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ROZHOVOR

MENOVÝ VÝVOJ
POD DROBNOHĽADOM

• Pán riaditeľ, môžete stručne pri
blížiť dôvody, ktoré viedli k zriadeniu
Inštitútu ?

celku, ale o skúmanie vplyvu jednot
livých oblastí na menovú politiku,
príp. aj na menovú teóriu.

Významné postavenie, ktoré má
Národná banka Slovenska pri for
movaní hospodárskej politiky, najmä
jej zodpovednosť za menovú politiku
v podmienkach transformácie našej
ekonomiky na trhovú, ale aj zložitosť
vzťahov k medzinárodným banko
vým a finančným inštitúciám si vyža
dujú koncepčnosť a tvorivý prístup.
Výskumné úseky sú samozrejmou
a mimoriadne dôležitou súčasťou
každej centrálnej banky. Takýto
úsek mala aj Štátna banka českoslo
venská (ŠBČS). Ešte pred rokom
1989 uskutočňovala výskum v rámci
tzv. úsekov 10, nie však v takom roz
sahu, ako si to vyžaduje súčasná
situácia, lebo ani ŠBČS neplnila
v tom čase také úlohy, ako plní cen
trálna banka dnes. Po roku 1989
vznikol pri ŠBČS Inštitút ekonómie
so sídlom v Prahe, ktorý po rozdelení
federácie a vzniku Slovenskej
republiky zostal so všetkými pracov
níkmi a celým knowhow v pôsob
nosti Českej národnej banky.
Ďalším dôvodom zriadenia
Inštitútu je skutočnosť, že všetky
pracoviská NBS sú zamerané na rie
šenie konkrétnych úloh, ktoré musí
banka denne vykonávať a v súčas
nosti sú skutočne veľmi vyťažené,
takže im nezostáva priestor ani
kapacita na skúmanie teoretických
aspektov svojej práce, ani na dlho
dobejšie rozbory a prognózy.

• S akým počtom pracovníkov
začínate?
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Momentálne nás je šesť. V marci
čakáme dalších 23 pracovníkov
a konečný cieľ pri dobudovaní
Inštitútu v tomto roku je 20 až 22 pra
covníkov.

Banková rada Národnej
banky Slovenska rozhodla
o zriadení Inštitútu menových
a finančných štúdií, a to
od 1. februára 1994.
Na čele Inštitútu stojí renomo
vaný odborník na oblasť
bankovníctva
Doc Ing. Jozef Makúch, CSc.

• Určite budete klásť veľký dôraz
na odbornosť pracovníkov Inštitútu.
Aké profesijné zameranie bude naj
viac zastúpené?
Ťažisko budú tvoriť vedeckí pra
covníci a čo sa týka tematického
zamerania, budeme sa orientovať na
dve základné oblasti. Jednou z nich
bude oblasť národohospodárskych
a menových štúdií so zameraním na
makro a mikroteoretickú sféru a jej
dopad na menovú oblasť, druhou
oblasť bankových a finančných pro
duktov, ich vývoj a možnosť ich apli
kácie v našich podmienkach.

• A ké je základné poslanie
Inštitútu?

• Mohli by ste charakterizovať
základné úlohy v týchto dvoch
oblastiach?

Základným poslaním Inštitútu je
zabezpečovať výskum v oblasti
menovej politiky. Z toho vyplýva širší
záber do viacmenej všetkých
oblastí ekonomiky, ale len z hľadiska
ich vplyvu na menovú politiku. Čiže
nejde o skúmanie ekonomiky ako

Ťažiskovým výskumným smerom
Inštitútu budú otázky prechodu slo
venskej meny na plnú konvertibilitu.
Od tohto cieľa sa budú odvíjať ďalšie
parciálne úlohy a témy, ktoré bude
potrebné riešiť. Jednou z tých, ktoré

by sa dali riešiť už tento rok, je porov
nanie výhod a nevýhod pevného
a pružného výmenného kurzu slo
venskej koruny, prípadne dôsledky
prechodu z pevného na pružný kurz
alebo floating na ekonomiku a jej
subjekty, na menovú politiku a pod.
Riešenie tejto úlohy si vyžiada pod
robnú analýzu hospodárskeho vývo
ja na Slovensku a vo vybraných kraji
nách strednej a východnej Európy.
V oblasti bankových produktov
nás bude zaujímať najmä problema
tika rozvoja sústavy komerčných
bánk. Aká by mala byť táto sústava
z hľadiska kapitálovej sily, z hľadiska
schopnosti poskytovať bankové
služby napr. prostredníctvom aktív,
nadväznosť aktív na kapitálovú silu 
odpovede na tieto i dälšie otázky sú
veľmi dôležité, pretože zatiaľ chýba
seriózny pohľad na to. ako by mala
vyzerať sústava komerčných bánk
v našich podmienkach. A keďže
Národná banka Slovenska vydáva
licencie komerčným bankám a
významne sa podieľa na vytváraní
prostredia, v ktorom budú tieto
banky pôsobiť, dôkladná analýza
tejto oblasti je veľmi potrebná.
• A ká bude forma a periodicita
výstupov?
Budú to najmä analytické a prog
nostické materiály s dlhodobým
príp. strednodobým zameraním,
spravidla s ročnou periodicitou,
rôzne teoretické štúdie, ktoré sa
budú robiť účelovo podľa programu
Inštitútu a často aj na objednávky
z iných pracovísk banky, najmä jej
vrcholového manažmentu, materiá
ly koncepčného charakteru, tiež
podľa potreby, rôzne informačné
materiály a rešerše z oblasti meno
vej a finančnej teórie v zahraničí i na
Slovensku. Určite budú zaujímavé aj
rešerše odborných zahraničných
a domácich časopisov, ktoré budú
prínosom i pre ostatné pracoviská
banky.
Okrem toho budeme zabezpečo
vať poradenský servis pre guverné
ra, či už pôjde o vyjadrenia k rôznym
materiálom na medzinárodnej
i národnej úrovni, o prípravu podkla

dov na rokovania s Medzinárodným
menovým fondom, Svetovou ban
kou a inými európskymi bankami
a finančnými inštitúciami.
Ďalším výstupom našej činnosti
bude vydávanie zborníkov zo semi
nárov, ktoré budeme organizovať.

• Na začiatku nášho rozhovoru
ste vraveli o tom, že ČNB prevzala
Inštitút ekonómie spolu s existujúcim
knowhow. A ko je na tom Váš
Inštitút? Získal nejaké knowhow do
vienka alebo si buduje svoje vlast
né?

• Budú tieto výstupy obsahovať
i konkrétne návrhy na riešenie určitej
situácie, napr. v oblasti uplatňovania
menových nástrojov?

Nemáme v úmysle izolovať sa od
ostatného sveta. V prvom rade
chceme využiť skúsenosti, ktoré sú
v zahraničí s budovaním výskum
ných celkov pri ústredných bankách
a ktoré možno aplikovať aj v našich
podmienkach. Organizačné formy
týchto útvarov sú rôzne a závisia od
špecifík organizačnej štruktúry prí
slušnej banky. V zásade však existu
jú dve formy  buď sú výskumné
úseky súčasťou organizačnej štruk
túry banky. tzv. Research Departe
ments, alebo sú to samostatné inšti
túty. Výnimkou je iba Japonsko, kde
existuje Research Departement
i inštitút súčasne. My sa snažíme
využiť prednosti oboch foriem, preto
sme volili cestu inštitútu, ktorý je
začlenený do organizačnej štruktúry
banky a podriadený priamo guver
nérovi.
Nadviazali sme už prvé kontakty
so zahraničnými bankami, ktoré
majú dlhodobé a veľmi dobré skúse
nosti v tejto oblasti. A ko príklad
môžem uviesť nemeckú Bundes
bank^ kde na čele podobného Re
search Departement stojí známy
ekonóm prof. O. Issing. Úzko spolu
pracujeme i s Inštitútom ekonómie
pri ČNB a v budúcnosti chceme
nadviazať kontakty s inštitútmi
v škandinávskych krajinách, ktoré
majú v tejto oblasti tiež veľmi bohaté
skúsenosti.

