
a národné úverové spoločnosti pre export. 

Hoci štruktúra EBRD je iná, než štruktúra komerčnej 
banky, pri spracovaní projektov má podobný prístup a tiež 
ceny produktov poskytovaných jej prostredníctvom sú za

ložené na komerčnej báze. 
Rating banky AAA umožňuje získavať zdroje z me

dzinárodných kapitálových trhov za výhodné úrokové 
sadzby. Jedným z kritérií pre prijatie projektu je jeho per

spektívnosť z hľadiska návratnosti a efektívnosti. Banka 
neposkytuje garancie na vývozné úvery a tiež neposkytu

je retailové služby. 
Hoci centrála banky je v Londýne, v krajinách operácií 

má svoje zastúpenie pre koordináciu miestnych činností. 

Finančné nástroje banky 

EBRD poskytuje priame financovanie projektov v sú

kromnom sektore, na reštrukturalizáciu a privatizáciu ale

bo financovanie infraštruktúry, ktorá podporuje tieto pro

jekty. Banka poskytuje široký rozsah finančných 
nástrojov. Pokiaľ sa banka priamo nezúčastňuje na finan

covaní malých a stredných podnikov, má množstvo ďal

ších nástrojov na ich financovanie, ako sú úverové linky, 
kapitálové vstupy, garancie a financovanie prostredníc

tvom sprostredkovateľov. 

Pôžičky 

EBRD poskytuje pôžičky v súlade s požiadavkami na 
projekt, úverové riziko pritom znáša banka, ktoré je úpl

ne alebo čiastočne prepojené na trh. Pôžička môže byť ga

rantovaná aktívami ručiteľa alebo akciami alebo kapitálo

vým vkladom. Banka poskytuje úvery vo voľne 
vymeniteľných menách, ale predovšetkým v USD, DEM 
a EUR a začala aj s financovaním pôžičiek v niektorých 
národných menách. 

Pri poskytovaní úverov súkromným komerčným podni

kom banka zvyčajne nevyžaduje vládnu garanciu. Aj na

priek tomu, že sa vyskytujú pôžičky bez zdrojov zahranič

ných sponzorov prebieha financovanie projektu. 
Základom pre poskytovanie pôžičky je cash flow projektu 
a návratnosť pôžičky v stanovenej lehote. 

Pôžičky poskytované takými inštitúciami ako je EBRD 
boli tradične vylúčené zo zoznamu prehodnocovaných 
vládnych dlhov, a tým si získali popularitu a dobré meno. 
Banky, ktoré sa zúčastňujú na financovaní pôžičiek sú

kromnému sektoru prostredníctvom EBRD, kde je EBRD 
prevažným požičiavatelbm, môžu tak profitovať z tohto 
dobrého úverového mena. 

PREDSTAVUJEME 

Kapitálové vstupy 

Na podporu privatizácie a reštrukturalizácie malých 
a stredných podnikov EBRD využíva množstvo finanč

ných nástrojov na podporu majetkovej účasti. 
Predovšetkým ide o špeciálne reštrukturalizačné progra

my a postprivatizačné fondy, zahŕňajúc tiež regionálne 
fondy v Rusku. Postprivatizačné fondy sú zamerané na 
poskytovanie zdrojov na nadobudnutie majetkovej účasti 
a podporu managementu, hlavne firmám v štátnom vlast

níctve, ktoré boli úplne alebo čiastočne privatizované 
v rámci veľkej privatizácie alebo individuálnej aukčnej 
schémy. 

Tieto fondy majú minoritný podiel v podnikoch a svoj

ho zástupcu, ktorý zohráva aktívnu úlohu pri rozvoji pod

niku. Na rozdiel od post privatizačných fondov špeciálne 
reštrukturalizačné programy sa zameriavajú na podniky 
vyžadujúce úplnú podporu v reštrukturalizácii za účelom 
vybudovania si konkurencieschopnosti na finančnom trhu 
fungujúcom na komerčných princípoch. 

Garancie 

EBRD pomáha klientom pri získavaní finančných zdro

jov poskytovaním garancií. EBRD ponúka viaceré typy 
garancií, a to od rizikových garancií až po čiastočne rizi

kové kontingentné garancie, pričom vo všetkých prípa

doch musí byť známa maximálna výška rizika, ktorá je 
merateľná a úverové riziko musí byť akceptovateľné. 

Financovanie prostredníctvom 
sprostredkovateľov  kofinancovanie 

Zo Zriaďovacej zmluvy EBRD vyplývajú pre banku ďal

šie formy financovania jej operácií. Hlavnými kofinanč

nými partnermi pre EBRD sú komerčné banky, oficiálne 
kofinančné spoločnosti (ako sú vládne spoločnosti a bila

terálne finančné inštitúcie poskytujúce granty) exportno

úverové agentúry a medzinárodné inštitúcie. Pri výbere 
koťinančného partnera banka berie do úvahy špecifické 
potreby klientov. Výber tiež závisí od toho, či ide o pro

jekt týkajúci sa súkromného alebo štátneho sektora. 
V rámci kofinancovania EBRD poskytuje priame stred

no a dlhodobé úvery vo forme úverových liniek vybraným 
finančným sprostredkovateľským bankám. V niektorých 
prípadoch EBRD poskytuje obdobné dlhodobé úvery vlá

dam, ktoré tieto ďalej poskytujú komerčným a investič

ným bankám pre financovanie súkromného sektora ma

lých a stredných podnikov. 
EBRD sa tiež spolupodieľa na financovaní projektov 

v spolupráci s miestnymi a zahraničnými bankami. 
V týchto prípadoch posúdenie vhodnosti projektu je dele

gované na spolufinancujúcu banku v súlade s finančnou 
politikou EBRD. 

EBRD ďalej participuje v investičných fondoch, ktoré 
následne investujú do stredne veľkých súkromných 
spoločností na rozvoj ich činnosti. Tieto fondy sú zamera

né predovšetkým na špecifické regióny, vidiek alebo prie

myselný sektor, kde majú svojich miestnych zástupcov. 
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Hlavné investičné kritériá vychádzajú z celkovej investič

nej politiky EBRD. 
EBRD zapája miestne banky do rôznych programov za 

účelom vybudovania ich reputácie a zvýšenia akceptácie 
na medzinárodnom finančnom trhu. V týchto programoch 
EBRD zvyčajne poskytuje čiastočné garancie na podporu 
dokumentárnych platieb realizovaných miestnymi partici

pujúcimi bankami. 
Finančné zdroje určené pre rozvoj súkromného sektora sa 

pohybujú od požiadaviek na prevádzkový kapitál a finan

covanie potrieb obchodu až po stredno až dlhodobé inves

tičné potreby. Kľúčovým cieľom EBRD je podpora a rozvoj 
sektora zdravých a konkurencieschopných služieb. V tejto 
oblasti EBRD sa podieľa na kapitálových investíciách 
v rámci privatizačného procesu a súkromných bánk. 

Kapitálový vklad 

Po rozdelení ČSFR s účinnosťou od 1. januára 1993 zís

kala Slovenská republika v rámci sukcesie členstvo 
v EBRD. Z členstva v EBRD vyplynula Slovensku i po

vinnosť splácania kapitálového vkladu. Podľa Dohody 
o založení EBRD bolo stanovené splácanie členského po

dielu v piatich splátkach. 
V období existencie ČSFR boli uhradené dve splátky, 

ktoré sa po vzniku SR a ČR rozdelili v pomere 2:1. Od ro

ku 1993 do roku 1996 uhradila Slovenská republika zo

stávajúce splátky kapitálového vkladu. So započítaním 
splátok uskutočnených pred rozdelením ČSFR sa splatilo 
celých 30 % základného kapitálu pripadajúceho na SR, t.j. 
12,8 mil. EUR. Upísaný kapitál SR v EBRD predstavoval 
4 267 akcií s nominálnou hodnotou 10 000 EUR. 

Podľa stanov EBRD nesmie celková suma záväzkov 
banky prevýšiť celkovú sumu akcionárskeho kapitálu  10 
mld. EUR (tzv. štatutárny limit). Ak by nedošlo k navýše

niu kapitálu, štatutárny limit by bol dosiahnutý už v prie

behu roka 1997 a banka by bola nútená podstatne zredu

kovať svoju činnosť. Z tohto dôvodu na výročnom zasad

nutí EBRD v Sofii v apríli 1996 bolo schválené navýšenie 
základného kapitálu o 100 % na 20 mld. EUR. Členské 
krajiny splatia len 22,5 % hodnoty nového kapitálu 
v splátkovom kalendári rozvrhnutom na dvanásť rokov 
(z toho 40 percent ročnej splátky splatnej v hotovosti a 60 
percent v dlhopisoch splatných v období piatich rokov). 
Slovenská republika sa zaviazala zdvojnásobiť svoj člen

ský vklad na 8 534 akcií (85,34 mil. EUR). 
Splácanie navýšeného základného vkladu sa začalo reali

zovať v apríli 1998, kedy bola uhradená prvá splátka v cel

kovej výške 1,2 mil. EUR. Podľa splátkového kalendára SR 
bude do r. 2005 splácať ročne 1,2 mil. EUR v prípade rea

lizácie splátok v hotovosti. Pri uprednostnení možnosti 
splátok 40 %nej časti v hotovosti a 60 %nej časti zmen

kou SR bude postupne splácať navýšený kapitál do r. 2009. 

