
C. Bankový dohľad

v roku 1997



1. ROZVOJ BANKOVÉHO SEKTORA

V priebehu roka 1997 pôsobilo v slovenskom bankovom sektore dvadsaťdeväť
bankových subjektov. Dvadsaťtri bánk s právnou formou akciovej spoločnosti, dva
štátne peňažné ústavy a štyri pobočky zahraničných bánk.

Povolenie na založenie banky bolo udelené len AG Banke, a.s. Banská Bystrica,
ktorá kúpila pobočku Agrobanky Praha, a.s. so sídlom v Banskej Bystrici. Zároveň
bolo AG Banke, a.s. udelené povolenie na výkon bankových činností. Znížil sa počet
zastúpení zahraničných bánk z desať na deväť z dôvodu zrušenia zastúpenia Union
banky, a.s. Ostrava na vlastnú žiadosť. Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava,
HYPO-BANK Slovakia, a.s. Bratislava a Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava dostali
povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov.

Koncom roka 1997 zaviedla Národná banka Slovenska nútenú správu
v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava, ako v prvej slovenskej banke. Dôvo-
dom bola zhoršujúca sa situácia v likvidite banky, ktorú ovplyvnili najmä narastajúce
problémy v štruktúre úverového portfólia prevažne z úverov poskytnutých pred deli-
mitáciou. Dôležitá bola aj skutočnosť, že hlavní akcionári banky dosadili manažment,
ktorý vývoj situácie nemohol zvládnuť vlastnými silami. To sa prejavilo v zlých hospo-
dárskych výsledkoch banky, v neplnení kritérií obozretného bankového podnikania
a v ich neustálom zhoršovaní sa, v neúspešnosti mimoriadnych valných zhromaždení
a v nenavŕšení základného imania hlavnými akcionármi.

Upísané základné imanie bankového sektora SR, vrátane trvalo poskytnutých
prostriedkov pobočkám zahraničných bánk, predstavovalo v závere roka 1997 hod-
notu 32,0 mld. Sk a oproti predchádzajúcemu roku vzrástlo o necelé 2,0 mld. Sk.
Podiel zahraničného kapitálu na celkovom upísanom základnom imaní bánk a trvalo
poskytnutých prostriedkoch pobočkám zahraničných bánk sa v priebehu roka
pohyboval v rozpätí 38,3 % až 40,0 %.
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Štruktúra kapitálu a trvalo zverených prostriedkov v bankách a pobočkách zahraničných
bánk v SR k 31.12.1997



2. CHARAKTERISTIKA BANKOVÉHO SEKTORA

Vývoj bankového sektora ako celku zaznamenal v roku 1997 pozitívny trend
a hospodárske výsledky. Bilančná suma bánk pôsobiacich na slovenskom peňažnom
trhu dosiahla hodnotu 776,8 mld. Sk s medziročným rastom 10,5 %, pričom podiel
bilančnej sumy transformujúcich sa bánk na celkovom objeme bilančnej sumy
bankového sektora bol k 31.12.1997 50,7% a v medziročnom porovnaní klesol
o 5,7 %. Objem primárnych zdrojov za bankový sektor vzrástol o 27,6 mld. Sk
(o 7,8 %) na 447,7 mld. Sk. Objem sekundárnych zdrojov vzrástol o 32,8 mld. Sk
(o 18,2%) na 212,8 mld. Sk.

Vývoj bilančnej sumy bankového sektora SR

Úhrn celkových pohľadávok z úverov klientom dosiahol objem 568,3 mld. Sk
a vzrástol o 38,9 mld. Sk, t.j. o 7,4 %. Z toho klasifikované pohľadávky dosiahli hod-
notu 120,1 mld. Sk - v medziročnom porovnaní vzrástli o 8,1 mld. Sk, t.j. o 7,2 %
a štandardné pohľadávky s výhradou v objeme 72,7 mld. Sk vzrástli o 15,3 mld. Sk,
t.j. o 26,6 %.

Celková hospodárska strata sektora dosiahla k 31.12.1997 výšku 1,3 mld. Sk, čo
v medziročnom porovnaní znamená pozitívny obrat a pokles straty o takmer 1,5 mld.
Sk, t.j. o 52 %.
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3. HODNOTENIE OBOZRETNÉHO PODNIKANIA BÁNK

Obozretné podnikanie bánk bolo aj v roku 1997 regulované piatimi opatreniami
Národnej banky Slovenska, ktoré vychádzajú z medzinárodných princípov a odporú-
čaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad. Východiskom pre hodnotenie je spra-
covanie údajov z účtovníctva bánk, predkladané Bankovému dohľadu NBS formou
hlásení o kapitálovej primeranosti, úverovej angažovanosti, pravidlách riadenia likvi-
dity, regulácii menových pozícií a pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúva-
hových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie
týchto rizík (klasifikácia pohľadávok a podsúvahových záväzkov). Dodržiavaním
stanovených limitov a regulatívov podstupujú banky primerané riziká viažuce sa k ich
kapitálovému vybaveniu podľa medzinárodných štandardov. Informačný systém
bankového dohľadu prostredníctvom sústavy pomerových ukazovateľov pomáha pri
hodnotení a sledovaní tendencií vývoja jednotlivých bánk, skupín bánk a celého
bankového sektora SR. Hodnotenie obozretného podnikania bánk vykonáva bankový
dohľad aj sústavným výkonom dohliadok na mieste.

3.1. Novelizácie opatrení obozretného podnikania

Národná banka Slovenska vydala Opatrenie č. 5 zo dňa 16. mája 1997 o kapitá-
lovej primeranosti bánk s účinnosťou od 30. júna 1997. Zmeny sa dotýkajú predo-
všetkým odpočítateľných majetkových účastí bánk do nebankových subjektov a dcér-
skych spoločností, rizikových váh aktív a vymedzujú pravidlá započítavania podriade-
ného dlhu.

Doposiaľ platné opatrenie o riadení likvidity z roku 1994 bolo novelizované
Opatrením č. 7 zo dňa 23. júna 1997 o pravidlách likvidity bánk s účinnosťou od
31. augusta 1997. Sprísnenie pravidiel likvidity s cieľom zlepšiť nepriaznivý vývoj
v likvidite bánk a bankového sektora stanovilo bankám a pobočkám zahraničných
bánk vykonávať svoju činnosť tak, aby dosiahli a dodržiavali postupne sa sprísňujúce
limity podielov aktív a pasív splatných do jedného mesiaca (do 30.9.1997 rovný alebo
väčší ako 70 %, do 31.12.1997 85 % a od 31.3.1998 100 %). Periodicita predklada-
nia hlásenia v zmysle opatrenia sa zmenila zo štvrťročnej na mesačnú.

Národná banka Slovenska vydala opatrenie č. 11 z 28. novembra 1997 o obme-
dzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk s účinnosťou od 1.1.1998.
Spresňuje Opatrenie NBS č. 5/1994 platné do konca roka 1997. Nové opatrenie
sprísňuje pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri
vykonávaní bankových činností s hodnotami, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej
mene. Opatrenie definuje obmedzenie pre rozdiely aktív a pasív v jednotlivých
cudzích menách prepočítaných na slovenské koruny 10 % a pre celkovú nezabezpe-
čenú devízovú pozíciu 25 % v prepočte ku kapitálu banky.

3.2. Kapitálová primeranosť

Opatrenie NBS č. 5/1997 o kapitálovej primeranosti bánk stanovilo bankám
povinnosť dodržiavať minimálny limit kapitálovej primeranosti vo výške 8 %. Transfor-
mujúcim sa bankám boli Bankovou radou NBS dňa 21. marca 1997, na základe
aktualizovaných reštrukturalizačných projektov, určené individuálne limity kapitálovej
primeranosti na jednotlivé štvrťroky roka 1997. V jednej komerčnej banke a jednom
štátnom peňažnom ústave k 31.12.1997 odpočítateľné položky prevyšovali hodnotu
kapitálu. Z tohto dôvodu boli z hodnotenia kapitálovej primeranosti za bankový sektor
ako celok tieto subjekty vyňaté. K 31.12.1997 nesplnili záväzné limity kapitálovej
primeranosti štyri banky.
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Kapitálová primeranosť za hodnotené banky pôsobiace v bankovom sektore
Slovenskej republiky vzrástla oproti koncu roka 1996 o 2,3 bodu a dosiahla hodnotu
10,0%. Tento priaznivý vývoj bol ovplyvnený dynamickejším rastom kapitálu pre
výpočet kapitálovej primeranosti pred pomalším tempom rastu objemu rizikovo
vážených aktív.

Kapitál pre výpočet kapitálovej primeranosti vzrástol k 31.12.1997 oproti koncu
roka 1996 približne o 9 mld. Sk (33,8 %) na 35,4 mld. Sk. Rizikovo vážené aktíva za
banky bankového sektora Slovenskej republiky vzrástli o 10,6 mld. Sk (3,1 %) na
352,7 mld. Sk.

Rast kapitálu pre hodnotenie kapitálovej primeranosti za bankový sektor ako
celok ovplyvnil predovšetkým nárast vlastného kapitálu spolu o 2,7 mld. Sk (8,2 %)
na 35 mld. Sk, nárast všeobecných rezerv na krytie strát z bankovej činnosti vrátane
podriadených dlhov o 2,6 mld. Sk (36,4 %) na 9,9 mld. Sk a pokles odpočítateľných
položiek o 3,6 mld. Sk (27,9 %) na 9,4 mld. Sk.

3.3. Úverová angažovanosť

Opatrenie NBS č. 3/1994 stanovilo bankám mesačné sledovanie úverového
rizika, ktoré spočíva v možnosti straty bánk z vysokej miery úverovej angažovanosti
voči jednému alebo niekoľkým dlžníkom tvoriacim jednu vzájomne ekonomicky
prepojenú skupinu. Čistá úverová angažovanosť voči nebankovým klientom nesmie
prevýšiť 25 % kapitálu banky, voči bankovým klientom 80 % a agregovaná výška
všetkých čistých úverových angažovaností prevyšujúcich 15% kapitálu banky
nesmie prevýšiť 800 % jeho hodnoty.

V priebehu roka 1997 sa vyskytlo porušovanie limitov čistej úverovej angažova-
nosti voči nebankovej klientele v osemnástich bankách a voči bankovej klientele
v dvanástich bankách. Limit agregovanej výšky vykázaných úverov porušilo jedenásť
bánk. Neplnenie limitov bolo spôsobené najmä kapitálovým vybavením, prevzatím
vysokej úverovej angažovanosti z minulosti, zvýšenou mierou úverovej aktivity bánk,
metodickou zmenou pri novele opatrenia o kapitálovej primeranosti. Vývoj bol však
priaznivý a počet prípadov porušovania limitov sa ku koncu roka 1997 znížil.
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3.4. Likvidita

Na základe vývoja bankového sektora v predchádzajúcich rokoch, ako aj rastu
menových agregátov, predpokladala NBS nepriaznivý vývoj likvidity. Preto už v roku
1996 pristúpila k sprísneným podmienkam refinancovania bankového sektora, k sta-
noveniu devízovej pozície na menové účely, k zvýšeniu povinných minimálnych
rezerv a zníženiu intervalu hodnotenia ich plnenia z mesačného na pätnásťdňový.
Popri prijatých nástrojoch bola likvidita ovplyvňovaná aj reálnym vývojom situácie
a vývojom na trhu. Išlo o pretrvávajúci nedostatok najmä dlhodobých a čiastočne
i strednodobých zdrojov, pretrvávajúce problémy kapitálového trhu a nedostatočný
počet veľkých investorov, daňové predpisy a v závere mája a začiatkom júna aj útok
niektorých subjektov na slovenskú korunu.

Dopad týchto vplyvov sa prejavil v nedostatku likvidných zdrojov, v následnom
neplnení PMR v niektorých bankách, v časovej nevyváženosti zdrojov a ich použitia,
dôsledkom čoho bolo výrazné zvýšenie úrokových sadzieb na medzibankovom
peňažnom trhu. Najväčšie problémy v likvidite a následne v dodržaní PMR mali
transformujúce sa banky. V mesiacoch november a december 1997 bola likvidita
bankového sektora posilnená dodaním zdrojov od NBS.

Novelizované opatrenie č. 7/1997 o pravidlách likvidity bánk stanovilo bankám
a pobočkám zahraničných bánk dosiahnuť hodnotu podielu aktív a pasív splatných
do jedného mesiaca rovný alebo väčší ako 70% (do 30.9.1997) a 85%
(do 31.12.1997). Stanovené limity v hodnotenom období neplnilo päť bánk a dve
pobočky zahraničných bánk.

3.5. Menové pozície

Účelom opatrenia NBS č. 5/1994 o regulácii menových pozícií bánk je limitovať
prípadné straty v dôsledku pohybu výmenných devízových kurzov (devízové riziká),
ktoré závisia od rozsahu otvorenosti menovej pozície. Opatrenie stanovilo limity
otvorených pozícií pre jednotlivé cudzie meny - 10 % v prepočte ku kapitálu banky
a pre medzidňovú korunovú a celkovú menovú pozíciu 25 %. Riziko z otvorených po-
zícií malo v priebehu roka väčšinou krátkodobý charakter, s výnimkou transformujú-
cich sa bánk a jednej komerčnej banky, kde sa zaznamenala pretrvávajúca
tendencia.

Vývoj objemu rezerv a opravných položiek na krytie rizikových aktív
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3.6. Klasifikácia pohľadávok

Opatrenie č. 3/1995 stanovilo jednotné pravidlá vykazovania a oceňovania pohľa-
dávok a podsúvahových záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré zohľad-
ňujú riziká strát v nich obsiahnutých a potrebu tvorby zdrojov na krytie týchto rizík.

Vo vývoji klasifikovaných pohľadávok v roku 1997 došlo k miernemu zhoršeniu,
na čo banky reagovali vyššou tvorbou opravných položiek.

Nekrytá predpokladaná strata z pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk
klesla v medziročnom porovnaní približne o 1 mld. Sk (7,5 %) na 12,1 mld. Sk. Objem
celkovej nekrytej predpokladanej straty bankového sektora SR je koncentrovaný
v transformujúcich sa bankách (9,9 mld. Sk, t.j. 81,4 %) a v jednom štátnom
peňažnom ústave (2,2 mld. Sk, t.j. 18,6 %).

Pozitívny vývoj nekrytej predpokladanej straty bankového sektora SR ovplyvnil
nárast objemu rezerv a opravných položiek na krytie rizikových aktív o 9,5 mld. Sk
(16,7 %) na 66,8 mld. Sk, pri pomalšom tempe rastu podielu klasifikovaných úverov
na úveroch spolu.
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