Pokiaľ ide o navrhovanie konkrét
nych opatrení, myslím si, že to bude
možné len v spolupráci s inými pra
coviskami banky, s ktorými budeme
úzko spolupracovať, najmä s meno
vým odborom. Nemyslím si teda, že
by sme vyšli s nejakým návrhom bez
týchto priamych väzieb na iné pra
coviská banky. Skôr pôjde o spoloč
né návrhy, takže aj keď bude podnet
náš, návrh bude spoločný. Pred
pokladám, že môžeme prispieť ku
skvalitneniu návrhov iných praco
vísk banky aj v rámci pripomienko
vého konania.
• Jednou z vašich aktivít je aj
organizovanie konferencií, seminá
rov a iných vedeckých a odborných
podujatí na národnej i medzinárod
nej úrovni. Môžete nám prezradiť
niečo zo zámerov v tejto oblasti na
najbližšie obdobie?
Organizovanie týchto akcií bude
zaiste jednou z najzaujímavejších
oblastí našej činnosti. V blízkom čase
by sme chceli zorganizovať stretnutie
predstaviteľov národných bánk tých
štátov, ktoré sú čo do počtu obyvate
ľov porovnateľné s našou krajinou
a ktoré riešia podobné otázky ako
naša banka. Je to najmä Slovinsko,
Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko,
Rakúsko, Bavorsko a Česko.
Druhá pre nás zaujímavá oblasť je
oblasť podunajských štátov, kde už
existujú určité aktivity na úrovni
predsedov vlád. Našou snahou je
nadviazať na tieto aktivity a vyvolať
podobné na úrovni národných bánk.
Určite zaujímavé budú aj aktivity
v rámci tzv. belgickej skupiny, do
ktorej naša banka patrí.

Ďakujem za rozhovor, želám veľa
úspechov v práci a verím, že nové
zaujímavé poznatky budete prezen
tovať i na stránkach nášho časopisu.

Pripravila: Ing. Alica Polónyiová
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ČIPOVÉ KARTY V BANKOVNÍCTVE
- MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA NA SIOVENSKU

Poštová banka, a.s..
AKO TOTO VŠETKO SÚVISÍ
Bratislava začala svoju čin
S ČIPOVOU KARTOU?
nosť od 1. januára 1993.
Dovtedy v rokoch 19911992
The Chip Card Technology in Banking
Po úspešnom overení projektu
st
pôsobila na Slovensku ako
Seminar
1
of
Feb.
1994
EFTPOS sa predpokladá jeho
Hlavný ústav pre SR federál
rýchle nasadenie a prudký
Invited Guest
nej Poštovní banky, a.s.,
rozvoj bezhotovostného pla
Praha. S platobnými kartami
tobného styku. Tým bude
by
^
r
r
—
sa Poštová banka začala
daný základ, t.j. orientácia na
Information
zaoberať v septembri minulé
Systems
magnetickú platobnú kartu
ho roku. Po prvých kontaktoch
a prípadná zmena stratégie by
sMÚZOaVÚB,a.s.,ohfadom
POŠTOVÁ BANKA, a.s.
mohla byť problematická.
situácie v tejto oblasti na
Nepoznám zámery VÚB, kam
Slovensku sme zistili, že slo
chce prednostne zavádzať
venské banky uvažujú len
POS online napojené na
dlhodobým a cieľavedomým štúdiom
s budovaním a rozvojom národného
MÚZO. POS online vyžadujú určité
v tejto oblasti, lebo tak ako mnohé novo
bezhotovostného platobného styku na
technické podmienky. Nevyhnutné a
vzniknuté banky na Slovensku, nemali
báze magnetickej platobnej karty.
ekonomicky nákladné je prepojenie cez
sme zatiaľ dostatok času venovať sa tejto
V máji 1991 som sa zúčastnila na
dátovú sieť X.25 EUROTEL.
problematike, prednostne sme riešili pri
seminári poriadanom francúzskymi ban
oritné a strategické úlohy banky.
kami a firmou BULL v Prahe. Veľmi ma
Slovenské banky s výnimkou
zaujali možnosti využitia čipových kariet
MOŽNOSTI UPLATNENIA ČIPOVEJ
Slovenskej štátnej sporiteľne sú členmi
a výsledky dosiahnuté vo Francúzsku.
KARTY NA SLOVENSKU
Združenia pre bankové karty (ďalej ZBK)
Preto keď sa Poštová banka, Bratislava
a platobnú kartu s magnetickým pruhom
začala zaoberať platobnými kartami, zis
Vzhľadom na tendencie v oblasti
riešia na báze podmienok EUROPA Y
ťovala som názory iných bánk a bola som
rozvoja
bankomatov sa ako optimálne
(eurocard/mastercard). Slovenské
prekvapená, že slovenské banky v tomto
javí využitie možnosti čipa v spojitosti
banky v EUROPAY zastupuje VÚB, a. s.,
čase, keď sa kladú základy bezhotovost
s magnetickým pruhom, čiže používa
ktorá je jej členom. VÚB dala aj základy
ného platobného styku na Slovensku,
nie hybridnej platobnej karty. Hybridná
dnešnej platobnej karte a má vybudova
hovoria o čipovej karte ako o hudbe
karta umožní využívanie súčasnej siete
nú základnú sieť asi 150 bankomatov
budúcnosti.
bankomatov, POS online napojených
prepojenú na MÚZO, ktoré je správcom
Cieľom tohto článku je upozorniť slo
a POS offline pracujúcich s čipovou
siete bankomatov a plní funkciu autori
venské banky na existenciu čipovej
kartou ako elektronickou peňaženkou.
začného centra. Na túto sieť sa pripájajú
karty, jej výhody, ale aj nevýhody. Ak sa
V súčasnosti sa slovenské banky
aj bankomaty ďalších bánk (IRB,
mi podarí prejaviť záujem slovenských
rozhodli dať svojim klientom debetnú
Istrobanky, Poštovej banky a t ď ) .
bánk o potrebu bližšieho získavania
platobnú kartu. Po vyhodnotení kladov
Výhodou klientov bánk, ktoré sú členmi
informácií o čipovej karte a v rozvoji svo
a záporov debetnej a kreditnej platob
ZBK, bude možnosť využívať celú sieť
jich bánk uvažovať aj týmto smerom, tak
nej karty sa vo vyspelých krajinách pre
bankomatov. V súčasnosti je plošne
článok splní svoj účel. O zavedení,
chádza na debetnú platobnú kartu,
pokryté celé Slovensko a ku koncu tohto
resp. nezavedení čipovej karty v niekto
ktorá je bezpečnejšia a pre banky
roku sa počíta so sieťou asi 250 banko
rej banke a v inej nie nemožno rozhodo
menej riziková. Preto využitie čipovej
matov členov ZBK. VÚB spolu s MÚZO
vať individuálne. Pre dosiahnutie úspe
karty ako elektronickej peňaženky je
overuje aj dva pilotné systémy elektronic
chu musia banky spolupracovať, prijať
plne v súlade so svetovým trendom.
kých
pokladní
point
of
sale
(dalej
POS)
na
jednotný postup riešenia, len tak sa
Kedže čipová karta ako elektronická
báze magnetickej platobnej karty, pripo
podarí rozvinúť kvalitný bezhotovostný
peňaženka nevyžaduje online napoje
jené ONLINE cez sieť EUROTEL na auto
platobný styk v našej krajine.
nie POS, pre obchod a služby dennej
rizačné centrum MÚZO.
Moje úvahy nie sú podložené
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potreby môže byť ľahko a široko dostup
ná, teda môže napomôcť rozvoj bezho
tovostného platobného styku všetkých
bánk, ako aj získanie širokej klientely,
čo sa javí aj ako veľmi výhodný marke
tingový nástroj bánk. Na Slovensku je
približne 1,7 milióna domácností, čo je
potenciálny minimálny počet osobných
účtov. Všetky banky budú mať čo robiť,
aby vyhoveli klientom na založenie
osobného účtu, keď im aj z hľadiska
bezpečnosti poskytnú kvalitné
a dostupné služby. Kvalitný a nenároč
ný bezhotovostný platobný styk je na
prvom mieste pri získavaní klientov.
V súčasnosti možno občanovi
a obchodníkovi v oblasti bezhotovost
ného platobného styku ponúknuť maxi
málne šek. Všeobecne sú akceptované
len sporožírové šeky Slovenskej štátnej
sporiteľne, čiastočne šeky VÚB, lokálne
snáď šeky niektorých nových bánk. A j
so známymi šekmi (SŠTSP, VÚB)
možno platiť len vo vybranej sieti obcho
dov a služieb, keďže sa v dôsledku pri
vatizácie, vzniku nových právnych sub
jektov a rozvoja súkromného sektora
rozpadla obchodná sieť. O celkovej
situácii využívania šekov v novej
obchodnej sieti na Slovensku nemám
dostatočné informácie.
Šek je však pre banku veľmi náklad
ný a prácny platobný nástroj. Z pohľadu
obchodníkov je tiež prácny a neraz sa
u nich stretávame s neochotou, nechcú
dať tovar na šek a dlho trvá, kým dosta
nú za šeky na svoje účty finančné pro
striedky. O šeky začínajú prejavovať
čoraz väčší záujem i falšovatelia. Kedže
doteraz sa v národnom platobnom
styku neuplatnil štandard šeku, každá
banka vydáva svoj šek, a tak sa tento
prostriedok stáva pre obchodníkov
neprehľadný a riskantný.
Taktiež nevyhnutné náklady na šeky
sú vysoké. Ide najmä o náklady na:
 výrobu, skladovanie, na prísnu evi
denciu šekov,
 evidenciu stratených, odcudzených
šekov, stoplist, distribúciu informácií na
všetky pobočky,
 ručné spracovanie v bankách po
akceptovaní šeku (mzdy pracovníkov,
technika, priestory),
riešenie reklamácií,
 problémy s falšovanými šekmi,
archivácia šekov,
 pripadne ďalšie náklady.
Poštová banka zatiaľ nevydala šek
pre národnú menu, chceli by sme sa
tomuto platobnému nástroju vyhnúť.

Určitú možnosť vidíme práve v zavede
ní čipovej karty.

AKO SKĹBIŤ DOTERAJŠIE VÝSLED
KY V ROZVOJI MAGNETICKEJ
PLATOBNEJ KARTY S ČIPOVOU
KARTOU ?

Vhodným riešením je zavedenie
hybridnej platobnej karty. Elektronická
peňaženka nie je univerzálnym všelie
kom na rozvoj bezhotovostného platob
ného styku. Je len jedným z nástrojov
využívania bezhotovostného platobné
ho styku, výhodným pre malé sumy,
teda pre dennú potrebu. Online POS
však majú svoje opodstatnenie a vý
znam aj v obchodoch a službách, kde
sa predáva tovar a poskytujú služby za
vyššie sumy a kde čipová karta offline
by bola rizikom.
Preto nastúpená cesta a dosiahnuté
výsledky nebudú v žiadnom prípade
zbytočné, treba však dôkladne zvážiť,
či nie je do budúcnosti možné aj iné,
lepšie riešenie a upresniť, resp. usmer
niť postup ďalšieho rozvoja pri budova
ní bezhotovostného platobného styku
na Slovensku.
Všetci dodávatelia bankomatov,
ktorých zariadenia sú homologizované
v sieti ZBK, poznajú čipová karty, dodá
vajú bankomaty aj s týmto hardwaro
vým a softwarovým vybavením, preto
by nemalo byť veľkým problémom dopl
niť už existujúcu sieť bankomatov
o modul pre čip. V prípade zavedenia
hybridnej karty je potrebné vytvoriť sieť
zariadení, kde sa tieto elektronické
peňaženky budú nabíjať. Najvhodnej
šie by bolo využiť dostupné bankomaty,
čím by sa zabezpečil bezproblémový
prístup klientov k svojim financiám
a zároveň aj ich ochrana, keďže by si
z bankomatu neodnášali hotovosť, ale
len kartu, ktorú by mohli bezpečne pou
žívať pre svoje potreby.
VÝHODY ČIPOVEJ KARTY
• ekonomické
 režim offline bez nákladov na komuni
kačné linky cez dátovú sieť, bez napo
jenia na autorizačné centrum a tým zní
ženie nákladov bánk na poplatky za
uskutočnené transakcie,
 nižšie náklady na snímače a terminály
POS,

 zníženie výplat hotovostí v poklad
niach bánk, čo je pre banky finančne
nákladné,
• vyššia bezpečnosť klienta, obchodní
ka aj bánk,
• rýchlosť operácií  nie je nutné napoje
nie online, čo urýchľuje uskutočnenie
operácie,
• operatívnosť
 operatívne dostupné finančné pro
striedky bez obmedzenia limitu počtu
výberov a výšky sumy až do vyčerpania
zásob na karte,
 operatívne doplnenie financií z najbliž
šieho bankomatu,
 neustály prehľad o výške disponibil
ných financií na karte,
• perspektívnosf  čipová karta je karta
budúcnosti.
NEVÝHODY ČIPOVEJ KARTY
• ekonomické  v súčasnosti je vysoká
výrobná cena, ktorá by však mala
postupne klesať,
• štandard  neexistuje štandard čipo
vej karty, čo je jej najväčšia a veľmi pod
statná nevýhoda. V krajinách, kde sa
zavádzajú a využívajú čipové karty sa
používajú rôzne štandardy. Vo Fran
cúzsku je to BULL, v Nórsku PHILIPS,
v Nemecku SIEMENS a je mnoho ďal
ších aplikácií. Ani v medzinárodnom
platobnom styku sa zatiaľ nepodarilo
dosiahnuť kompatibilitu,
• nedôvera k novej technológii.
SKÚSENOSTI S VYUŽITÍM ČIPOVEJ
KARTY V SR A ČR
Ako platobný nástroj sa čipová karta
použila v novom systéme telefónnych
automatov. V nefinančnej sfére sa
využíva ako spoľahlivý nosič informácií,
známe sú aj ďalšie aplikácie. A ko prí
klad možno uviesť zabezpečenie vnú
torného bezpečnostného a informač
ného systému pobočky NBS v Banskej
Bystrici.
POSTOJ VYSPELÝCH KRAJÍN
K ČIPOVEJ KARTE

Vo svete je fungujúci bezhotovostný
platobný systém na báze magnetickej
platobnej karty, v roku 1992 bolo nain
štalovaných okolo 270 tisíc bankoma
tov a niekoľko miliónov POS. Preto aj
5
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názory na čipovú kartu ako inteligentnú
kartu sú rôzne.
Karta má svojich zástancov i odpor
cov, dostáva sa však do čoraz širšieho
povedomia. Najväčší pokrok sa dosia
hol vo Francúzsku, kde tento program
bánk podporovala aj vláda.
V Cards International spoločnosti
A Lafferty Group Publication, čiastka
96, sú dva zaujímavé články.
Georg Gysels, manažér medziná
rodného platobného styku z Belgicka,
zástanca online technológie na zákla
de PIN vo svojom článku „Magnetický
prúžok versus čipová karta" neodporú
ča využitie čipovej karty v národnom
platobnom styku. Zdôvodňuje to vybu
dovanou kvalitnou sieťou online banko
matov a POS, ochranou na báze PIN
a operatívnosťou v prípade straty karty
proti zneužitiu. A ko alternatívu voči
magnetickému prúžku pripúšťa použi
tie čipových kariet offline pre elektro
nické platby najmä tam, kde online pre
pojenie nemá ekonomickú podporu:
 nedostatočná telekomunikačná infra
štruktúra,
 dôveryhodnosť a schopnosť prepoje
nia vyžaduje vysoké investície,
 nízke sumy transakcií vedúce k využí
vaniu elektronických peňaženiek.
Ďalej priznáva, že čipová karty sú
ťažko falšovateľné a ich ochrana je
ťažko prekonateľná, prinajmenšom tak,
že nateraz odrádza kriminálne živly od
investovania do tejto oblasti.
Zástanca čipovej karty Laurent de
Rauglauder, manažér marketingu
Gemplus, poukazuje vo svojom článku
„Budúci vzor: čip pre všetko" na pred
nosti čipových kariet. Čipové karty
s inteligenciou na doske sa môžu použí
vať v kreditnom aj v debetnom progra
me s inovačnými ochrannými schéma
mi znemožňujúcimi zneužitie, čo sa
nedá porovnať so „starou" technológiou
magnetického prúžku. Inteligentné
karty sú tiež novou príležitosťou ponúk
nuť klientovi nové služby, ako napr.
loyalty (vernostné) programy. Na otáz
ky, či zavádzanie elektronických peňa
ženiek znamená spoločnosť bez fyzic
kých peňazí a či elektronická peňažen
ka nahradí tradičné debetné a kreditné
karty odpovedá:"Seriózni ľudia odpo
vedia na obe otázky NIE. Elektronická
peňaženka neznamená spoločnosť bez
peňazí, ale len zníženie obehu fyzic
kých peňazí." Ďalej uvádza výhody
elektronickej peňaženky tak pre klienta,
ako aj pre obchodníka a banku.
6

Elektronická peňaženka nie je iba
módnou záležitosťou, je to široký celo
svetový trend. Viac ako 20 krajín pripra
vuje projekty na riešenie čipovej karty.
Pilotné projekty sa už realizujú
v Nemecku, Portugalsku a Singapúre.
Tiež v USA sa má v roku 1994 uskutoč
niť skúšobný proces, ktorý by sa mal
rozširovať do ďalších krajín. V júni 1993
VeriFone a Gemplus založili joint ventu
re nazvaný VeríGem, ktorého hlavným
cieľom je rozvoj elektronickej peňažen
ky v celosvetovom rozsahu.

ZAVER

Článok si nekládol za cieľ odpovedať
na celú šírku problematiky v oblasti
čipových kariet, mojou snahou bolo
upozorniť na tento platobný prostriedok
v čase budovania základov národného
bezhotovostného platobného styku na
Slovensku.
Jedna banka sama neuspeje,
potrebná je nevyhnutná spolupráca
všetkých bánk a taktiež podpora
Národnej banky Slovenska. Rozvoj širo
kodostupného bezhotovostného pla
tobného styku umožní znížiť NBS nákla
dy na emitovanie bankoviek.
Slovenské banky čaká neľahká
úloha v budovaní národného bezhoto

vostného platobného styku. Cesta nie je
ľahká a nieje ľahké ani rozhodnutie, kto
rým smerom sa uberať. Cieľom komerč
ných bánk by malo byť vybudovanie
kvalitného a efektívneho bezhotovost
ného platobného styku bezpečného
pre klientov, obchodníkov aj banky
a dostupného pre všetkých.

V tomto zmysle vyzneli i závery,
resp. odporúčania zahraničných hostí
na medzinárodnom seminári o čipo
vých kartách, ktorý zorganizovala
Poštová Banka, a. s., v spolupráci
s BULL Slovakia, s. r. o., v Bratislave
dňa 1. februára tohto roku:
1. Slovensko má šancu využiť
výsledky doterajšieho vývoja a skúse
nosti s čipovou kartou a zaviesť progre
sívnu technológiu, čím sa môže vyhnúť
nedostatkom už prekonanej technoló
gie magnetických kariet. Svetový vývoj
ide cestou čipovej inteligentnej karty.
2. Projekt nasadenia čipovej karty
overiť v určitom regióne, príp. banke
a po vyhodnotení rozšíriť v celom ban
kovom sektore.
3. V prípade záujmu našich bánk sú
zahraniční odborníci a dodávatelia
hardware a software ochotní poskytnúť
pomoc pri zavádzaní čipových kariet.

Na seminári o čipových kartách vystúpili so svojimi skúsenosťami a námetmi viacerí zahraniční i domáci
prednášajúci. Na obr. sprava: p. Ernst Pilier, predseda rakúskeho združenia čipových kariet AUSTRIA
CARD, p. Shrihars Govind, vedúci manažér BULL Slovakia, s. r. o., p. Charles Sposito, prezident Asociácie
francúzskych bánk a p. Anna Bacľurová, viceprezidentka Poštovej banky, a. s.
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Z HISTÓRIE
PLA TOBNÝCH KARIET
/»g. Aff'c&a/ JŕKmeÄ
[ / m f e r s a / Jecwn'fy a»<^ C a r ^ j j x ^ e m j , B a n ^ ^ á B y s f n c a

Použitie plastikovej karty ako nosi
ča informácie nie je nové, rovnako tak
ani jej využitie v platobnom styku.
História platobných kariet siaha až do
roku 1914, keď americká spoločnosť
General Petroleum vydala v Kalifornii
prvé karty tohto typu.
Výrazným obdobím rozvoja pla
tobných kariet sa stali šesťdesiate
roky v súvislosti s povojnovým rozvo
jom obchodu, cestovania a s tým súvi
siacich potrebných peňažných ope
rácií. Tento rozvoj si vynútil hľadanie
jednotného prostriedku pre výber
hotovosti a bezhotovostné platby,
použiteľného nielen v rámci jedného
štátu, ale medzinárodne, bez ohľadu
na lokálnu menu a platobné zvyky.
Prvým prostriedkom spĺňajúcim
tieto kritéria sa stal tzv. eurošek 
EUROCHEQUE v kombinácii s EURO
KARTOU. Spoločnosť Eurocheque
International, založená v súvislosti
s jeho vydávaním, produkuje ročne
viac ako 40 mil. kariet (1992) s ročným
obratom vyšším ako 12 mld. CHF
a eurošek (eurokarta) je uznávaným
platobným dokladom vo viac ako 40
krajinách Európy a Stredomoria, čo
predstavuje okolo 220 tisíc banko
vých prepážok a 5 mil. platobných
miest v obchodoch a službách. Tieto
čísla sú iba približné, keďže počet
kariet, miest akceptácie i obrat trvalé
rastú.
Pôvodne bola plastiková karta sys
tému EUROCHEQUE len prostried
kom identifikácie, ktorý zaručoval
používateľovi, že jeho šek bude prijatý
v banke a obchodníkovi, že tento šek
bude preplatený. Funkcia systému
teda bola založená na kombinácii
karty a šeku.
V neskorších rokoch sa však javili
operácie so šekmi ako príliš nákladné

a nepohodlné z hľadiska manipulácie
a spracovania a bola snaha nahradiť
ich použitím karty.
Rozvoj používania platobných
kariet, spojený so stále rastúcim záuj
mom klientov o ich využívanie, si
vyžiadal vytváranie nových spoloč
ností vydávajúcich i akceptujúcich
platby prostredníctvom kariet. Tieto
spoločnosti následne začali výstavbu
špecializovaných sietí a prostriedkov
technickej podpory.
Vo Francúzsku, ktoré je v oblasti
platobných kariet na prvom mieste
nielen v Európe, ale aj vo svete, exis
tuje napríklad už od roku 1967 zosku
penie bánk v Groupement Des Cartes
Banquaires  CB, zapojené do medzi
národných sieti VISA, MASTERCARD,
EUROCARD s postupným rozširova
ním služieb jednotlivých zúčastne
ných spoločností i vlastných kariet
CARTE BLUE.
Od roku 1971 sú plastikové karty
vybavené magnetickým prúžkom, čo
podstatne rozširuje možnosť ich
využitia vo funkcii platobných kariet.
Na karte je zaznamenané osobné
identifikačné číslo  PIN (Personal
Identification Number) spolu s ďalšími
informáciami o klientovi a jeho opráv
neniach. Postupne sa objavujú prvé
bankomaty online, ktoré využívajú
vlastnosti kariet s magnetickým prúž
kom na zjednodušenie výberov hoto
vostí. Pre zaujímavosť možno uviesť,
že v roku 1990 prekročil v USA objem
výroby magnetických kariet 1 mld.
kusov a v Európe dosahuje rádovo
stovky miliónov.
Z európskych krajín je technika
platobných kariet najviac rozšírená
práve vo Francúzsku, kde v roku 1988
bola nasledujúca štruktúra platieb:
•šekom3610mil. FRF

• elektronickým prevodom 1132 mil.
FRF
• pomocou kariet 1340 mil. FRF
Okrem priameho použitia v banko
vých operáciách a pri nákupe tovaru
rozširuje sa uplatnenie platobných
kariet v najrôznejších službách, pri
čom dominujúce sú telekomunikačné
služby. Po Francúzsku (France
Telecom) dosahuje použitie telefón
nych kariet významný rozvoj aj v NSR
(Deutsche Bundespost) a následne
v ďalších európskych krajinách, ako aj
v USA a Japonsku.
Rozvoj moderných technológií
neobišiel ani platobnú kartu, a tak sa
karta napriek nezmeneným rozme
rom postupne stáva veľkokapacitným
polyfunkčným médiom. Snáď najvý
raznejší podiel má na tom použitie
špecializovaného integrovaného
obvodu (čipu) vloženého do karty
a prekrytého kontaktným poľom. A j
v tejto mimoriadne perspektívnej
oblasti má prvenstvo Francúzsko,
resp. spoločnosť BULL. Umiestnením
čipu na plastikovú kartu otvorila nové
možnosti ich využitia. Pripomeňme si
niektoré dôležité míľniky:
• december 1976  prvá karta s elek
tronickým mikročipom s použitím
technológie TA B (Tape A utomated
Bonding),
• júl 1978  prvá karta s pamäťou
EPROM 1 kB,
• september 1979  prvé verejné pred
vedenie čipovej karty na svete v spo
ločnosti American Expres v New Yorku,
• október 1981  Bull CP8 prezentuje
ako prvý vo svete kartu s jednočipo
vým mikropočítačom,
• február 1984  dohoda medzi Bull
a spoločnosťou Philips o využití čipov
Bull CP8 u výrobcov Motorola a
Eurotechnique,
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• júl 1986  Bull CP8 vydáva tri nové
karty16kEPROM (HMOS technoló
gia), 64 k EPROM a 24 k EPROM,
 Bull CP8 vyrába prvý milión plastic
kých kariet s mikropočítačom,
• jul 1987  publikovanie medzinárod
nej normy ISO 78161 definujúcej fyzi
kálne charakteristiky plastických
kariet,
• apríl 1988  vytvorenie novej rodiny
kariet (MP/A DF) určenej pre multi
funkčné aplikácie.
• júl 1988  publikovanie medzinárod
nej normy ISO 78162 definujúcej
elektrické kontakty (kontaktné pole)
karty,
• marec 1989  vytvára sa jointventu
re SPOM Japan k. k. ako spoločný
podnik Bull CP8 a DAI NIPPON PRIN
TING COMPA NY LTD. pre výrobu
kariet CP8 v Japonsku,

• jún 1989  výroba 10 mil. Smart
Cards (inteligentných kariet s mikro
počítačom) Bull CP8,
• august 1989  vydanie medzinárod
nej normy ISO 78163 deťinujúcej
elektrické signály pre čipovú kartu
a prenosové protokoly medzi kartou a
čítacím zariadením, plne kompatibil
né s kartou BullCP8.
Rozvojom technológie čipu umiest
neného na plastickej karte vzniká celý
rad čipových kariet, líšiacich sa tak
cenou, ako aj možnými oblasťami
využitia. Vznikajú pamäťové karty
(Memory cards), používané napr. ako
telefónne platobné karty, ďalej logické
karty (Hardwired logic cards), ktoré
pridávajú pamäťovej karte „inteligen
ciu" až po „plne inteligentné karty",
tzv. Smart Cards, využívajúce špecia

lizované mikropočítače a umožňujúce
polyfunkčné využitie.
Súčasne s inteligenciou kariet
stúpa aj ich schopnosť ochrany ulože
nej informácie a obrana proti kopíro
vaniu a falzifikácii.
Okrem už zmienených kariet sa
vyvíjajú plastické karty i na ďalších
fyzikálnych princípoch, napríklad
pamäťové karty s extrémnou infor
mačnou kapacitou a laserovým
záznamom informácie.
V niektorom z ďalších čísiel sa pod
robnejšie oboznámime s jednotlivými
druhmi plastických kariet podľa pou
žitého princípu záznamu informácie,
s ich výhodami a nevýhodami pri kon
krétnych aplikáciách so zameraním
na oblasť bankovníctva a bezhoto
vostného styku.

VYŠLA NOVÁ PAMÄTNÁ
STRIEBORNÁ MINCA
V HODNOTE 200 SK
Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Medzinárodného olympijského výboru
a prvej účasti Slovenskej republiky na
olympijských hrách vydala Národná
banka Slovenska novú dvestokorunovú
pamätnú striebornú mincu. Táto minca,
ktorá je prvou z emisného plánu na rok
1994, vznikla vo veľmi krátkom čase,
o čom svedčí skutočnosť, že víťazný
návrh bol od posúdenia v komisii NBS

pre posudzovanie výtvarných návrhov
mincí realizovaný v priebehu necelých
siedmich týždňov.
Minca je vyrazená zo zliatiny obsa
hujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov
medi. Jej hmotnosť je 200 gramov
a priemer 34 mm. Autorom návrhu dve
stokorunáka je Miroslav Ronai a mincu
vyrazila Štátna mincovňa v Kremnici
v počte 48 tisíc kusov (z toho 3 tisíc
kusov v kvalite PROOF).
Na lícnej strane mince je umiestnený
znak Slovenského olympijského výboru.
Pod znakom je v dvoch riadkoch umiest
nený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUB
LIKA". Názov Medzinárodného olympij
ského výboru „COMITÉ INTERNA TIO
NAL OLYMPIQUE" a letopočty označu
júce rok jeho založenia a 100. výročie
tejto udalosti „1894 1994". Vľavo hore
od znaku Slovenského olympijského
výboru sú v dvoch riadkoch umiestnené
letopočty „1993" a „1994", označujúce
rok založenia a prvé výročie uznania Slo
venského olympijského výboru Medzi
národným olympijským výborom.

Na rubovej strane dvestokorunáka
je zobrazenie postavy hokejistu v útoku.
V spodnej časti je umiestnená štylizova
ná snehová vločka so štyrmi piktogra
mami olympijských disciplín, v ktorých
slovenskí športovci súťažili na zimných
olympijských hrách.
Text a foto: Ing. Štefan Frôhlich
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SPOLUPRÁCA
S EURÓPSKOU INVESTIČNOU BANKOU
Od podpísania zmluvy medzi EIB a NBS
(17.2.1993) prešlo niekoíko mesiacov, kým sa
podpísala hierarchicky nižšia sprostredkova
teľská zmluva medzi ElBaVÚB, a. s., 17.12.
1993. Podpísaniu predchádzala náročná
práca na jej príprave.
Uvedený uver je určený predovšet
kým na financovanie projektov v oblasti
priemyslu, cestovného ruchu, zlepšenia
ochrany životného prostredia a dosaho
vania racionálnejšieho využívania energií
na Slovensku. Ide o oblasti s vysokými
finančnými nárokmi na ich vybudovanie
a prevádzkovanie, pri ktorých sa predpo
kladá pomalšia návratnosť finančných
prostriedkov. Z tohto dôvodu sa úver
Apex Global Loan poskytuje vo forme
dlhodobého úveru (až na 15 rokov) s odlo
ženou splatnosťou až o 5 rokov.
Rozsah jednotlivých pôžičiek na fi
nancovanie projektov je pomerne široký,
od 20 tis. do 10 mil. ECU. Keďže pod
mienkou EIB je. že pôžičku financuje len
50 % celkových investičných nákladov,
môžu sa ňou financovať projekty v roz
sahu od 40 tis. do 20 mil. ECU.
Z financovania sú vylúčené všetky od
vetvia ťažkého priemyslu (hutníctvo, stro
járstvo, stavebníctvo, oceliarsky a auto
mobilový priemysel) a odvetvia ako napr.
výroba textilu, obuvi, spotrebnej elektro
niky a automobilových súčiastok sa pova
žujú za neisté. Peniaze sú reálne k dispo
zícii, avšak najväčším problémom, ktorý
vzniká, sú projekty.
Prvým problémom je financovanie pro
jektu. EIB stanovilafinancovanie projektov
v maximálnej výške 50 % zo svojich zdro
jov a zvyšných 50 % si musí užívateľ zaob
starať buď z vlastných prostriedkov, alebo
si ich musí požičať v inej finančnej inštitú
cii. Vo väčšine prípadov je však klient
vysoko úverovo zaťažený a nemá spôsob
na získavanie finančných prostriedkov.
Druhým problémom je otázka privati
zácie podnikov. Mnohé podniky aj napriek
tomu, že majú vhodné projekty nafinanco
vanie uvedenou pôžičkou, sú ešte stále
štátnymi podnikmi pred privatizačným
procesom, čo zapríčiňuje, že VÚB i ostat
né komerčné banky sú skeptické v ich
úverovaní.

Jednou zo zahraničných aktivít
Národnej banky Slovenska,
predovšetkým jej odboru
zahraničných vzťahov, je
spolupráca s Európskou
investičnou bankou (EIB),
ktorá poskytla
Národnej banke Slovenska
úvertzv. Apex Global Loan.
Jeho výška predstavuje
28 mil. ECU.

Ako tretí problém možno označiť mimo
riadnu časovú a finančnú náročnosť na
prezentáciu jednotlivých projektov podľa
priložených formulárov, ktoré sa v koneč
nej fáze (po schválení príslušnou komerč
nou bankou) zasielajú v anglickej verzii
EIB. Klient nemá záruku, že daný úver mu
bude poskytnutý, aj napriek vysokým
nákladom na prípravu projektu. Môžeme
tiež uviesť, že v prípade tejto pôžičky nie je
výška úrokovej miery pevne stanovená,
avšak po poskytnutí pôžičky ostáva úrok
nezmenený počas celej doby čerpania.
Základnú úrokovú sadzbu určuje EIB na
základe úrokovej sadby, za ktorú si poži
čiava finančné prostriedky na medziná
rodnom kapitálovom trhu. kde sa sadzby
na ponúkané meny denne menia. K tejto
sadzbe si EIB pripočítava svoju maržu.
ktorá predstavuje 0,15 % a v takejto výške
poskytuje finančné prostriedky NBS.
Marža NBS predstavuje 0.5 % a marža
komerčnej banky sa bude pohybovať
v závislosti od bonity klienta. V záujme EIB
je, aby si komerčné banky pridávali čo naj
nižšiu maržu, aby relatívne lacný úver pre
NBS a komerčné banky ostal lacným aj pre
klientov.
Za sprostredkovateľskú banku na
poskytnutie pôžičky spočiatku navrhla EIB
Všeobecnú úverovú banku. Avšak po zistení
uvedených problémov sa EIB rozhodla do
realizácie pôžičky Apex Global Loan zaan
gažovať aj iné slovenské komerčné banky,
a to na základe svojej misie, ktorá v dňoch

17.18.11.1993 navštívilaTatra banku, a. s.,
Investičnú a rozvojovú banku. a. s., a Slo
venskú poľnohospodársku banku, a. s.
Počas rokovaní so zástupcami týchto bánk
sa členovia misie zaujímali najmä o:
• fungovanie komerčných bánk v nových
ekonomických podmienkach.
• systém poskytovania úverov.
• strategické plány banky.
• úverové limity.
• kapitálovú primeranosť.
• klasifikáciu a koncentráciu aktivít,
• rizikový manažment.
• systém vnútornej kontroly.
Národná banka Slovenska očakáva od
EIB rozhodnutie, ktoré z uvedených bánk
si vyberie ako ďalších sprostredkovateľov
na realizáciu pôžičky Apex Global Loan.
Taktiež komerčné banky sa musia vyjadriť,
či sú ochotné a schopné pristúpiť na pod
mienky, ktoré pre nich vyplývajú zo zapoje
nia sa do uvedenej pôžičky. V prípade
obojstranného záujmu sa podpíšu spro
stredkovateľské zmluvy medzi NBS
a vybranými bankami.
Suma pôžičky sa nebude bankám
striktne rozdeľovať. Banke, ktorá predloží
EIB na posúdenie vhodné projekty ako
prvá, sa ako prvej poskytne požadovaná
čiastka. Týmto sa vytvorí zdravé konku
renčne prostredie medzi jednotlivými
bankami, dôsledkom čoho by mala byť
väčšia pružnosť pri výbere projektov.
Pôžička sa bude realizovať tak. že po
nahromadení sa niekoľkých menších pro
jektov, resp. jedného väčšieho, budú jed
notlivé banky zasielať NBS žiadosti
o poskytnutie tranše. Tranša predstavuje
zoskupenie súm, požadovaných na jed
notlivé projekty. Hodnota každej tranše
musí byť minimálne 1 mil. ECU a počet
tranší môže byť maximálne 10.
Mena, v ktorej sa pôžička poskytuje, závisí
od požiadaviek konečného užívateľa a môže
to byť ľubovoľná z voľne zameniteľných mien.
Po vytvorení právneho rámca, ktorý
vznikol podpisom prvej sprostredkovateľ
skej zmluvy medzi NBS a VUB, a. s., nadi
šiel čas na predkladanie projektov EIB.
Ostáva vysloviť želanie, aby ich kvalita
bola na úrovni, ktorú budú medzinárodné
finančné inštitúcie akceptovať.
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POHĽAD Z DRUHEJ STRANY

Keď má byť program koncepčný
a vnútorne previazaný, musí vychá
dzať z určitých makroekonomických
rámcov. Z tlače poznáme hodnote
nia, ktoré sú iste mnohým známe, i to,
že tieto makroekonomické rámce
a predpoklady, z ktorých vychádzala
Národná banka Slovenska pri konci
povaní menového programu sú reál
nejšie ako vládne. Môj osobný názor
je, že svojím spôsobom sú oba tieto
predpoklady málo reálnymi predsta
vami. Dovolím si toto svoje tvrdenie
podložiť číslami. Predovšetkým pozri
me sa na rok 1993, na makroekono
mické indikátory, na hrubý národný
produkt, ktorý vlani poklesol o 5 %, na
infláciu, ktorá bola 26 % a natretí indi
kátor  štátny rozpočet, ktorý podľa
údajov v decembri 1993 bol mínusový
v sume 22 milárd Sk. Ak sa z tohto
pohľadu prenesieme do krátkodobej
prognózy na rok 1994 v makroekono
mických indikátoroch, potom, či už sa
naplní program vlády alebo NBS,
znamenalo by to 50 % zlepšenie všet
kých indikátorov (zníženie inflácie na
12 alebo 13,2%, schodok rozpočtu
na 14 alebo 18 mld. Sk).
V súčasnosti považujem tieto sku
točnosti za nereálne, keď berieme do
úvahy stav našej ekonomiky, v kto
rom sa nachádza. V prvom prípade
som porovnával určité ukazovatele
stavu ekonomiky v roku 1993 s rokom
1994. Mohol by som porovnať čísla
z januára a februára tohto roku.
Napríklad plánovaného schodku
štátneho rozpočtu sme sa už v januá
ri dotkli takmer 60timi percentami.
• Hlavnou úlohou Národnej banky
Slovenska je udržať vnútornú i vonkaj
šiu stabilitu slovenskej koruny liberali
záciou systému menových nástrojov
a zvýraznením trhových princípov.
10

Vo februárovom čísle sme uve
rejnili rozsiahly informačnoana
lytický materiál Menový program
Národnej banky Slovenska na
rok 1994 a odborný výklad meno
vých nástrojov, ktoré používa
NBS na splnenie svojho hlav
ného cieľa, stability našej
meny. Redakciu zaujíma názor
bankových špecialistov, ktorí sa
k tejto problematike vyjadrujú
z pohľadu svojej vedeckej
a pedagogickej praxe (príspevok
Prof. Ing. OtaSobeka, C S c ,
vedúceho Katedry peňažníctva
Ekonomickej univerzity
v Bratislave), ale aj názory odbor
níkov z obchodných bánk.
S otázkou: „Je menový prog
ram Národnej banky Slovenska
prijateľný pre komerčné banky?"
sme sa obrátili na Ing. Jozefa
Kollára, C S c , riaditeľa a člena
predstavenstva
Ľudovej banky Bratislava, a. s.

Ciele, ktoré si program NBS zade
finoval, určuje Národnej banke
Slovenska dikcia zákona. Treba však
povedať, ako chce NBS tieto ciele
dosiahnuť. V tomto roku považuje
centrálna banka za prioritu okrem už
spomenutých cieľov podporovať
exportné aktivity a oživenie poľno
hospodárstva. Podľa môjho názoru
by aj v tomto roku mal byť iba jeden
cieľ pre NBS  udržať vnútornú kon
vertibilnú koruny. Vychádzam z toho.
že stav devízových rezerv, ako bol
neraz publikovaný vtlačí, má klesajú
cu tendenciu, klesol výrazne pod
úroveň dlhovej služby Slovenska.
Keď si predstavíme objem úverov,
ktoré musí Slovenská republika
zaplatiť v roku 1994, a to nielen istinu
ale aj úroky, dostáva sa dlhová služ
ba nad pol miliardy dolárov, čo je
dnes nad úrovňou devízových
rezerv. Preto vidím prioritu NBS v udr
žaní vnútornej konvertibility sloven
skej koruny.
• Myslíte si, pán riaditeľ, že opatre
nia NBS v úverovej oblasti nepomôžu
zmeniť tieto skutočnosti, ktoré uvá
dzate?
Tlaky na devízové rezervy v masív
nej miere pokračujú ďalej, Sloven
ská republika má pasívnu platobnú
bilanciu či už na starom alebo novom
bloku voči Českej republike a rovna
ký stav platí voči celému zahraničiu.
Iste, očakáva sa isté zlepšenie po
dohode s MMF po udelení pôžičky
Standby credit.
• Úvery tvoria predsa v menovej
politike NBS rozhodujúcu veličinu.
V roku 1994 by mali zaznamenať 6
percentný nárast, v celkovej sume to
predstavuje asi 16 mld. nárast úverov
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podnikom a domácnostiam. A k defi
cit štátneho rozpočtu neprekročí
únosný rámec, môže Národná banka
Slovenska primerane uvoľniť úverovú
politiku.
Myslím si, že až na niektoré úpra
vy v oblasti zmeniek alebo špeciálny
spôsob financovania úverových akti
vít v poľnohospodárstve, pravdu
povediac, neviem si dosť dobre
predstaviť nejaké efektívne zásahy
NBS, ktoré by pomohli naplniť kon
krétny cieľ menového programu na
rok 1994  stabilizovať poľnohospo
dárstvo. Nedá mi nevrátiť sa k môjmu
názoru  udržať vnútornú konvertibili
tu slovenskej koruny, pričom nehovo
rím o plnej vymeniteľnosti slovenskej
koruny, ale o udržaní stavu z roku
1991.

Myslím si, že vysoké úrokové sadzby
samotné tlačia na infláciu, lebo pod
nikateľ takto draho získané finančné
zdroje premieta do ceny svojich vstu
pov, čo sa v konečnom dôsledku pre
mieta až do cien finálneho produktu.
Vo všeobecnosti dôraz, ktorý NBS
kladie v novom menovom programe
na rok 1994 na aukčný refinančný
úver, nemusí bezpodmienečne zna
menať uvoľnenie finančných tokov v
smere NBS  komerčné banky. Tento
spôsob refinancovania môže totiž
NBS vo vlastnej kompetencii kedy
koľvek zrušiť, preto aj spoliehanie sa
komerčných bánk na uvedený spô
sob refinancovania je do značnej
miery rizikové.
• A ko hodnotíte poslednú úpravu
diskontnej sadzby?

• Podiel zmenkových obchodov by
Nemohlo k tomuto zvýšeniu prísť
mal byť na úrovni maximálne 30 % z cel už skôr? Neraz sa objavuje názor, že
kových refinančných úverov. Výrazný
diskontná sadzba má len tzv. signál
podiel na refinancovaní (70 %) v roku
ny efekt, že za diskontnú sadzbu
1994 by mal mať aukčný refinančný
banky v zásade zdroje nenakupujú.
úver.
Tento tzv. signálny efekt by mohol na
prvý pohľad znamenať nezáujem
Áno, NBS kladie v tomto roku veľký
komerčných bánk o to, kde sa dis
dôraz na tento menový nástroj. Treba
kontná sadzba nachádza. Avšak jej
sa však zamyslieť nad príčinami, ktoré
zvýšenie prispieva aj k nárastu úro
spôsobili pomerne vysoké úrokové
kových sadzieb na aukciách. Potvr
sadzby na aukciách. Myslím si, že
dzuje to aj prax vyspelých ekonomik 
NBS na začiatku roka vykrývala deficit
existuje určitý megatrend, ktorý nam
štátneho rozpočtu, a preto o to menej
hovorí, že všetky úrokové sadzby
prostriedkov mohla venovať na auk
majú tendenciu vyvíjať sa súhlasne
cie. Môžem konštatovať, že sú u nás
(pod označením všetky mám na
banky, ktoré túto úrokovú sadzbu
mysli úrokové sadzby na štátne obli
„vyťahujú" na aukciách hore. Prečo
gácie, výnosové úrokové sadzoy
tomu tak je? Podľa platných pravidiel,
z pokladničných poukážok, z úspor
ak banka nedokáže naplniť povinné
ných vkladov obyvateľstva, bežných
minimálne rezervy, tak je sankciono
účtov, na aukciách, na medzibanko
vaná vo výške trojnásobku diskontnej
vom trhu, at ď). Súhlasný vývoj úroko
sadzby, čo dnes predstavuje 30 %. To vých sadzieb sa už začína prejavovať
znamená, že danej banke, ktorá sa na
i v našej ekonomike.
aukcii uchádza o zdroje, sa viac oplatí
Komerčné banky prišli na trh aj
kúpiť tieto peniaze za dvadstaf a viac
s vyššími ponukami, pokiaľ ide o úro
percent, ako platiť sankčný úrok v spo
kové sadzby na úsporné vklady oby
mínanej výške.
vateľstva. Nestrácajú teda klientelu,
Potom sa núka otázka, ako dokáže
ani svoje primárne zdroje. Tento
takáto banka takto draho získané
vplyv možno hodnotiť v zásade pozi
zdroje umiestniť do úverov, či existu
tívne, pokiaľ to nepovedie k inflácii
je nejaký podnikateľský zámer, ktorý
"ťahanej" úrokovými sadzbami.
by dokázal premietnuť túto vysokú
úrokovú sadzbu do nákladov. V tejto
• Mohli by ste uviesť na príklade
súvislosti by bola podľa môjho názo
Ľudovej banky Bratislava, a. s., nie
ru žiaduca výraznejšia kontrola.
ktoré konrétne ukazovatele?

Môžem konštatovať pozitívny
vývoj ekonomických ukazovateľov v
banke. Napríklad finančné aktíva
v roku 1993 sa zvýšili na 3,8 mld. Sk.
Banka si našla za dva roky existencie
svoje miesto na slovenskom banko
vom trhu. V súčasnosti máme 27 tisíc
klientov. Zaznamenali sme tiež ná
rast primárnych vkladov, ale aj trans
formáciu korunových úspor na deví
zy. Do istej miery to ovplyvnil aj zvý
šený limit na výmenu do výšky 9 tisíc
Sk, takže denné prírastky devízových
účtov sú značné.
Treba povedať, že polovica pri
márnych vkladov Ľudovej banky je
denominovaná v cudzej mene. Sú to
devízové aktíva banky, ktorá je slo
venským právnym subjektom  plati
teľom daní do slovenského štátneho
rozpočtu. Čiže aj devízové aktíva
Ľudovej banky uložené v zahranič
ných bankách sú devízovými aktíva
mi slovenského bankového sektora.
Prečo o tom hovorím. Zo strany
veľkých bánk badať záujem, robiť
deliacu čiaru medzi bankami domá
cimi a zahraničnými. Ale ako som už
spomenul, aj keď banka pracuje so
zahraničným kapitálom, je to vždy
slovenský právny subjekt a podlieha
našim daňovým a iným zákonom, ako
aj opatreniam Národnej banky Slo
venska. Toto delenie by som charak
terizoval ako určitú nezdravú situáciu
v bankovníctve Slovenska.
Rád by som sa vyjadril ešte k jed
nej otázke  bankovníctvo na Sloven
sku bolo neraz označované za sféru
skutočného boomu. Teraz sa však
začína pozerať viac na výkonnosť
ľudí. Dôraz sa kladie i v zahraničí na
menší počet pracovníkov, výkonnej
ších a lepšie vyškolených. V Ľudovej
banke je rovnako malý tím odborní
kov (v prepočte k spravovanej bilan
čnej sume), tím výkonný a dobre
vyškolený. Táto skutočnosť je azda
najvýznamnejšou pri napĺňaní ob
chodných plánov Ľudovej banky.

Pripravila: Mgr. Soňa Babincová
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K ETIKE
v BANKOVNÍCTVE
Už v časopise Československé
banky písali niektorí autori o etike v ban
kovníctve. Teraz, v januárovom čísle
časopisu BIA TEC, sa vracia k tejto
problematike Ing. Danko z Asociácie
bánk a poisťovní. Považujem túto oblasť
za veľmi dôležitú a mimoriadne aktuál
nu práve teraz preto, že na Slovensku
začalo svoju činnosť v ostatných 34
rokoch veľa nových bánk a Kódex ban
kovej etiky bude iste významným doku
mentom pre činnosť všetkých bánk.
Myslím si však, že vydaním Kódexu
cieľavedomé uplatňovanie týchto
zásad zamestnancami jednotlivých
bánk len začína a bude iste správne
v zmysle záverov uvedených v príspev
ku Ing. Dánku vracať sa k tejto proble
matike aj na stránkach časopisu BIA 
TEC. Prvé roky činnosti nových bánk
priamo vyžadujú naliehavú potrebu
vydania takéhoto Kódexu. Pri mojich
kontaktoch s niektorými bankami som
sa stretol napr. s rozmnoženým listom,
ktorý riaditeľ jednej banky poslal všet
kým organizáciám a súkromným podni
kateľom s požiadavkou, aby svoje
peňažné prostriedky previedli do ich
banky, pretože žiadnej inej banke
nemôžu dôverovať tak, ako ich banke.
Toto iste nie je tá forma spolupráce
alebo súťaže, akú by banky mali medzi
sebou uplatňovať.
Po druhej svetovej vojne pôsobilo na
Slovensku až do roku 1950 ešte viacero
peňažných ústavov. Tieto banky si
dôsledne chránili svoju dobrú povesť
tak u svojej klientely, ako aj v súťažení
s inými bankami. Na ilustráciu uvádzam
časť obežníka Slovenskej banky č. 269
z roku 1947: „Práve sme boli informova
ní, že naši zamestnanci rozširujú rôzne
správy, ktoré nezodpovedajú skutoč
nosti, ktorými sa poškodzuje dobrá
povesť iných ústavov a ktoré možno
kvalifikovať za nekalú súťaž. Proti šírite
ľom takýchto správ by sme museli
zakročiť disciplinárne, lebo podobné
jednanie vrhá na ústav špatné svetlo
a škodí záujmom banky."
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Myslím si, že stanovisko tejto banky
je príkladné a aktuálne aj v súčasnom
období vzniku a rozvoja nových bánk.
Príklad vzťahov a vzájomnej spolu
práce môžem uviesť na konkrétnych
skúsenostiach z môjho pôsobenia
v malej pobočke v jednom okresnom
meste, ktoré v tom čase nemalo ani štyri
tisíc obyvateľov a pôsobilo tam šesť
peňažných ústavov. Pobočka, v ktorej
som pracoval, bola výplatným miestom
viacerých organizácií, a preto sme týž
denne, pripadne dvojtýždenne, dotovali
našu pokladňu hotovosťami, ktoré sme
obstarávali v našej centrále v Bratislave.
Ojedinelé sa však stalo, že nám na výpla
ty pre organizácie chýbala menšia hoto
vosť ešte pred dotáciou z Bratislavy.
Obrátili sme sa na konkurenčné banky
v meste a vždy nám niektorá z nich
pomoc poskytla. Súťaženie medzi ban
kymi bolo skutočne v poskytovaní slu
žieb klientele a nie v ohováraní alebo
iných formách nečestných praktík.
V súčasnom období sa rýchle rozras
tá počet pracovníkov vjednotlivých ban
kách, čo súvisí s rastom klientely a aj
nových činností, ktoré banky postupne
preberajú. Zvládnuť tento nápor v ban
kách je veľmi náročné, preto starostlivosť
o výchovu odborníkov pre nové agendy
je stále v popredí záujmu manažérov
bánk. Súčasťou výchovy a vzdelávania
pracovníkov bánk by však malo byť aj
pôsobenie na dobré medziľudské vzťa
hy, súdržnosť kolektívov a skvalitňovanie
vzájomnej spolupráce. Je to aj súčasť
etických a rozhodne nie zanedbateľných
princípov. Do rámca výchovy pracovní
kov však nepatria len nové veci, nová
agenda, ale každý pracovník banky by
sa mal oboznámiť aj s históriou peňaž
níctva na Slovensku, vývojom od jeho
vzniku až po súčasné obdobie. Aj toto
poznanie bude iste výchovne pôsobiť na
pracovníkov banky, na ich národné
povedomie, na upevňovanie vzťahov
k svojmu peňažnému ústavu, v ktorom
pracuje, na záslužnosf, význam svojej
práce pre spoločnosť. Pochopiteľne,

platí to aj opačne, že si vedenie banky vie
oceniť verných, zaslúžilých pracovníkov.
Veď peňažníctvo vychovalo v minulosti
veľa významných národohospodárov
a veľa významných národovcov našlo
v období národnostného útlaku svoj azyl
práve v politicky nezávislom peňažníc
tve. K poznaniu tejto histórie veľmi dobre
poslúži trilógia autorov Š. Horváth  J.
Valach: Peňažníctvo na Slovensku,
vydaná v rokoch 19751984.
Spracovanie tejto trilógie bolo veľmi
náročné, pretože pracovný materiál
a podklady sa nachádzali v rôznych
archívoch centrálnych inštitúcií, ako aj
v archívoch jednotlivých bánk a ich
pobočiek na území celého Slovenska.
Žiaľ, v mnohých okresoch boli archívy
čiastočne alebo úplne zničené a aj
v centrálnych archívoch už boli mnohé
významné, dôležité podklady a údaje
neúplné. Je to však varovanie aj pre
budúcnosť, aby sa nám podobné nedo
statky, ľahostajnosť, ba až nezodpo
vednosť k histórii neopakovali.
Niektoré banky a ich pobočky už
v minulosti spracovali svoju históriu,
viedli si kroniky za organizačnú jednot
ku ako celok, ale aj za niektoré úseky
osobitne. Tieto kroniky vhodne dopĺňali
aktuálne fotografie, prípadne kresby.
Dúfam, že tieto banky vo svojej doku
mentačnej činnosti pokračujú a zachy
távajú tak pre nové organizácie všetok
ten pestrý, bohatý život, ktorý teraz pre
žívajú. Veď taký prudký vývoj, ktorý
vyžaduje vznik nových pobočiek, expo
zitúr alebo iných pracovísk, nárast pra
covnej agendy a nových činností a tým
aj nárast pracovníkov sa často nevysky
tuje a nebude sa opakovať ani v budúc
nosti. Iste aj novým bankám pomôže
systematicky, postupne spracúvaná
a evidovaná činnosť pri rôznych príleži
tostiach, najmä pri výročiach ich vzniku,
hodnotiť vývoj, získané skúsenosti
a dosahované výsledky v práci.
Ing.ŠteťanJorík
dôchodca
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BANKOVNÍCTVO
II. čast
BANKOVÉ SYSTÉMY
VYSPELÝCH KRAJÍN
Ing. Vlasta Rákociová
Ekonomická univerzita Bratislava

Bankové systémy jednotlivých krajín sú poznačené historickým
vývojom v tejktorej krajine. