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1. VÝVOJ BANKOVÉHO SEKTORA SR
V ROKU 2000

Vo vývoji bankového sektora Slovenskej
republiky sa v roku 2000 začali prejavovať
pozitívne výsledky programu reformy bankového
sektora zahŕňajúceho tri hlavné oblasti:

1) reštrukturalizácia a privatizácia troch
najväčších štátom vlastnených bánk,

2) program a stratégia postupu voči malým
a stredným bankám,

3) posilnenie regulácie a výkonu bankového
dohľadu.

V najväčších štátom vlastnených bankách boli
v priebehu druhého polroka 1999 a prvého
polroka 2000 realizované zásadné kroky
k posilneniu kapitálovej vybavenosti a zlepšeniu
kvality ich úverového portfólia. Banky po týchto
krokoch dosiahli štandardný limit kapitálovej
primeranosti a podiel klasifikovaných úverov
klesol pod 20 %.

V reštrukturalizácii troch najväčších bánk sa
vykonali rozhodujúce a zásadné kroky. Banky
boli kapitálovo posilnené o 18,9 mld. Sk
a v dvoch etapách sa odsunulo 105 mld. Sk
rizikových úverov. Proces reštrukturalizácie sa
ukončí až reštrukturalizáciou klientov týchto
bánk, ktorá sa v súčasnosti začala. 

Prvé reakcie na výsledky ekonomiky SR
a reštrukturalizácie bankového sektora sa
prejavili vo zvýšenom ratingovom výhľade dlho-
dobých devízových a korunových záväzkov SR
na pozitívny (ratingová agentúra FITCH). 

Súbežne s procesom reštrukturalizácie
prebieha aj proces privatizácie, ako nasledujúci
krok reformy bankového sektora, za účasti
finančného poradenstva firmy J. P. Morgan
a právneho poradenstva agentúry White & Case.
V priebehu roka sa vytvorili podmienky na vstup
strategického investora do Slovenskej spo-
riteľne, a.s. a investorov do Všeobecnej úverovej
banky, a.s.

Stratégia postupu bankového dohľadu
Národnej banky Slovenska voči malým
a stredným bankám vychádzala z finančnej
analýzy situácie a vývoja v jednotlivých bankách
v roku 1999, ako aj z plnenia opatrení NBS
a prístupu investorov týchto bánk v priebehu roka
2000. Stratégia postupu kvantifikovala
a navrhovala riešenia hromadiacich sa
problémov najmä v týchto kľúčových oblastiach:

1) veľmi vysoký a naďalej rastúci objem
klasifikovaných pohľadávok s neadekvátnym
krytím opravnými položkami a rezervami,

2) narastanie úverových strát znižujúcich
kapitálové vybavenie a výkonnosť bánk,

3) posudzovanie záruk a zabezpečení, 
4) plnenie pravidiel obozretného podnikania

a zhoršujúca sa situácia v likvidite niektorých
bánk.

Prijatým opatreniam bankového dohľadu NBS
predchádzalo zhodnotenie situácie v bankách
výkonom dohliadok na mieste a externým
auditom. Výsledkom tohto postupu bolo, že NBS
svojím rozhodnutím z 19. apríla 2000 zaviedla
nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s.,
Bratislava a rozhodnutím z 1. júla 2000
v Dopravnej banke, a.s., Banská Bystrica. Spolu
s AG Bankou, a.s., Nitra, ktorej bolo rozhodnutím
z 13. apríla 2000 odobraté povolenie pôsobiť
ako banka, prešli uvedené banky do osobitného
režimu. Dňa 13. apríla 2000 vyhlásil Krajský súd
v Bratislave konkurz na majetok AG Banky, a.s.,
Nitra a 4. júla 2000 na majetok Slovenskej
kreditnej banky, a.s., Bratislava, čím bola
ukončená nútená správa a zaniklo povolenie
pôsobiť ako banka pre Slovenskú kreditnú
banku. Krajský súd v Banskej Bystrici vyhlásil 
22. augusta 2000 konkurz na majetok
Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica. Týmto
vyhlásením sa skončila nútená správa.

Posilnenie regulácie a výkonu
bankového dohľadu

V roku 2000 sa začali realizovať kroky
k príprave zmien zákonov, ktorých výsledky sa
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prejavili v prijatí, resp. podaní návrhov nových
zákonov alebo ich noviel.

Národná rada SR prijala v septembri 2000
zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (č. 329/2000 Z. z.).
Zákon zriadil nový štátny orgán – Úrad pre
finančný trh – ako orgán štátneho dozoru
v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva
a taktiež upravil pôsobnosť a postup tohto
orgánu pri výkone štátneho dozoru. Úrad je
zodpovedný za výkon svojej činnosti vláde SR,
ktorej predkladá správy o činnosti za
predchádzajúci kalendárny rok spolu s analýzou
aktuálneho stavu kapitálového trhu
a poisťovníctva v SR. Podľa zákona spolupracuje
úrad s Ministerstvom financií SR na tvorbe
a uskutočňovaní finančnej politiky, najmä na
príprave analýzy vývoja kapitálového trhu
a poisťovníctva a koncepcie ich rozvoja
a všeobecne záväzných právnych predpisov
v tejto oblasti. Zákon nadobudol účinnosť 
1. novembra 2000.

Banková rada Národnej banky Slovenska
schválila 8. decembra 2000 návrh nového

zákona o bankách, pripravený v spolupráci
s príslušnými útvarmi Ministerstva financií SR. 

Cieľom nového zákona o bankách je
zosúladenie slovenskej bankovej legislatívy
s príslušnými smernicami Európskej únie,
zohľadnenie odporúčaní Svetovej banky
a Medzinárodného menového fondu a posilnenie
postavenia Národnej banky Slovenska pri výkone
bankového dohľadu. 

Zákon zahŕňa základné princípy účinného
výkonu bankového dohľadu vypracované
Bazilejským výborom pre bankový dohľad. Zákon
určuje požiadavky na činnosť bánk a pobočiek
zahraničných bánk vrátane požiadaviek na ich
obozretné podnikanie a zvyšuje zodpovednosť
členov dozorných rád bánk a štatutárnych
orgánov bánk za nepriaznivý hospodársky vývoj
v bankách. Zákon obsahuje legislatívny rámec na
uplatňovanie bankového dohľadu na
konsolidovanom základe. Vytvára predpoklady
pre rýchle uplatnenie opatrení na nápravu voči
problémovým bankám, napríklad pri neúmernom
poklese kapitálovej primeranosti banky,
a podrobnejšie upravuje otázky súvisiace

Podiel krajín na objeme zahraničného základného imania
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s nútenou správou. Taktiež určuje prísnejšie
požiadavky na spoluprácu audítorov bánk
s Národnou bankou Slovenska. Zákon obsahuje
osvedčené normy v oblasti účtovníctva, ochrany
bankového tajomstva a zverejňovania bankových
údajov a upravuje povinnosti a oprávnenia bánk
pri ich ochrane pred nezákonnými bankovými
operáciami. Prínosom nového zákona o bankách
sú aj ustanovenia na ďalšiu podporu hypo-
tekárneho obchodovania. 

Podzákonné normy – opatrenia NBS

NBS vydala v priebehu roka 2000 šesť
nových, resp. novelizovaných opatrení
upravujúcich obozretné podnikanie bánk
v oblasti regulácie kapitálovej primeranosti,
úverovej angažovanosti, likvidity bánk a pobočiek
zahraničných bánk, nezabezpečených deví-
zových pozícií bánk, hodnotenia pohľadávok
a podsúvahových záväzkoch a predkladania
informácií bankami a pobočkami zahraničných
bánk Národnej banke Slovenska, ktoré
nadobudli účinnosť dňom 31.3.2000.

Banková rada NBS v decembri 2000 schválila
opatrenie, ktorým sa ustanovujú náležitosti
žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na
udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16
ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo
prekročenie podielu na základnom imaní banky
alebo na hlasovacích právach, na zlúčenie,
splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky,
na zvýšenie alebo zníženie základného imania
banky ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na
predaj banky alebo pobočky zahraničnej banky
s účinnosťou od 1. februára 2001.

Spolupráca so zahraničnými
bankovými dohľadmi

V priebehu roka 2000 sa pracovníci
bankového dohľadu NBS zúčastňovali na
akciách usporiadaných regionálnou skupinou

bankových dohľadov strednej a východnej
Európy (napr. odborný seminár v Bratislave v júni
2000 na tému 25 Bazilejských princípov
účinného výkonu bankového dohľadu). Bankový
dohľad NBS sa takisto pravidelne zúčastňuje na
konferenciách tejto regionálnej skupiny (máj
2000 v Prahe).

V oblasti dvojstranných dohôd o spolupráci pri
výkone bankového dohľadu sa začali rokovania
s predstaviteľmi nemeckého bankového
dohľadu. V novembri 2000 sa uskutočnilo
pracovné rokovanie s talianskym bankovým
dohľadom v Ríme. S rakúskym bankovým
dohľadom sa uskutočnili stretnutia v auguste
2000 vo Viedni a v marci 2001 v Bratislave.
Koncom marca 2001 sa predstavitelia
bankového dohľadu NBS stretli so zástupcami
bankového dohľadu ČNB na jednom
z pravidelných rokovaní, ktorým sa realizuje
Dohoda o spolupráci pri výkone bankového
dohľadu podpísaná v júli 1999 guvernérmi ČNB
a NBS.

2. VÝSLEDKY BANKOVÉHO SEKTORA
SR V ROKU 2000

V slovenskom bankovom sektore pôsobilo
k 31.12.2000 dvadsaťtri bankových subjektov,
z toho dvadsaťjeden bánk, dve pobočky
zahraničných bánk a desať zastúpení
zahraničných bánk. Z uvedených dvadsaťjeden
bánk sú dva štátne peňažné ústavy, tri
špecializované banky – stavebné sporiteľne
a šesť bánk s povolením na vykonávanie
hypotekárnych obchodov. 

NBS na základe žiadosti obchodnej spoločnosti
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. udelila rozhod-
nutím povolenie pôsobiť ako banka v zmysle 
§ 4 ods. 3 zákona č. 21/1992 v znení neskorších
predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 310/1992
o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol právoplatnosť 24.10.2000.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. začala výkon
bankovej činnosti 1. decembra 2000.
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V apríli 2000 bolo zaregistrované zastúpenie
J&T Banky, a.s., Praha so sídlom v Bratislave. Na
základe žiadosti ČSOB, a.s., Praha, ktorá kúpila
Investiční a poštovní banku, a.s., Praha, bola
zrušená registrácia zastúpenia predanej banky
k 30. septembru 2000.

Upísané základné imanie bankového sektora
SR vrátane trvale poskytnutých finančných
prostriedkov pobočiek zahraničných bánk (bez
NBS) predstavovalo k 31. decembru 2000
objem 53 997,6 mil. Sk, z toho upísané
základné imanie bánk bolo 49 169,4 mil. Sk
a trvale poskytnuté finančné prostriedky
zahraničnou centrálou pobočkám zahraničných
bánk predstavovali 4 828,2 mil. Sk. Podiel
zahraničných investorov na celkovom upísanom
základnom imaní bánk a trvale poskytnutých
finančných prostriedkoch pobočiek zahranič-
ných bánk k 31.12.2000 predstavoval 
15 153,4 mil. Sk a medziročne vzrástol z 24,6 %
na 28,1 %, t.j. o 3,5 percentuálnych bodov.
Uvedený nárast bol ovplyvnený vstupom
zahraničných investorov do bankového sektora,
resp. zvyšovaním ich podielov na základnom
imaní bánk a postupným znižovaním podielu
štátu na ich základnom imaní.

Bankový sektor v roku 2000 charakterizuje
zlepšujúci sa trend vývoja väčšiny finančných
ukazovateľov i plnenia kritérií obozretného
bankového podnikania oproti koncu roka 1999
a predchádzajúcim obdobiam. 

Vývoj bilančnej sumy bánk pôsobiacich na
slovenskom peňažnom trhu zaznamenal
v priebehu roka 2000 rastúci trend. Aktíva bánk
v medziročnom porovnaní vzrástli o 77,2 mld. Sk
(10,03 %) na objem 847 mld. Sk. 

Kvalitatívna štruktúra úverov poskytnutých
bankovým sektorom k 31.12.2000 sa v priebehu
roka zlepšila. Klasifikované úverové pohľadávky
poklesli o 30,7 mld. Sk na 88,6 mld. Sk, t.j.
o 25,74 %. Výrazné zlepšenie zaznamenal aj
podiel klasifikovaných úverov na úveroch spolu,
ktorý medziročne klesol z takmer 40 %
v septembri 1999 na 21,70 % k 31.12.2000. Po
vylúčení vplyvu Konsolidačnej banky, š.p.ú.
predstavoval pokles klasifikovaných úverov
objem 31,7 mld. Sk na 56,5 mld. Sk (o 35,92 %)
a ich podiel na úveroch spolu bol 15,32 %.

Pokročenie reštrukturalizácie bankového
sektora (najmä odsun problémových úverov

Štruktúra kapitálu a trvalo zverených prostriedkov

v bánkách a pobočkách zahraničných bánk v SR k 31.12.2000

Domáci kapitál

71,9 %

Zahraničný kapitál

28,1 %
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Hospodárske výsledky bankového sektora SR (tis. Sk)

Bankový sektor SR 31.12.1999 30.6.2000 31.12.2000 Medziročný Medziročný
rozdiel rozdiel v %

Počet pracovníkov 23 727 22 785 22 332 -1 395 -5,88
Počet bánk v SR 23 22 21 -2 -8,70
Počet pobočiek zahraničných bánk v SR 2 2 2 0 x
Počet zastúpení zahraničných bánk v SR 10 11 10 0 x
Počet pobočiek v SR 305 290 291 -14 -4,59
Počet nižších organizačných zložiek v SR 924 863 810 -114 -12,34
Počet pobočiek v iných krajinách 1 1 1 0 x
Počet nižších org. zložiek v iných krajinách 1 1 1 0 x
Počet zastúpení v iných krajinách 6 6 7 1 16,67
Úhrn aktív 769 764 045 798 532 915 846 954 662 77 190 617 10,03
Výnosové aktíva 632 811 207 684 811 707 749 110 627 116 299 420 18,38
Úhrn medzibankových aktív 216 680 752 286 771 455 347 925 147 131 244 395 60,57
Úhrn devízových aktív 122 865 360 123 828 906 155 146 071 32 280 711 26,27
Cenné papiere 80 058 539 118 412 359 136 464 924 56 406 385 70,46
Pohľadávky z úverov 411 357 286 412 083 298 408 229 708 -3 127 578 -0,76

z toho: klasifikované pohľadávky 119 271 144 99 797 232 88 573 806 -30 697 338 -25,74
Podiel klasif. pohľadávok na úveroch spolu (%) 28,99 24,22 21,70 -7,29 x
Nekrytá predpokladaná strata 603 183 8 700 160 11 291 -591 892 -98,13
Vytvorené OP ku klasifikovaným úverom 50 661 571 54 485 987 69 431 148 18 769 577 37,05
Zákonné rezervy 31 250 480 14 284 983 5 498 288 -25 752 192 -82,41
Základné imanie 48 241 771 51 379 771 49 169 329 927 558 1,92
Vlastné zdroje 137 678 624 131 862 566 115 726 128 -21 952 496 -15,94
Úhrn zdrojov – bankový sektor 154 323 881 142 168 743 158 219 633 3 895 752 2,52
Úhrn zdrojov – nebankový sektor 506 989 377 546 644 884 596 300 597 89 311 220 17,62

z toho: neanonymné vklady 269 255 386 290 321 930 312 545 469 43 290 083 16,08
Zisk bežného obdobia 3 766 769 4 032 230 15 795 169 12 028 400 319,33
Strata bežného obdobia 33 288 485 4 645 325 11 417 609 -21 870 876 -65,70
Saldo zisku a straty -29 521 716 -613 095 4 377 560 33 899 276 -114,83
Kumulovaný hospodársky výsledok -49 772 135 -50 119 330 -43 383 062 6 389 073 -12,84
Kapitálová primeranosť (%) 5,34 0,68 2,44 -2,90 x

Bankový sektor SR 31.12.1999 30.6.2000 31.12.2000 Medziročný Medziročný
bez Konsolidačnej banky, š.p.ú. rozdiel rozdiel v %
Úhrn aktív 738 669 416 778 905 958 834 037 808 95 368 392 12,91
Výnosové aktíva 623 307 070 675 444 532 739 359 190 116 052 120 18,62
Úhrn medzibankových aktív 215 495 227 285 228 877 346 721 301 131 226 074 60,90
Úhrn devízových aktív 122 865 360 123 828 906 155 146 071 32 280 711 26,27
Cenné papiere 80 058 539 118 412 359 136 464 924 56 406 385 70,46
Pohľadávky z úverov 371 876 193 372 839 130 368 694 649 -3 181 544 -0,86

z toho: klasifikované pohľadávky 88 124 134 68 404 591 56 473 028 -31 651 106 -35,92
Podiel klasif. pohľadávok na úveroch spolu (%) 23,70 18,35 15,32 -8,38 x
Nekrytá predpokladaná strata 297 529 6 619 832 11 291 -286 238 -96,21
Vytvorené OP ku klasifikovaným úverom 37 491 155 30 298 363 38 470 793 976 638 2,61
Zákonné rezervy 20 048 378 14 147 990 5 331 586 -14 716 792 -73,41
Základné imanie 45 884 832 49 022 832 46 812 390 927 558 2,02
Vlastné zdroje 123 793 912 129 693 754 120 277 991 -3 515 921 -2,84
Úhrn zdrojov – bankový sektor 117 610 489 106 412 403 123 460 346 5 849 857 4,97
Úhrn zdrojov – nebankový sektor 506 876 158 546 527 043 596 184 865 89 308 707 17,62

z toho: neanonymné vklady 269 255 386 290 321 930 312 545 469 43 290 083 16,08
Zisk bežného obdobia 3 766 769 4 032 230 15 795 169 12 028 400 319,33
Strata bežného obdobia 20 533 234 3 381 465 4 016 473 -16 516 761 -80,44
Saldo zisku a straty -16 766 465 650 765 11 778 696 28 545 161 -170,25
Kumulovaný hospodársky výsledok -24 396 924 -23 480 150 -10 606 715 13 790 209 -56,52
Kapitálová primeranosť (%) 12,63 11,72 12,48 -0,15 x
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z portfólií reštrukturalizovaných bánk), obchody na
kapitálovom trhu a pokles úverových aktivít bánk
sa prejavili vo zvýšení podielu výnosových aktív na
celkových aktívach (medziročne o 116,3 mld. Sk
na 749,1 mld. Sk). Podiel výnosových aktív na
aktívach bankového sektora k 31.12.2000
dosiahol 88,45 %. Oproti koncu roka 1999
vzrástol podiel výnosových aktív o 6,24 %. 

Na strane pasív sa zaznamenal najmä rast
primárnych zdrojov o 89,3 mld. Sk, t.j. o 17,62 %,
ktorý v podstate pokryl zvýšenie bilančnej sumy. 

Hospodársky výsledok bankového sektora ako
celku predstavoval k 31.12.2000 čistý zisk
v objeme 4,4 mld. Sk. V medziročnom porovnaní
to znamenalo výrazné zlepšenie vzhľadom na to,
že k 31.12.1999 bol hospodársky výsledok
bankového sektora záporný – strata v objeme 
-29,5 mld. Sk. Výrazné zlepšenie hospo-
dárskeho výsledku v roku 2000 oproti
predchádzajúcim rokom je prejavom najmä
vplyvu vykonanej reštrukturalizácie Všeobecnej
úverovej banky, a.s., Slovenskej sporiteľne, a.s.
a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. Uvedené
banky rozpustili vytvorené opravné položky

a rezervy k presunutým úverom do výnosov, čo
pozitívne ovplyvnilo hospodársky výsledok
celého bankového sektora.

Stratu ako výsledok hospodárskej činnosti
k 31.12.2000 vykázalo päť bánk. V porovnaní 
s minulým rokom (k 31.12.1999 stratu vykázalo
deväť bánk) klesol počet bánk, ktoré vykázali
stratu o štyri. 

Hospodársky výsledok bankového sektora
k 31.12.2000 a jeho vývoj charakterizujú
ukazovatele rentability, vypočítané na základe

Rentabilita kapitálu (ROE) v % 31.12.1999 31.12.2000

za bankový sektor spolu -61,20 8,90

za bankový sektor 

bez vplyvu Konsolidačnej 

banky, š.p.ú. -36,54 25,16

Rentabilita aktív (ROA) v % 31.12.1999 31.12.2000

za bankový sektor spolu -3,99 0,54

za bankový sektor 

bez vplyvu Konsolidačnej 

banky, š.p.ú. -2,34 1,48

Vývoj bilančnej sumy bankového sektora SR (k ultimu roka)
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kompenzácie zisku a strát, priemernej hodnoty
aktív a základného imania.

3. HODNOTENIE OBOZRETNÉHO
PODNIKANIA BÁNK

Obozretné podnikanie bánk bolo aj v roku
2000 regulované piatimi opatreniami Národnej
banky Slovenska, ktoré vychádzajú z medzi-
národných princípov a odporúčaní Bazilejského
výboru pre bankový dohľad. 

Východiskom pre hodnotenie je spracovanie
údajov z účtovníctva bánk a z hlásení o kapitáli
a rezervách, kapitálovej primeranosti, zatriedení
pohľadávok a záväzkov, úverovej angažovanosti,
likvidite a nezabezpečených devízových
pozíciách, ktoré sú predkladané bankovému
dohľadu NBS.

Informačný systém bankového dohľadu pro-
stredníctvom sústavy pomerových ukazovateľov
pomáha pri hodnotení a sledovaní tendencií
vývoja jednotlivých bánk, skupín bánk a celého
bankového sektora SR. 

Hodnotenie vývoja bankového sektora
a obozretného podnikania bánk vykonáva ban-
kový dohľad NBS aj sústavným výkonom
dohliadok na mieste. V priebehu roku 2000 bolo
vykonaných sedem dohliadok na mieste – štyri
komplexné a tri tematické.

Kapitál a kapitálová primeranosť

V zmysle § 3 opatrenia NBS č. 6/2000 zo
14.2.2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie
informácií bankami a pobočkami zahraničných
bánk Národnej banke Slovenska, sú banky
povinné predkladať štvrťročne hlásenie o kapitáli
a rezervách a mesačne hlásenie o kapitálovej
primeranosti. Opatrenie NBS č. 2/2000 zo
14.2.2000 o kapitálovej primeranosti bánk,
ktorým bolo zrušené opatrenie NBS č. 5 zo

16.5.1997 stanovilo bankám zachovávať
kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 8 %. 

Kapitálová primeranosť bankového sektora SR
sa v priebehu roka stabilizovala a k 31.12.2000
po nezapočítaní vplyvu Konsolidačnej banky,
š.p.ú. dosiahla 12,48 %. Limit kapitálovej
primeranosti nesplnili k ultimu hodnoteného
obdobia dve banky.

Kategorizácia pohľadávok bánk

Opatrením NBS č. 6/2000, ktorým sa
ustanovuje predkladanie informácií bankami
a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke
Slovenska, bolo novelizované hlásenie
o zatriedení pohľadávok a záväzkov. V hlásení sa
uvádza stav opravných položiek zistených ku dňu
účtovnej závierky. Hodnota opravných položiek
sa v priebehu roka môže znížiť ich rozpustením
z dôvodu odpisu, postúpenia, splatenia pohľa-
dávky a pod. Hodnota opravných položiek sa
v priebehu roka môže zvýšiť ich dotvorením
v prípade zaúčtovania úrokov, úrokov z omeška-
nia, iných nákladov spojených s uplatnením
pohľadávky a pod. Zákonnými rezervami nie je
možné kryť úverové riziko, tieto sú súčasťou
kapitálu. Ostatnými rezervami je možné kryť
podsúvahové záväzky v prospech dlžníkov, orgá-
nov samospráv a iných fondov. 

Nekrytá predpokladaná strata bankového
sektora SR medziročne poklesla o 591 892 tis.
Sk (o 98,13 %) zo 603 183 tis. Sk k 31.12.1999
na objem 11 291 tis. Sk k 31.12.2000. Nekrytú
predpokladanú stratu k hodnotenému obdobiu
vykázali dve banky. 

Úverová angažovanosť

Novelizované opatrenie NBS č. 3/1994
o úverovej angažovanosti bánk v znení opatrenia
NBS č. 4/2000 zo 14.2.2000 stanovilo bankám
limity čistej úverovej angažovanosti voči jednému
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klientovi alebo jednej ekonomicky vzájomne
prepojenej skupine klientov 25 % z kapitálu
banky, voči banke v SR alebo voči banke so
sídlom v štátoch zóny A 125 % z kapitálu banky,
voči osobe, ktorá má k banke osobitý vzťah 20 %
z kapitálu banky a agregovaná výška všetkých
čistých úverových angažovaností prevyšujúcich
10 % kapitálu vykazujúcej banky nesmie prevýšiť
800 % jej kapitálu. Pre meranie úverového rizika
sa po novelizácii opatrenia NBS používa kapitál
zostavený na základe účtovnej závierky. 

V porovnaní s rokom 1999 bolo zaznamenané
celkové zlepšenie plnenia limitov úverovej
angažovanosti. Znížil sa počet bánk, ktoré
neplnili stanovené limity. K 31.12.2000 limit voči
nebankovej klientele (s vylúčením vplyvu
Konsolidačnej banky, š.p.ú.) porušilo desať
bánk, voči bankovej klientele dve banky, voči
osobám s osobitným vzťahom desať bánk. Limit
agregovanej čistej úverovej angažovanosti
porušili tri banky.

Likvidita

Opatrením NBS č. 3/2000 o pravidlách
likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk boli
definované dva limity – mesačná likvidita banky
alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť
menšia ako 0,9 a pomer súčtu stálych aktív

a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom
a rezervám banky nesmie byť väčší ako 1. 

Vývoj plnenia limitu mesačnej likvidity
v priebehu hodnoteného obdobia mal zlepšujúcu
sa tendenciu. Počet bánk neplniacich limit
mesačnej likvidity (s vylúčením vplyvu Konsoli-
dačnej banky, š.p.ú.) klesal a k 31.12.2000 sa
znížil na jednu. Limit podielu súčtu stálych
a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom
a rezervám nesplnilo osem bánk.

Nezabezpečené devízové pozície 

Opatrením NBS č. 5/2000 o obmedzeniach
pre nezabezpečené devízové pozície bánk boli
definované obmedzenia pre euro, britskú libru,
americký dolár, švajčiarsky frank a českú korunu
vo výške 10 % kapitálu banky, iné cudzie meny 
5 % kapitálu banky a celková nezabezpečená
devízová pozícia nesmie prekročiť 25 % kapitálu
banky.

Plnenie limitov nezabezpečených devízových
pozícií sa zlepšilo. Limit celkovej nezabezpe-
čenej devízovej pozície nesplnili dve banky, limity
vybraných mien (EUR, GBP, USD, CHF, CZK)
k 31.12.2000 nesplnili štyri banky a limit
nezabezpečenej devízovej pozície ostatných
mien nesplnila jedna banka.