Aktivity EBRD v SR 

K 31. 12. 1998 EBRD schválila financovanie 26 projek

tov pre SR v celkovej hodnote 429,45 mil. EUR, z toho 
332,02 mil. EUR tvoria pôžičky a 97.43 mil. EUR pred

stavuje kapitálový vklad. EBRD ďalej schválila 48 tech

nických kooperačných programov v hodnote 11,4 mil. 
EUR, ktoré sú zamerané na podporu v oblasti životného 
prostredia, konverzie, telekomunikácií, železníc, regionál

neho rozvoja, úspory energií a pod. Viac ako 86,5 % pro

jektov smeruje do súkromného sektora a na financovanie 
dvoch štátnych projektov (medzinárodný cestný koridor 
a telekomunikácie) bola určená suma 59 mil. EUR. 

Zástupcom Slovenska v EBRD je Ing. Anton Kozma. 
EBRD je na Slovensku zastúpená Jonathanom Harfieldom 
od marca 1999. 

Podľa zahraničných podkladov spracovala: 
Ing. Alena Štiptová, Národná banka Slovenska 

Pôžičky EBRD reformným 
krajinám 

Európska banka pre obnovu a roz

voj (EBRD), založená špeciálne na 
finančnú pomoc reformným kraji

nám strednej, južnej a východnej 
Európy v období transformácie svo

jich ekonomík z centrálne plánova

ných na trhové, poskytla doposiaľ 
12,011 miliardy ECU. 

Prostriedky, rok 1998 Kumulatív 31. 12. 1998 
mil. ECU mil. ECU 

Rusko 541 2 837 
Iné štáty býv. ZSSR 373 1 710 
Poľsko 354 1 309 
Rumunsko 252 1 283 
Maďarsko 68 1 053 
Baltské štáty 163 633 
Ukrajina 133 605 
Česká republika 87 525 
Chorvátsko 170 511 
Slovensko 44 395 
Slovinsko 6 307 
Bulharsko 33 296 
Regióny 91 266 
Macedónsko 28 143 
Bosna/Hercegovina 23 70 
Albánsko 7 68 
Spolu 2 373 12011 
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PAMÄTNÉ MINCE 

PAMÄTNÁ STRIEBORNÁ MINCA K 50. VÝROČIU 
ZALOŽENIA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 

1. cena 
akad. sochár Michal Gavula 

2. cena 
akad. sochár Imrich Svitana 

3. cena 
Ing. Milan Virčík 

V rámci emisného plánu pamätných mincí na rok 1999 vydá

va Národná banka Slovenska pamätnú striebornú mincu pri 
príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie, vr

cholnej kultúrnej inštitúcie celonárodného významu, predstavi

teľky a šíriteľky slovenskej hudobnej kultúry. 
Slovenská filharmónia vznikla v roku 1949 zákonom SNR č. 

13/1949 Sb. z 18. decembra 1948 o Slovenskej filharmónii, kto

rý nadobudol účinnosť 1. januára 1949. Od svojho vzniku sa za

merala na budovanie pravidelného koncertného života 
v Bratislave i na celom Slovensku. Sústredila sa nielen na šíre

nie svetového hudobného dedičstva, ale najmä na podnecovanie 
a propagáciu domácej hudobnej tvorby, na interpretáciu diel 
slovenských umelcov. 

Jej základom sa stal rovnomenný symfonický orchester, prvé 
profesionálne štátne hudobné teleso, s primárnym zameraním na 
koncertnú činnosť. Orchester začal pôsobiť 2. septembra 1949 
pod vedením významných dirigentských osobností Václava 
Talicha a Ľudovíta Rajtera. Je najvýznamnejším symfonickým 
orchestrom Slovenskej republiky a počas 50 rokov koncertnej 
činnosti s ním spolupracoval rad popredných domácich i hosťu

júcich dirigentov, sólistov i celých umeleckých kolektívov. 
Sídlom Slovenskej filharmónie je reprezentačná eklektická 

budova Reduty na Medenej ulici v Bratislave. Okrem symfo

nického orchestra pôsobia na pôde inštitúcie aj ďalšie význam

né umelecké súbory predstavujúce špičku slovenského interpre

tačného umenia  Slovenský filharmonický zbor, Slovenský 
komorný orchester, Musica aeterna a Moyzesovo kvarteto. 

Na vytvorenie výtvarného návrhu pamätnej mince bola vy

hlásená verejná anonymná súťaž. Z ôsmich predložených súťaž

ných návrhov vybrala odborná komisia na realizáciu dielo aka

demického sochára Michala Gavulu, ktorému bola udelená prvá 

cena. V oblasti mincovej tvorby ide o autorovu prvú realizáciu. 
Komisia vyzdvihla výtvarné riešenie averzu a reverzu návrhu, 
najmä jednotný reliéfny názor, ktorý autor uplatnil v zobrazení 
jednotlivých prvkov. Na averze je v centrálnej kompozícii 
umiestnený architektonický motív plastickej výzdoby fasády 
budovy Reduty, doplnený zobrazením čelnej steny Veľkej kon

certnej siene s kráľovským hudobným nástrojom  organom. 
Vhodne zvolené motívy alegórií spevu a hudby vytvárajú atmo

sféru koncertu. Na reverze je rovnako v centrálnej kompozícii 
zobrazený arkier budovy Reduty, do siluety ktorého sa po oboch 
stranách vrezávajú naznačené siluety hudobných nástrojov. 
Písmeno „Ó" v slove filharmónia je umiestnené tak, že vytvára 
otvor gitary a súčasne vyvoláva predstavu zvuku. 

Druhú cenu získal akademický sochár Imrich Svitana. Jeho ná

vrh zaujal vyváženou kompozíciou zdôrazňujúcou vertikálnu 
osovosf. Na averze autor zobrazil detail organového telesa, na re

verze detail exteriéru budovy Reduty. Oba motívy sú modelova

né tak, aby vynikol kontrast medzi reliéfom a mincovým poľom. 
Kompozíciu na oboch stranách dopĺňa písmo umiestnené na no

tovú osnovu. Tretia cena bolo udelená Ing. Milanovi Virčíkovi, 
ktorého návrh sa vyznačuje kvalitným reliéfnym spracovaním. 
Averzu dominuje zobrazenie budovy Reduty z vtáčej perspektí

vy, čím sa motív stáva významovo dominantným. Reverz mince 
je zostavený z bohatej kompozície hudobných nástrojov a prvkov 
interiéru koncertnej siene, ktorým dominuje organ. 

Pamätná minca v hodnote 200 Sk s priemerom 34 mm 
a hmotnosťou 20 g je vyrazená zo striebra s rýdzosťou 750/1000 
v Mincovni Kremnica v počte 14 100 kusov, z toho 1 400 ku

sov v proof vyhotovení. Na hrane je nápis „HUDBA  UNI

VERZÁLNA REČ ĽUDSTVA" 
Ing. Dagmar Flaché, foto: Ing. Štefan Fróhlich 
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SAMUEL JURENKA 
1854 1930 

Slovenský bankár a obchodník S. Jurenka sa 
narodil 4. februára 1854 v Myjave. Jeho otec 
Samuel JurenkaMatejov patril k popredným 
myjavským remeselníkom a istý čas pôsobil vo 
funkcii myjavského richtára. 

O súkromnom živote Samuela Jurenku, prí

padne o získanom vzdelaní, sa zachovalo len 
nepatrné množstvo informácií. V rokoch 1875 
až 1882 viedol v Myjave poštový úrad a okrem 
toho vlastnil obchod so zmiešaným tovarom. 
Jeho meno je však neoddeliteľne späté so vzni

kom a činnosťou Myjavskej banky, ako jedného 
z najstarších slovenských peňažných ústavov. Práve Samuel 
Jurenka spolu s Dr. Jánom Krnom dali v roku 1892 podnet na 
vznik tejto banky. Ich snahou bolo „sprostredkovať na Myjave 
a okolí potrebné peňažné obchody, poskytovať pôžičky na 
zmenky, hypotéky a zálohy, prijímať vklady na zúrokovanie, 
pričom tento spolok bude mať na zreteli potreby hospodárov, 
remeselníkov a kupcov." Tento cieľ sa im podarilo postupne na

plniť a to aj napriek tomu, že politická a hlavne ekonomická si

tuácia v myjavskom kraji bola v tých časoch pomerne zložitá. 
Roľníctvo bolo chudobné a zadĺžené a kedysi kvitnúci domáci 
priemysel a remeslá boli v dôsledku strojárskej výroby na úpad

ku. Tento úpadok postihol aj miestny Pytlikársky spolok, zalo

žený v roku 1868 evanjelickým farárom Ľudovítom Vannaym. 
Združoval asi 400 výrobcov tzv. mlynárskeho plátna, vrecovi

ny na sitá, no po 24ročnom pôsobení sa v roku 1892 rozpadol. 
Vznik Myjavskej banky časovo súvisí práve s rozpadom 

tohto spolku, pričom viacero jeho bývalých členov sa zúčast

nilo na prvej schôdzke zakladateľov banky dňa 19. decembra 
1892. Svoje podiely, ktoré im zostali z Pytlikárskeho spolku, 
použili na upísanie účastín Myjavskej banky. Samuel Jurenka 
kúpil dokonca sídelný dom spomínaného spolku a dal ho k dis

pozícii novovzniknutému peňažnému ústavu. Účastníci 
schôdzky sa uzniesli na tom, že „pod firmou Myjavská banka 
účastinársky spolok založia peňažný ústav s menovým kapitá

lom 60 000 zlatých, faktičným 30 000 zlatých, zaokryť sa 
majúcim 6000 účastinami". Samuel Jurenka bol zvolený za 
predsedu správy ad hoc a tiež aj za dočasného pokladníka. 
Vyzvanie zakladateľov na upísanie účastín sa stretlo s úspe

chom a už 23. marca 1893 sa konalo ustanovujúce valné zhro

maždenie, na ktorom bol Samuel Jurenka jednohlasne zvolený 
za správcu banky na tri roky. Túto funkciu zastával bez pre

rušenia až do roku 1924, keď odišiel na dôchodok. 
Počas jeho 31 ročného správcovania sa mu podarilo dosiah

nuť cieľ vybudovať z Myjavskej banky ľudový peňažný ústav 
regionálneho významu, a to hlavne presadzovaním poskytova

nia lacného úveru miestnemu obyvateľstvu, ktoré sa tak poda

rilo dostať spod vplyvu cudzieho kapitálu a najmä z rúk drob

ných úžerníkov. Spolu s J. Krnom mal veľkú zásluhu na 
solídnom a zdravom vývine obchodov banky, čo zvyšovalo 
dôveru obyvateľstva, ktorá sa prejavila hlavne v stále sa zvy

šujúcom množstve vkladov. 
Snažil sa tiež o rozvoj priemyslu v myjavskom okrese, a pre

to banka v roku 1902 založila Konzorcium na vybudovanie 

kruhovej tehelne v Brezovej pod Bradlom, kto

rej stavbu dokončili v roku 1905. Hoci podnik 
bol spočiatku pomerne úspešný, pre ťažký prí

stup a veľkú vzdialenosť od železnice mu chý

bali podmienky na väčší rozmach, a preto ne

presiahol rámec miestneho významu. 
Z iniciatívy Samuela Jurenku a iných funkcio

nárov banky došlo k založeniu Družstva do

chovateľov dobytka v Myjave, ako aj potrav

ných spolkov v okolitých obciach. 
Jurenka chcel, najmä podľa vzoru Ružom

berského účastinného úvemého spolku (od 1919 
názov Slovenská banka) a Tatra banky, zapojiť Myjavskú banku 
a jej funkcionárov do „národobuditeľskej práce v duchu štúrov

sko  hurbanovskom". Banka sa preto zúčastnila na založení 
miestneho čitateľského spolku, spevokolu, finančne podporovala 
študujúcu mládež, vysielala slovenských roľníkov na hospodár

ske výstavy do Prahy, rozširovala slovenské knihy, noviny a po

dobne. Formou úverov a pôžičiek podporovala aj slovenských 
kandidátov snažiacich sa o zvolenie do uhorského snemu. Týmto 
spôsobom podporila zvolenie Jána Valaška v roku 1901 a dve ne

úspešné kandidatúry Dr. Júliusa Markoviča v roku 1905 a 1906. 
No nejasnosti okolo splatenia týchto tzv. volebných dlhov boli 
pred ďalšími voľbami v roku 1910 príčinou dosť ostro vyhrote

ného sporu plného osobných útokov a urážok medzi Dr. 
Júliusom Markovičom a predstaviteľmi Myjavskej banky. 
Funkcionári Myjavskej banky podmieňovali ďalšiu podporu Dr. 
Markoviča splatením všetkých podlžností. Tento spor sa viedol 
prostredníctvom novín, časopisov, letákov a brožúr a bol urov

naný až na valnom zhromaždení Slovenskej národnej strany v ro

ku 1911. ktorá tieto volebné dlhy uznala za dlhy celej strany a za

viazala sa ich postupne splatiť. Spomínaný spor pramenil aj vo 
vzájomnom konkurenčnom boji v oblasti peňažníctva. Jurenka 
podozrieval Markoviča. že podporoval vznik Novej banky na 
Myjave v roku 1910, ktorú vytvorila časť nespokojných akcioná

rov Myjavskej banky, aby tak oslabil jej pozície. Naproti tomu 
Markovič obviňoval Myjavskú banku, no najmä „starobanká

rov", ako nazval S. Jurenku a J. Kmu, že chcú zničiť jeho Ľudovú 
banku v Novom Meste nad Váhom, keďže v roku 1910 otvorili 
v tomto meste filiálku Myjavskej banky. Predstavitelia 
Myjavskej banky museli často čeliť aj útokom zo strany vládnu

cich maďarských orgánov a tlače, pričom najväčšia kampaň 
v snahe zničiť Myjavskú banku sa rozpútala v roku 1912. 

Hoci Jurenka stál na čele Myjavskej banky nepretržite 31 ro

kov, na valnom zhromaždení v roku 1924 sa musel svojho po

stavenia vzdať. Po vzniku Československej republiky, v dôsled

ku silného vzrastu banky prešlo rozhodovanie o najdôležitejších 
veciach z jednej osoby  správcu na sedemčlenný výbor, čo 
Jurenka ťažko znášal. Snažil sa preto pomocou Dunajskej banky 
skupovať účastiny Myjavskej banky, aby tak znovu získal roz

hodujúci vplyv na jej riadení. Dunajská banka však na zásah 
ostatných funkcionárov Myjavskej banky upustila od plánov na 
jej ovládnutie, čím stroskotali aj Jurenkové zámery. Až do svo

jej smrti v roku 1930 žil na dôchodku v rodnej Myjave. 
Mgr. František Chudják 
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Na jednej strane sú akcionári, ktorí 
očakávajú garanciu bezpečne ulože

ného a dobre zhodnoteného kapitálu, 
na druhej strane bankoví klienti, ktorí 
majú plné právo vyžadovať komplex

né, spoľahlivé a relatívne lacné služby, 
či už ide o úvery, platobný styk, či 
sprostredkovanie obchodov s cennými 
papiermi. Je tu však aj rad ďalších za

interesovaných, ktorí pristupujú k ban

ke so svojimi špecifickými požiadav

kami, či už je to štát, burza, 
zamestnanci a pod. 

Do všestranných problémov banko

vého sveta nás uvádza Doc. RNDr. 
Bohuslav SEKERKA, CSc. prostred

níctvom svojej publikácie BANKY 
a BANKOVNÍ PRODUKTY, ktorá 
má dvanásť častí: 

• Peniaze, finančný trh a úročenie 
objasňujú v prvej časti atribút peňazí, 
depozitného multiplikátora a model 
peňažnej rovnováhy, úrokovej miery 
a úročenia. 

• Druhá časť Bankový systém je 
o Českej národnej banke, jej poslaní, 
vybraných činnostiach, emisii banko

viek a mincí, nástrojoch menovej re

gulácie, diskontnej sadzbe, stanovení 
povinných minimálnych rezerv, operá

ciách na voľnom trhu, činnostiach 
v devízovom hospodárení, atd. 

• Tretia časť Obchodné banky je 
o vymedzení, zásadách a rizikách ban

kovej činnosti, účtovníctve a obchod

nej dokumentácii, pokutách, banko

vom tajomstve a poistení vkladov. 
• Vybrané účtovníctvo a účtovnícke 

pojmy sú predmetom informácie štvr

tej časti knihy pod názovom 
Účtovníctvo a výkazníctvo bánk. 
Dozviete sa podrobnosti o výkaze zis

kov, o aktívach a pasívach, peňažných 
tokoch, účtovnej závierke a vypoveda

cích schopnostiach rôznych účtovných 
výkazov. 

• Piata časť informuje o primeranom 
správaní sa bánk, úverovej angažova

nosti, úveroch a majetkovej účasti, zá

sadách klasifikácie pohľadávok, port

foliu cenných papierov a majetkových 
podielov, otvorenej devízovej pozícii 
a riadení likvidity. 

• Platobný styk je o účtoch klientov, 
platobných prostriedkoch a uskutočňo

vaní platobných stykov: šekoch, pla

tobných kartách, bezhotovostnom pla

tobnom styku, úročení účtov a vôbec 
o cenách za služby v platobnom styku. 

• Siedma časť je o cenných papie

roch a dalších nástrojoch bankovej čin

nosti, o dlhopisoch, zmenkách, šekoch, 
termínových kontraktoch, ako sú for

wardy, futures a opcie, hypotekárne 
zástavné listy, depozitné certifikáty, 
pokladničné poukážky, vkladové listy 
a podielové listy a dalšie nástroje, 
napr. dokumentárne akreditívy. 

• O úverových obchodoch: aktívne 
úverové obchody bánk, pasívne úvero

vé obchody a medzinárodné úverové 
obchody si prečítate v ôsmej časti. 

• Zaujímavá je aj deviata časť: 
Medzinárodné bankovníctvo a desiata 
časť knihy: Vybrané problémy marke

tingu banky, o ktorých českí aj iní za

hraniční autori už vydali viacero mo

nografií, preto ich zvlášť neopisujeme. 
• V nemalej miere môžu byť príkla

dom aj pre slovenských bankárov po

sledné dve kapitoly: České bankovníc

tvo v číslach o rozvahe, nákladoch 
a výnosoch, úveroch poskytovaných 
českými bankami a o vkladoch čes

kých klientov a posledná časť: 
Vybrané problémy makroekonómie 
v ČR  o agregovaných ponukách 
a dopyte, národnom dôchodku, kvanti

tatívnych teóriách peňazí, monetariz

me, o procese multiplikácie, časovom 
oneskorení v ekonomických mode

loch. 
Uvedená problematika je aj na prilo

ženej diskete, ktorá je započítaná do 
ceny publikácie. Publikáciu odporúča

me do pozornosti tým, ktorí chcú nájsť 
výklad o bankových produktoch a čin

nostiach bánk v ich komplexnosti. 
Informácia vyúsťuje do analýzy 

bánk, ich hodnotenia a modelovania 
ich budúcej činnosti. Ide o komplexnú 
publikáciu, pokrývajúcu spektrum 
bankových produktov a funkcií, čo je 
prednosťou pred ostatným podobnými 
knihami dostupnými na našom kniž

nom trhu. 

PhDr. Milica Lesáková 

BANKY 
A BANKOVNÍ 
PRODUKTY 

Bohuslav Sekerka 

Banky a bankovní 
produkty, Praha, 
PROFESS 1997, 532 s., 

Na banky sa u nás sústre

ďuje pozornosť médií aj 
najširšej verejnosti. 
Málokto si pritom uvedo

muje, aký zložitý a citlivý 
organizmus banka je , aké 
riziká nesie a akým požia

davkám musí dennodenne 
vyhovieť. 
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Z rokovania Bankovej rady NBS 

V Bratislave sa 13. 8. 1999 uskutočnilo 
20. rokovanie Bankovej rady NBS pod vede

ním novovymenovaného guvernéra NBS 
Mariána Juska. Banková rada udelila súhlas 
na prevod úverových aktív IRB, a. s., za by

tovú výstavbu, Jadrové elektrárne Mochovce 
a redistribučného úveru do Konsolidačnej 
banky, š.p.ú. Ďalej schválila vyhlášku o dru

hom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 
1996 do obehu. 

Pod vedením guvernéra NBS Mariána 
Juska sa dňa 27. 8. 1999 uskutočnilo 22. ro

kovanie Bankovej rady NBS. 
Banková rada schválila Trhový poriadok primárneho trhu 

zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných 
v Slovenskej republike, znejúcich na slovenskú menu. 
Schválený poriadok upravuje v súlade s príslušnými zákonmi 
primárny trh štátnych cenných papierov, vymedzuje jednotli

vé subjetky a stanovuje ich práva a povinnosti. Ďalej 
Banková rada schválila Prevádzkový poriadok centrálneho 
registra krátkodobých cenných papierov znejúcich na sloven

skú menu s dobou splatnosti do jedného roka. V porovnaní 
s doteraz platnými postupmi je nový poriadok rozšírený o re

gistráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom. 
Zároveň detailnejšie popisuje postupy evidencie obchodov na 
sekundárnom trhu, ako aj postupy pri zriaďovaní majetko

vého účtu. Prevádzkový poriadok rozširuje počet priamych 
účastníkov trhu o Eximbanku SR a Fond ochrany vkladov. 

Banková rada vzala na vedomie informáciu o pripravenos

ti bánk na rok 2000. Bankový sektor sa začal pripravovať na 
prechod do tretieho tisícročia ako jeden z prvých ekonomic

kých sektorov na Slovensku. Podľa posledného zisťovania sú 
komerčné banky v poslednej etape prípravy a v súčasnosti si 
banky preverujú tzv. havarijné plány. Kľúčovou súčasťou 
bankového sektora sú medzibankové zúčtovacie a platobné 
systémy a preto Bankové zúčtovacie centrum Slovenska 
(BZCS) už otestovalo všetky systémy a používané programy. 
Podľa záverov zahraničnej audítorskej firmy je BZCS pripra

vené na zvládnutie prechodu do roku 2000 a jeho prístup je 
v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

Banková rada schválila návrh vyhlášky NBS o vydaní pa

mätných zlatých mincí v hodnote 5000 Sk pri príležitosti 
500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí 
v Kremnici. 

Pracovne rokovania 
► 

Guvernér Národnej banky Slovenska M. Jusko pri

jal 19. 8. 1999 L. Buersteddoma (na obrázku vpravo) 
pri príležitosti jeho nástupu do funkcie veľvyslanca 
Nemeckej spolkovej republiky. Veľvyslanec informo

val M. Juska o ekonomickej situácii v Nemecku a zaujímal sa o účasť 
NBS na septembrovom medzinárodnom seminári v Helsinkách. 

A Guvernér NBS M. Jusko prijal 12.8. 1999 člena predstavenstva cen

trály Nomura Securities. Tokyo Hiroshiho Toda (na obrázku vpravo). 
M. Jusko informoval hosťa o ekonomickom vývoji v SR a o menovej 
politike NBS. 

Text a foto: Ivan Paška, Csaba Kerekes 
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Bankový sektor SR sa na rok 2000 pripravuje 

Bankový sektor SR sa na problémy, ktoré môže v zariade

niach informačnej technológie vyvolať prechod cez dátum 1. 
januára 2000, začal pripravovať ako jeden z prvých z ekono

mických sektorov na Slovensku. Pre svoj postup pri tejto prí

prave si zvolil osvedčené a prirodzené etapy: inventarizáciu 
zariadení a stanovenie kritických miest, vypracovanie nápra

vy zistených nefunkčností, otestovanie vypracovaného rieše

nia, implementáciu a otestovanie v rutinnej prevádzke a prí

pravu plánov na riešenie špecifických krízových situácií. Pre 
zjednotenie prístupu a možnosti hodnotenia dosiahnutého 
stavu NBS definovala obsah pojmu „pripravenosť na rok 
2000". Podľa posledného zisťovania je bankový sektor v po

slednej etape prípravy, čo znamená, že sa v komerčných ban

kách pripravujú tzv. havarijné plány. NBS súčasne kladie 
veľký dôraz na využitie možností externého testovania kritic

kých systémov v rutinnej prevádzke ako najdôležitejšieho 
faktora na zabezpečenie nerušenej funkčnosti celého banko

vého sektora pred aj po 1. januári 2000. 
Kľúčovou súčasťou bankového sektora sú aj medzibankové 

zúčtovacie a platobné systémy. Bankové zúčtovacie centrum 

Medzinárodný veľtrh finančníctva, 
bankovníctva a poisťovníctva 

Výstavnú jeseň v Banskej Bystrici otvorí v dňoch 21. až 
24. septembra prestížny a medzinárodne uznávaný veľtrh fi
nančníctva, bankovníctva a poisťovníctva FINEX '99. Na 
veľtrh je zatiaľ prihlásených 156 vystavovateľov z piatich 
krajín na čistej výstavnej ploche 4600 m2 v dvoch paviló

noch. 
Veľtrh sa uskutoční v areáli umiestnenom v centre mesta. 

Prihlásilo sa 11 bánk. medzi nimi po prvý raz BANK PRZE

MYSLOWO HANDLOWY KRAKOW a 9 poisťovní. 
Doplnkové dôchodkové poisťovne ako rozvíjajúci sa seg

ment predstaví v samostatnej expozícii Prvá doplnková dô

chodková poisťovňa TATRY  SYMPATIA a Doplnková 
dôchodková poisťovňa STABILITA. 

Sprievodné podujatia 
Zároveň s FINEXom sa uskutoční 3. ročník špecializova

nej výstavy NETWORK FÓRUM 99 a po piatykrát výstava 
kancelárskych potrieb PREMIÉRA 99. Novinkou veľtrhu je 
národná výstava patentov, úžitkových vzorov, priemysel

ných vzorov, zlepšovacích návrhov a knowhow UmlnEx. 
ktorá sa uskutoční v ráme i expozície Úradu priemyselného 
vlastníctva SR. Je to prvý pokus o propagovanie výsledkov 
technickej tvorivosti a prezentácie stavu priemyselnoprávnej 
ochrany na Slovensku priamo na výstave FINEX. 

Prvý deň určený odbornej verejnosti 
Za najvýznamnejšie podujatie považujeme medzinárodnú 

konferenciu na tému „Finančné inštitúcie transformujúcich 

INFORMÁCIE 

Slovenska, a. s.. (BZCS, a. s.) poskytuje služby v oblasti me

dzibankového platobného styku a zúčtovania na základe 
elektronického prenosu a spracovania platobných transakcií. 
Charakterom tejto činnosti a svojím centrálnym postavením 
na slovenskom bankovom trhu sa stáva neuralgickým bodom 
pre všetky zainteresované strany. BZCS, a. s., definovalo na 
zabezpečenie tohto prechodu vlastný metodický postup, 
v rámci ktorého boli otestované všetky systémy a používané 
programy. Podľa záverov audítorskej firmy Ernst and Young, 
ktorá uskutočnila audit pripravenosti BZCS, a. s., na zvlád

nutie prechodu do roku 2000, je uvedený prístup v súlade 
s medzinárodnými štandardmi a postupmi. Po vykonaní 
komplexného testu s bankami v júni 1999, Národná banka 
Slovenska odsúhlasila prechod medzibankového platobného 
styku do nového prostredia, plne kompatibilného s rokom 
2000 a od júla 1999 prebieha platobný styk medzi bankami, 
zabezpečovaný BZCS. a. s., už v tomto prostredí. V treťom 
štvrťroku 1999, v spolupráci so všetkými bankami, sa usku

toční ešte posledný komplexný test zmeny systémových dá

tumov. Týmto testom sa zavŕši celý proces prípravy na pre

chod do roku 2000. 
 IP 

J''ma;e 'ÚD 
sa krajín v procese ich integrácie do EÚ". Jej organizátormi 
sú Univerzita Mateja Bela  Fakulta financií v spolupráci 
s Národnou bankou Slovenska, Asociácia bánk a Slovenská 
asociácia poisťovní. 

V meste pod Urpínom sa teda počas FINEXu zídu pred

stavitelia centrálnych bánk. finančných inštitúcií a podnika

teľskej sféry z krajín strednej Európy. Záštitu nad touto 
konferenciou prevzalo Ministerstvo financií SR. 

Deň poisťovníctva 
V roku 1999 oslávi slovenské poisťovníctvo 80. rokov svo

jej existencie, preto organizátori vyhradili druhý deň veľtrhu 
ako Deň poisťovníctva, počas ktorého sa uskutoční niekoľko 
významných podujatí v spolupráci so Slovenskou asociáciou 
poisťovní. 

Celkovo tvorí odborný program veľtrhu 10 seminárov, 
konferencií, na ktorých sa očakáva účasť takmer 2000 odbor

níkov a prvé 3 dni veľtrhu sa uskutočnia denne minimálne tri 
odborné podujatia. 

Prvý deň veľtrhu je vyhradený odbornej verejnosti, aby sa 
tak vytvorili podmienky na nerušené rokovania vystavova

teľov s pozvanými odborníkmi, významnými klientmi, t. j . 
prezentáciu aktuálnej ponuky. 

Tradíciu si vytvorili aj ďalšie sprievodné podujatia  dixi

lendový festival, tenisový turnaj osobností finančnej a podni

kateľskej sféry, ako i golfový turnaj. 
Ing. Dušan Kováč 

BBEXPO 
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VYBRANÉ UKAZOVATELE HOSPODÁRSKEHO A MENOVÉHO VÝVOJA SR 
SELECTED INDICATORS ON ECONOMIC AND MONETARY DEVELOPMENTS OF THE SR 

NÁRODNÁ HANKA SLOVENSKA 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

1996 1997 1998 1999 Unit Indicator Ukazovateľ Merná 
jednotka 

1996 1997 1998 

4. 54. 6. 

Unit Indicator 

REÁLNA EKONOMIKA REAL ECONOMY 
Hrubý domáci produkt')

2
) mld. Sk 550,8* 586,8* 612,7* Sk billion Gross domestic product

1
)

2
) 

Medziročná zmena HDP
3
) % 6,6" 6,5* 4,4* % Yearonyear change of GDP

 3
> 

Miera nezamestnanosti "> % 12,8 12,5 15,6 16,4 16,5 17,7 % Unemployment rate") 
Spotrebiteľské ceny

 3
> % 5,4 6,4 5,6 7,1 6,7 7,1 % Consumer prices

3
) 

OBCHODNÁ BILANCIA 2) TRADE BALANCE 2) 
Vývoz (fob) mil. Sk 270 643 324 017 375 920 124 053 159 581 196 679 Sk milión Export (fob) 
Dovoz (fob) mil. Sk 340 903 393 973 456 713 141 437 186 570 223 990 Sk milión Import (fob) 
Saldo mil. Sk 70 260 69 956 80 793 17 384 26 989 27 311 Sk milión Balance 

PLATOBNÁ BILANCIA
2
) BALANCE OF PAYMENTS

2
) 

Bežný účet mil. Sk 64 301,0 65 630,0 72 708,0 15 444,0 28 276,0 Sk milión Current account 
Kapitálový a finančný účet mil. Sk 66 770,0 58 832.0 63 795,2 8 608,5 13 686,0 Sk milión Capital and financial account 
Celková bilancia mil. Sk 7 367,9 1 776,2 19 543,2 1 148,5 9 601,3 Sk milión Overall balance 

DEVÍZOVÉ REZERVY
4
) FOREIGN EXCHANGE RESERVES

 4
) 

Celkové devízové rezervy mil. USD 5 685,5 6 488,5 6 055,1 3 901,7 3 661,7 3 938,5 USD milión Total foreign exchange reserves 
Devízové rezervy NBS mil. USD 3 473,3 3 284,9 2 923,3 2 731,7 2 514,7 2 952,9 USD milión Official reserves of NBS 

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ') 9) FOREIGN DEBT ")9I 

Celková hrubá zahraničná zadlženosť mld. USD 7,8 9,9 11.9 9,6 9,4 USD billion Total gross foreign debt 
Zahraničná zadlženosť na obyvateľa SR USD 1473 1 867 2 209 1783 1747 USD Gross foreign debt per capita 

MENOVÉ UKAZOVATELE MONETARY INDICATORS 
Devízový kurz

5
)
 8
> Sk/USD 30,647 33.616 35,242 41,911 43,067 43,780 Sk/USD Exchange rate

5
)

8
) 

Peňažná zásoba [M2]
 4
> mld. Sk 416,2 453,9 466,1 479,6 482,0 484,1 Sk billion Money supply [M2]") 

Medziročná zmena M2
3
) % 16,5 8,9 2,8 7,4 6.3 7,3 % Yearonyear change of M2

3
) 

Úvery podnikom a obyvateľstvu") mld. Sk 361,3 370,1 386,8 399,6 400,7 402,5 Sk billion Credit to enterprises and households") 

Diskontná sadzba
6
) % 9,75/8,8 8,8 8.8 8,8 8,8 8,8 % Discount rate

6
) 

ŠTÁTNY ROZPOČET 2)") STATE BUDGET 2) "> 

Príjmy mld. Sk 166,3 180,8 177,8 58,8 68,0 85,1 Sk billion Revenue 
Výdavky mld. Sk 191,9 217,8 197,0 60,2 76,7 92,2 Sk billion Expenditure 

Saldo mld. Sk 25,6 37,0 19,2 1,4 8,7 7,1 Sk billion Balance 

PRIMÁRNY TRH PRIMARY MARKET 

Priemerná úroková miera Average interest rate 
 jednoročné vklady % 9,43 10.33 11,17 12,33 12,48 12,53 % 12month deposits 

 krátkodobé úvery % 14,29 17,31 20,61 19,65 20,44 19.98 %  shortterm loans 

 krátkodobé čerpané úvery % 13,27 18,88 19,72 16,73 19,86 19,28 %  shortterm new loans 

PEŇAŽNÝ TRH / Priemerná úroková MONEY MARKET / Average interbank 

miera z medzibank. vkladov (BRIBOR)* deposit interest rate (BRIBOR)** 

 overnight % 11,57 24,18 14,41 9,98 23,57 13,57 %  overnight 

 7dňová % 11,79 23,93 15,88 11,73 25,35 17,07 %  7day 
14dňová % 11,82 23,60 16,54 11,97 25,41 17,18 % 14day 

1mesačná % 11,87 23,50 18,39 12,71 25,05 17,44 % 1month 

 2mesačná
 7
> % 11,86 23,31 19,82 13,73 25,54 17,80 %  2month

?
) 

 3mesačná % 11,86 23,18 20,82 13,96 25,40 17,86 % 3month 

 6mesačná % 11,93 22,74 22,14 15,35 26,07 17,86 %  6month 

') stále ceny, priemer roka 1995 
2
) kumulatívne od začiatku roka 

3
> zmena oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka 
') stav ku koncu obdobia 
5
) kurz devíza stred, priemer za obdobie 

6
> rok 1995 zmeny sadzby od 17.3. a 6.10., rok 1996 zmena sadzby od 13.1. 
7) rok 1995 priemer za obdobie júldecember 
8
) od 1.10 1998 zrušenie fixného kurzového režimu a zavedenie floatingu 

9) od 1.1 1999 zmena metodiky 
' predbežné údaje 
" od 29. 5. do 15.10.1997 „Monitoring úrokových sadzieb na trhu 

medzibankových depozit v SR" 

1
) Constant prices, average for 1995 

2) Cumulative figures since the beginning of the year 
3
> Change compared with the same period of previous year 
') As the end of period 
5
> Midpoint rate, average of period 
6) Year 1995 changes since 17.3. and 6.10., year 1996 change since 13.1. 
7) Year 1995 average of period JulyDecember 
B) The fixed foreign exchange regime repleaced by floating, since 1 10 1998 
9) Change of the methodology since 1.1 1999 
* Preliminary data 
** From 29. 5. to 15.10.1997 'Monitoring of interest rates on Slovakia's interbank 

deposit market' 

" 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

ADRESÁR BÁNK A POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK 
VSRK1.8.1999 

DIRECTORY OF BANKS AND BRANCH OFFICES OF FOREIGN BANKS 
IN THE SR AT 1 AUGUST 1999 

For. 
CIS. 
No. 

Názov 
Name of bank 

Adresa 
Address 

Vedúci predstaviteľ banky 
Chief Executive 

Funkcia 
Position 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

1. 

Centrálna banka /Central Bank 

Národná banka Slovenska Štúrova 2 
813 25 Bratislava 

Ing. Marián Jusko guvernér NBS 
Governor 

07/52964152 
07/59532852 

07/54131167 

Komerčné banky/Commercial Banks 

1. AG Banka, a. s. Kuzmányho18 
974 01 Banská Bystrica 

Ing. Peter Jaďuď generálny 
riaditeľ 
General 
Director 

088/709111 088/724730 

2. Bank Austria Creditanstalt 
Slovakia, a.s. 

Mostová 6 
811 02 Bratislava 

Mag. Regina OvesnyStraka predsedkyňa 
predstavenstva 
Chairman 
of the Board 

07/596 91111 07/59699406 

3. Banka Slovakia, a.s. J. Kráľa 1 
974 01 Banská Bystrica 

Doc. Ing. 
Alena Longauerová, CSc. 

prezidentka 
President 

088/4317222 088/413 22 22 

4. CITIBANK (SLOVAKIA), a.s. Viedenská cesta 5 
851 01 Bratislava 

David C. Francis generálny riaditeľ 
General Director 

07/68278223 07/67272 689 

5. Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s. Medená 22 
811 02 Bratislava 

JeanMichel Giovannetti generálny riaditeľ 
General Director 

07/52925320 07/529 26209 

6. Devín banka, a.s. Františkánske nám. 8 
811 01 Bratislava 

Ing. Ľubomír Kanis generálny riaditeľ 
General Director 

07/59366111 07/59366210 

7. Dopravná banka, a.s. UI.Čsl. armády 24 
974 00 Banská Bystrica 

Ing. Zora Urbanova generálna riaditeľka 
General Director 

088/41418 82 088/4141938 

8. HypoVereinsbank Slovakia, a.s. Lazaretská 24 
81108 Bratislava 

Dr. Martin Pytlik predseda 
predstavenstva 
Chairman 
of the Board 

07/593 58111 07/593 58 600 

9. Investičná a rozvojová banka, a.s. 
od 19.12.1997 v nútenej správe 

Štúrova 5 
813 54 Bratislava 

Ing. Vladimír Hromy správca 
Conservator 

07/52962 085 07/52963484 

10. Istrobanka, a.s. Laurinskál 
811 01 Bratislava 

Ing. Miroslav Paulen generálny riaditeľ 
General Director 

07/59397111 07/59397470 

11. Komerční banka Bratislava, a.s. Medená 6 
P.O. BOX 137 
81102 Bratislava 

Ing. Marián Šedo generálny riaditeľ 
General Director 

07/52932153 07/52961959 

12. Konsolidačná banka 
Bratislava, š.p.ú. 

Cintorínska 21 
P.O. BOX 67 
814 99 Bratislava 

Ing. Augustín Grman, CSc. generálny riaditeľ 
General Director 

07/529 21 387 07/52921353 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Por. 
čís. 
No. 

Názov 
Name of bank 

Adresa 
Address 

Vedúci predstaviteľ banky 
Chief Executive 

Funkcia 
Position 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

13. Ľudová banka, a.s. Vysoká 9 
P.O. BOX 81 
81000 Bratislava 

Karl MayrKern 

Ing. Jozef Kollár, PhD. 

Dkfm. Wolfgang Siller 

riaditeľ, predseda 
predstavenstva 
Director, 
Chairman 
of the Board 
riaditeľ, 
podpredseda 
predstavenstva 
Director, 
ViceChairman 
of the Board 
riaditeľ, člen 
predstavenstva 
Director, 
Member 
of the Board 

07/59651111 07/54412444 

14. Poľnobanka.a.s. Vajnorská 21 
832 65 Bratislava 

Ing. František Palič generálny 
riaditeľ 
General 
Director 

07/443 73 964 07/44373975 

15. Poštová banka, a.s. Gorkého3 
P.O.BOX 149 
814 99 Bratislava 

Ing. Milan Lônčík prezident 
President 

07/596 03111 07/59603 311 

16. Priemyselná banka, a.s. Štúrova 27 
040 01 Košice 

Doc.lng. Jaroslav Maričák, CSc. prezident 
President 

095/6804111 095/6804220 

17. Prvá komunálna banka, a.s. Hodžova11 
01011 Žilina 

Ing. Jozef Mihalik, PhD. prezident 
President 

089/624093 089/624129 

18. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30 
P.O.BOX 48 
820 05 Bratislava 

JUDr. Ján Roland Burger predseda 
predstavenstva 
Chairman 
of the Board 

07/58231111 07/434 22919 

19. Slovenská kreditná banka, a.s. Námestie SNP 13 
P.O.BOX 97 
814 99 Bratislava 

Ing.NorbertTenczer prezident 
President 

07/59265111 07/52921233 

20. Slovenská sporiteľňa, a. s. Suché Mýto 4 
816 07 Bratislava 

RNDr. Dušan Jurčák prezident 
President 

07/59574500 07/59574009 

21. Slovenská záručná 
a rozvojová banka, š.p.ú. 

Štefánikova 27 
P.O.BOX 154 
814 99 Bratislava 

Ing. Ľudovít Vitárius, CSc. generálny riaditeľ 
General Director 

07/57292111 07/57292250 

22. Stavebná sporiteľňa 
VÚBWústenrot,a,s. 

Grósslingovaľľ 
82006 Bratislava 

Ing. Joachim Kučera riaditeľ 
Director 

07/592 75111 07/529 20912 

23. Tatra banka, a.s. Vajanského nábr. 5 
81006 Bratislava 

Dkfm. Rainer Franz predseda 
predstavenstva 
a generálny riaditeľ 
Chairman 
of the Board and 
General Director 

07/59316111 07/52924760 

24. Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 
P.O. BOX 90 
820 05 Bratislava 

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. prezident 
President 

07/59551111 07/555 66650 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Por. 
čís. 
No. 

Názov 
Name of bank 

Adresa 
Address 

Vedúci predstaviteľ banky 
Chief Executive 

Funkcia 
Position 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Pobočky zahraničných bánk/ Branch Offices of Foreign Banks 

1. Banka Bohemia, a.s. Praha 
Pobočka Košice 
v likvidácii od 27. 7.1994 
Odňatie povolenia pôsobiť 
ako banka k 1.4.1996 

Kováčska 63 
04001 Košice 

Helena Ružinská likvidátorka pobočky 
Director of Branch 
Office 

095/6227963 095/6227956 

2. Československá 
obchodní banka, a.s. 
Zahraničná pobočka v SR 
Riaditeľstvo pre SR 

Michalská 18 
815 63 Bratislava 

Ing. Ladislav Unčovský riaditeľ pobočky 
Director of Branch 
Office 

07/59345000 
07/59345111 

07/54430530 

3. ING Bank N.V.Amsterdam 
pobočka Bratislava 

Kolárska 6 
P.O.BOX 123 
81106 Bratislava 

Jan Hillered riaditeľ pobočky 
Director of Branch 
Office 

07/59346111 07/52931221 

ZASTÚPENIA ZAHRANIČNÝCH BÁNK 
VSRK1.8.1999 

REPRESENTATIVE OFFICES OF FOREIGN BANKS 
IN THE SR AT 1 AUGUST 1999 

Krajina 
Country 

Názov a adresa 
Name and address 

Dátum registrácie 
Date of registration 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Vedúci zastúpenia 
Managing Director 

Česká republika 
Czech Republic 

Česká spofitelna, a.s., Praha 
zastúpenie/Representative 
Office Bratislava 
Prievozská 12 (Business Center) 
821 09 Bratislava 

13.4.1995 07/53418427 07/53418435 RSDr. Bohumil Moutelik Česká republika 
Czech Republic 

Investičnía poštovní banka, a.s., Praha 
zastúpenie / Representative 
Office Bratislava, 
Pribinova 25, 
821 09 Bratislava 

1.11.1995 07/50633138 
07/50633139 

07/506 33163 Ing. Milan Šikula, DrSc. 

Živnostenská banka, a.s., Praha 
zastúpenie/ Representative 
Office Bratislava 
Ventúrska12 
811 01 Bratislava 

3.5.1996 07/54418470 07/54419385 Ing. Michal Lórincz 

Francúzsko 
France 

BanqueParibas 
zastúpenie/Representative 
Office Bratislava 
Námestie SNP 15 
81000 Bratislava 

11.3.1992 07/52967515 07/529 64 973 Ing. Dušan Hanuliak 

Societe Generale 
zastúpenie/Representative 
Office Bratislava 
Štefánikova 22 
P. O. BOX 278 
810 00 Bratislava 

6.4.1994 07/524 91 889 07/52499806 Ing. Viera Švecová 

" 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Krajina 
Country 

Názov a adresa 
Name and address 

Dátum registrácie 
Date of registration 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Vedúci zastúpenia 
Managing Director 

Maďarsko 
Hungary 

Magyar Kulkereskedelmi Bank 
RT Budapest 
zastúpenie / Representative 
Office Bratislava 
Grósslingová35,3.posch., 
81109 Bratislava 

13.11.1994 07/529 61 875 07/52921125 Tamás Heffner 

Nemecko 
Germany 

CommerzbankAG, 
zastúpenie / Representative 
Office Bratislava, 
Pribinova 25, 
819 02 Bratislava 

10.5.1995 07/50634 522 07/50634 518 Guy De Roeck Nemecko 
Germany 

DresdnerBankAG, 
zastúpenie / Representative 
Office Bratislava 
Hlavné nám. 4 
811 01 Bratislava 

15.6.1995 07/54434 094 07/54430940 Ing. PeterWerner 

Poľsko 
Poland 

Bank Przemyslowo-Handlowy 
SA, zastúpenie / Representative 
Office Bratislava 
Dostojevského rad 28 
81109 Bratislava 

30.12.1998 07/59633129 07/596 32145 WaldemarOlewski 

Veľká Británia 
Great Britain 

Európska banka 
pre obnovu a rozvoj 
European Bankfor 
Reconstruction 
and Development 
zastúpenie / Representative 
Office Bratislava 
Grósslingová4 
81418 Bratislava 

18.5.1994 07/52967835 07/52921459 Jonathan Harfield 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

ASOCIÁCIE V PEŇAŽNOM SEKTORE SR 
K 1.7.1999 

ASSOCIATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR OF THE SR 
AT 1 JULY 1999 

Názov organizácie 
Name of organization 

Začiatok 
činnosti 

Commenced 
operation 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Predstaviteľ 
organizácie 

Chief Executive 

Prevažujúca činnosť 
Line of activity 

Asociácia bánk 
(Association of Banks) 
Tallerova 1 
811 01 Bratislava 

1.4.1993 07/592 68401 07/59268401 RNDr. Dušan Jurčák 
prezident 
President 

Ing. Miroslav Marenčík 
generálny tajomník 
General Secretary 

Riešenie odborných problémov 
bankovej sféry, zastupovanie 
záujmov členov vo vzťahu k orgá

nom štátnej správy, reprezento

vanie záujmov svojich členov 
doma a v zahraničí 
(Dealing with problems facing 
the banking sector; representing 
the interests of banks visävis 
the bodies of state administration; 
representing the interests 
of banks in the SR and abroad.) 

Asociácia kolektívneho investovania 
(Association of the Collective 
Investments) 
Páričková18 
821 08 Bratislava 

3.6.1993 0901707253 07/65316402 Ing. Rudolf Lachkovič 
prezident 
President 

Zastupovanie záujmov členov 
asociácie voči iným subjektom, 
poradenská, informačná a vzde

lávacia činnosť 
(Representing the interests 
of investment managers and 
funds, training, consulting, 
and information services.) 

Asociácia obchodníkov 
s cennými papiermi 
(Association of Securities 
Dealers) 
Radlinského 13 
811 07 Bratislava 

26.7.1994 07/52968268 07/52968 268 Ing. Igor Hornák, CSc. 
predseda výkonného 
výboru 
Chairman 
Ing. Róbert Kopal 
riaditeľ/Director 

Združovanie obchodníkov s cen

nými papiermi, zastupovanie ich 
záujmov 
(Representing the interests of 
securities dealers.) 

Slovenská asociácia poisťovní 
(Slovak Insurance Association) 
Drieňová 34 
820 09 Bratislava 
P.0.B0X51 
Bratislava 29 

1.1.1994 07/434 29985 07/434 29 984 Ing. Vladimír Rančík 
generálny tajomník 
General Secretary 

Zastupovanie, ochraňovanie 
a presadzovanie spoločných 
záujmov poisťovní vo vzťahu 
k orgánom štátnej správy 
a d'aľším právnym subjektom 
(Representing, safeguarding, 
and advocating the interests of 
insurance companies visävis 
the bodies of state administration 
and other legal entities.) 

Združenie pre bankové karty 
(Association for Credit Cards) 
Mlynské Nivy 1 
P.O. BOX 90 
820 05 Bratislava 25 

1.1.1993 07/54410547 07/54410 547 Ing. Ľubica Maászová 
predsedníčka 
Chairman 

Podpora rozvoja platobných 
kariet v SR 
(Support of development of credit 
cards.) 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

ÚČELOVÉ ORGANIZÁCIE V BANKOVOM SEKTORE SR 
K 1.7.1999 

SPECIALIZED ORGANIZATIONS IN THE BANKING SECTOR 
OF THE SR AT 1 JULY 1999 

Názov organizácie 
Name of organization 

Začiatok 
činnosti 

Commenced 
operation 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Predstaviteľ 
organizácie 

Chief Executive 

Prevažujúca činnosť 
Line of activity 

Autorizačné centrum 
Slovenska, a.s. (ACS, a.s.) 
(Authorization Centre 
of Slovakia) 
Rontgenova 1 
851 01 Bratislava 

1.6.1994 07/62412 841 07/62412 840 Ing. Dušan Jakubáci 
predseda 
predstavenstva 
a generálny riaditeľ 
Chairman of the Board 
and General Director 

Elektronická a hlasová auto

rizácia platobných kariet 
v domácom a medzinárodnom 
režime, vydávanie, personalizá

cia.riadenie a správa domácich 
a medzinárodných platobných 
kariet 
(Electronic and voicebased 
authorization of credit cards 
in domestic and international 
mode, issuance, personalization, 
management and administration 
of domestic and international 
credit cards.) 

Bankové zúčtovacie centrum 
Slovenska, a.s. 
(Slovak National Clearing 
Center) 
Zrinskeho13 
814 85 Bratislava 

27.8.1992 07/593 52104 07/54411465 RNDr. Rudolf Požgay, CSc. 
generálny riaditeľ 
a predseda 
predstavenstva 
Chairman of the Board 
and General Director 

Platobný styp medzi bankami 
na Slovensku, tvorba a 
prevádzkovanie informačných 
systémov pre banky 
(Interbank payments and 
settlements in the SR; develop

ment and servicing of information 
systems for banks.) 

Centrum kupónovej 
privatizácie SR 
(Voucher Privatization 
Centre of the SR) 
P.O.BOX 87 
Miletičova 1 
810 05 Bratislava 

15.12.1992 07/555 74641 07/555 67 853 JUDr. Jozef Mojžišek 
riaditeľ 
Director 

Predaj štátnych akciových 
spoločností za investičné 
kupóny 
(The sale of stateowned 
joint stock companies for 
investment vouchers.) 

MMB Bratislava, s. r. o. 
Miletičova 1 
821 08 Bratislava 

1.1.1997 07/555 66050 07/555 66 060 Mgr. Dalibor Černička 
Managing director 

Sprostredkovanie obchodov 
na peňažnom trhu 
(Mediating transactions 
on the interbank money 
market.) 

Stredisko cenných 
papierov SR, a.s. 
(Securities Centre) 
Ul. 29. augusta 1/A 
814 80 Bratislava 

1.1.1993 07/529 68 751 07/52968755 Ing. Emília Palková 
generálna riaditeľka 
General Director 

Evidencia zaknihovaných 
a imobilizovaných cenných 
papierov, zmien ich 
majiteľov 
(Registration of bookentry 
and immobilized securities, 
changes in ownership.) 

" 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

BURZY S CENNÝMI PAPIERMI 
VSRK1.7.1999 

STOCK EXCHANGES IN THE SR 
AT 1 JULY 1999 

Názov burzy 
Name of Stock Exchange 

Začiatok 
činnosti 

Commenced 
operation 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Predstaviteľ burzy 
Chief Executive 

Burza cenných papierov, a.s. 
(Bratislava Stock Exchange) 
Vysoká 17,81106 Bratislava 
(P.O.BOX 15,814 99 Bratislava) 

15.3.1991 07/492 36102 07/492 36103 Ing. Dušan Paulík 
predseda burzovej komory 
Chairman of the Exchange 
Chamber 
Ing. Marián Sásik, CSc. 
generálny tajomník 
General Secretary 

RM Systém Slovakia, a.s. 
Zámocké schody 2/A 
811 01 Bratislava 

8.3.1993 07/593 29111 07/593 29218 Ing. Kamil Kyselica 
generálny riaditeľ 
General Director 

VÝBER OSTATNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU 
KOMERČNÝCH BÁNK V SRK1.7.1999 

OTHER SELECTED FINANCIAL INSTITUTIONS WITH COMMERCIAL BANKS' CAPITAL 
PARCTICIPATION INTHESR AT 1 JULY 1999 

Názov organizácie 
Name of organization 

Začiatok 
činnosti 

Commenced 
operation 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Predstaviteľ 
organizácie 

Chief Executive 

Prevažujúca činnosť 
Line of activity 

BPT Invest, a.s. 
Štefánikova 5 
81104 Bratislava 

30. 5.1996 07/524 44 282 07/52444 282 Ing. Stanislav Brečka 
predseda predstavenstva 
Chairman of the Board 

Ing. Rastislav Kasanický 
generálny riaditeľ 
General Director 

Ekonomické a organizačné 
poradenstvo, finančný leasing, 
factoring a Waiting 
(Business and organizational 
consulting, financial leasing, 
factoring and forfaiting.) 

CarpatiaConsulta

Hypotéka.a.s. 
Partizánska cesta 94 
974 01 Banská Bystrica 

13.9.1995 088/414 29 23 088/414 2923 Ing. Milan Černý 
riaditeľ/Director 

Ekonomické a organizačné 
poradenstvo, prenájom a leasing 
(Business and organizational 
consulting, renting and leasing.) 

CREDITA SLOVAKIA, s. r. o. 
Bajkalská 41 
821 09 Bratislava 

10.4.1996 07/53417 269 07/53417 283 Ing. Vladimír Jarúnek 
konateľ 
Executive 

Ekonomické poradenstvo 
(Business consulting.) 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Názov organizácie 
Name of organization 

Začiatok 
činnosti 

Commenced 
operation 

Telefón 
Telephone 

Fax 
Fax 

Predstaviteľ 
organizácie 

Chief Executive 

Prevažujúca činnosť 
Line of activity 

IRBLEAS, a.s. 
Nám.SNP14 
975 55 Banská Bystrica 

26.6.1992 088/415 25 23 088/415 25 23 ing. Ján Jahuniak 
poverený vedením 
Charged with Managing 
the Company 

Leasing afinančný leasing 
(Leasing and financial leasing.) 

ISTROHOLDING.a.s. 
Pražská 1,81104 Bratislava 
pôšt. kontakt: 
Čajakova28,831 01 Bratislava 

29.3.1993 07/444 52127 07/444 52125 Ing. Bartošovičová 
predseda predstavenstva 
Chairman of the Board 

Ekonomické poradenstvo 
a sprostredkovanie obchodu 
(Business consulting and 
intermediary trade.) 

Komunálna finančná 
spoločnosť, a. s., KOFIS, a.s. 
Hodžova9 
01001 Žilina 

5.2.1996 089/620 844 089/626 631 Ing. Peter Kňaze 
generálny riaditeľ 
General Director 

Finančný prenájom 
investičného majetku 
(Finance leasing of the 
investment property.) 

PB Leasing, s.r.o. 
Pri Jazdiarni 1 
040 01 Košice 

1.10.1992 095/622 6559 095/622 65 59 JUDr. Juraj Šimko 
riaditeľ/Director 

Finančný leasing 
(Finance leasing.) 

Slovenská hypotekárna, a. s., 
o.c. p. 
Mlynské Nivy 1 
820 05 Bratislava 25 

22.12.1995 07/505 52 731 07/505 67 817 Ing. Mgr. Luboč Ševčík, CSc. 
predseda predstavenstva 
Chairman of the Board 

Ekonomické a organizačné 
poradenstvo 
(Business and organizational 
consulting) 

SPOROFIN.a.s. 
Kukučínova 22 
831 03 Bratislava 
P.O.BOX 50 
830 08 Bratislava 38 

30.6.1995 07/444 52 690 07/444 52 694 Ing. Martin Vittek 
generálny riaditeľ 

General Director 

Leasing, realitná činnosť, 
faktoring a Wait ing 

(Leasing, real estate business, 
factoring and forfaiting.) 

TATRA LEASING, s.r.o. 
Mostová 8 
81102 Bratislava 
prevádzka Pribinova 25 
811 02 Bratislava 

1.5.1993 07/596 71588 07/506 34458 Mag. Johan Hôfler 
Ing. Marcel Kaščák 
Ing. Igor Horváth 
konateľ/Executive 

Finančný leasing dopravnej 
techniky, strojov a strojárenskej 
technológie 
(Finance leasing of transport 
technique, machines and 
technology.) 

Tatra Raiffeisen Capital, s.r.o. 
Vajanskéhonábr. 5 
811 02 Bratislava 

9.11.1994 07/544 30 935 07/544 30 939 Ing. Marián Hlavačka 
konateľ 
Executive 

Ekonomické a finančné 
poradenstvo 
(Business and financial 
consulting.) 

VÚB Factoring, a.s. 
Krížna 54 
821 08 Bratislava 

24.3.1993 07/502 23111 07/554 21571 Ing. Martin Krampl 
generálny riaditeľ 
General Director 

Vykonávanie faktoringových 
aforfaitingových obchodov 
(Factoring and forfaiting 





Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 07.1999 v mil. Sk 

Zmena 
A K T Í V A oproti 

20.07.99 
P A S Í V A oproti 

20.07.1999 
1 Zlato 1.206.2 (0.0) 1 Emisia obeživa 57.392.9 (2.805.7) 
2 Vklady v MMF 31.708.3 (284.3) 2 Záväzky voči MMF 38.053.3 (625.4) 

2.1 V cudzej mene 4.854.0 (173.9) 2.1 V cudzej mene 11.199.0 (515.0) 
2.2 V slovenských korunách 26.854.3 1110.4) 2.2 V slovenských korunách 26.854.3 (110.4) 

3 Vklady v zahraničných bankách a me 8.037.6 (9.516.4) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 26.312.5 (2.070.5) 
dzinárodných inšiitúciáchv cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 7.509.5 (9,485.1) 3.1 V cudzej mene 25.818.4 (2.070.5) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 528.1 (31.3) 3.2 V slovenských korunách 494.1 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 14.681.8 (2.084.0) 4 Emitované cenné papiere 13.616.3 (9.312.7) 
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 35.599.5 (76.6) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 3,616.3 (9.312.7) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 14.363.7 (24.1) 4.2 Ostatné 10.000.0 (0.0) 
5.2 Ostatné pohľadávky 21.235.8 (100.7) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 42.082.3 (2.855.7) 

6 Cenné papiere 122.880.3 (2.130.9) 5.1 Peňažné rezervy bánk 40,593.8 (3.428.2) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 115.383.5 (3.369.2) 5.2 Ostatné 1.488.5 (572.5) 
6.2 Štátne v slovenských korunách 955.8 (1.009.7) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 10.256.0 (5.839.9) 
6.3 Ostatné v slovenských korunách 6.541.0 (22248.0) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 7.156.2 (5.156.2) 

7 Majetkové účastiny 1.643.8 (16.0) 6.2 Štátne fondy 3.099.8 (683.7) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1.523.8 (16.0) 7 Ostatné pasíva 27.752.4 (621.8) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 7.1 Vklady klientov 2.361.0 (160.0) 

8 Ostatné aktíva 18.968.9 (976.5) 7.2 Ostatné 25.391.4 (781.8) 
8.1 Úvery klientom 551.3 (1.5) 8 Čisté obchodné imanie 19.260.7 (3.313.6) 
8.2 Ostatné 18.417.6 (975.0) 8.1 Vlastný kapitál 

8.2 Ostatné vlastné prostriedky 
10.197.6 
9.063.1 

(0.0) 
(3.313.6) 

234.726.4 (8.810.5) 234.726.4 (8,810.5) 
Ing. Marián Jusko, CSc. Ing. Anna Pastuchová, PhD. 
guvernér vrchná riaditeľka úseku informatiky 

Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 10.08.1999 v mil. Sk 

Zmena Zmena Zmena 
A K T Í V A oproti 

31.07.99 
P A S Í V A oproti 

31.07.1999 
1 Zlato 1.206.2 (0.0) 1 Emisia obeživa 57.388.8 (4.1) 
2 Vklady v MMF 31.102.7 (605.6) 2 Záväzky voči MMF 36.847.1 (1.206.2) 

2.1 V cudzej mene 4.862.6 (86) 2.1 V cudzej mene 10.607.0 (592.0) 
2.2 V slovenských korunách 26.240.1 (614.2) 2.2 V slovenských korunách 26.240.1 (614.2) 

3 Vklady v zahraničných bankách a me 3.092.9 (4.944.7) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 29.361.5 (3.049.0) 
dzinárodných inšiitúciáchv cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 2.571.7 (4.937.8) 3.1 V cudzej mene 28.867.4 (3.049.0) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 521.2 (6.9) 3.2 V slovenských korunách 494.1 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 22.547.4 (7.865.6) 4 Emitované cenné papiere 23.633.1 (10.016.8) 
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 29.598.6 (6.000.9) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 3.633.1 (16.8) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 8.657.7 (5.706.0) 4.2 Ostatné 20.000.0 (10.000.0) 
5.2 Ostatné pohľadávky 20.940.9 (294.9) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 41.941.7 (140.6) 

6 Cenné papiere 132.908.5 (10.028.2) 5.1 Peňažné rezervy bánk 40.117.6 (476.2) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 114,464.0 (919.5) 5.2 Ostatné 1.824.1 (335.6) 
6.2 Štátne v slovenských korunách 956.5 (0.7) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 9.223.3 (1.032.7) 
6.3 Ostatné v slovenských korunách 17.488.0 (10.947.0) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 6,500.0 (656.2) 

7 Majetkové účastiny 1.656.1 (12.3) 6.2 Štátne fondy 2.723.3 (376.5) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1.536.1 (12.3) 7 Ostatné pasíva 28.306.7 (554.3) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 7.1 Vklady klientov 2.809.1 (448.1) 

X Ostatné aktíva 23.456.8 (4.487.9) 7.2 Ostatné 25.497.6 (106.2) 
8.1 Úvery klientom 539.0 (12.3) 8 Čisté obchodné imanie 18,867.0 (393.7) 
8.2 Ostatné 22.917.8 (4.500.2) 8.1 Vlastný kapitál 

8.2 Ostatné vlastné prostriedky 
10.197.7 
8.669.3 

(0.1) 
(393.8) 

245.569.2 (10,842.8) 245,569.2 (10,842.8) 
Ing. Marián Jusko, CSc. Ing. Anna Pastuchová, PhD. 
guvernér vrchná riaditelia úseku informatiky 

Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 20. 08.1999 v mil, Sk 

Zmena Zmena Zmena 
A K T í V A oproti 

10.08.99 
P A S Í V A oproti 

10.08.1999 
1 Zlato 1,206.2 (0.0) 1 Emisia obeživa 59,935.4 (2.546.6) 
2 Vklady v MMF 31.166.2 (63.5) 2 Záväzky voči MMF 36.985.6 (138.5) 

2.1 V cudzej mene 4.926.1 (63J) 2.1 V cudzej mene 10.745.5 (1.38.5) 
2.2 V slovenských korunách 26.240.1 (0.0) 2.2 V slovenských korunách 26.240.1 (0.0) 

3 Vklady v zahraničných bankách a me 3.964.1 (871.2) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 26,940.4 (2.421.1) 
dzinárodných inštitúciách v cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 3.436.1 (864.4) 3.1 V cudzej mene 26.446.3 (2.421.1) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 528.0 (6.8) 3.2 V slovenských korunách 494.1 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 18.048.2 (4.499.2) 4 Emitované cenné papiere 23.796.1 (16.3.0) 
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 29.376.5 (222.1) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 3.796.1 (163.0) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 8.683.0 (25.3) 4.2 Ostatné 20.000.0 (0.0) 
5.2 Ostatné pohľadávky 20.693.5 (247.4) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 40.601.8 (1.339.9) 

6 Cenné papiere 136.950.7 (4.042.2) 5.1 Peňažné rezervy bánk 39.050.1 (1.067.5) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 115.661.1 (1.197.1) 5.2 Ostatné 1.551.7 (272.4) 
6.2 Šlátne v slovenských korunách 2.450.6 (1,494.1) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 10.746.7 (1.523.4) 
6.3 Ostatné v slovenských korunách 18.839.0 (1.351.0) 6.1 Účet štátu Slovenskej republík) 8.000.0 (1.500.0) 

7 Majetkové účastiny 1.657.3 (1.2) 6.2 Štátne fondy 2.746.7 (23.4) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1.537.3 (1.2) 7 Ostatné pasíva 27.689.3 (617.4) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 7.1 Vklady klientov 2.407.5 (401.6) 

8 Ostatné aktíva 22.708.4 (748.4) 7.2 Ostatné 25.281.8 (215.8) 
8.1 Úvery klientom 540.5 (1.5) 8 Čisté obchodné imanie 18.382.3 (^84.7) 
8.2 Ostatné 22.167.9 (749.9) 8.1 Vlastný kapitál 

8.2 Ostatné vlastné prostriedky 
10.197.7 
8.184.6 

(0.0) 
(484.7) 

245.077.6 (491.6) 245.077.6 (491.6) 
Ing. Marián Jusko, CSc. Ing. Anna Pastuchová, PhD. 
guvernér vrchná riaditeľka úseku informatiky 

Údaje publikované NBS a časový harmonogram ich zverejnenia sú k dispozícii na internetovej adrese http://www.nbs.sk 

http://www.nbs.sk
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Národná banka Slovenska vydáva odborný bankový časopis BIATEC 
od svojho vzniku v roku 1993 Časopis je určený najmä bankovej 
verejnosti, finančníkom, podnikateľom, ale aj pedagógom a študentom 
na školách ekonomického zamerania Prináša aktuálne analytické, 
teoretické i hodnotiace príspevky z oblasti menovej politiky, 
bankovníctva, poisťovníctva a finančníctva Popri odborných článkoch 
v ňom čitateľ nájde tiež informácie z oblasti numizmatiky a histórie 
bankovníctva na Slovensku, dozvie sa o službách komerčných bánk 
i významných osobnostiach slovenského bankovníctva Časopis vychádza 
na štyridsiatich stranách vrátane anglickej prílohy Cena jedného výtlačku 
je 19,10 Sk, ročné predplatné je 229 Sk vrátane DPH. 

OBSAH ADRESA REDAKCIE PREDPLATNE 


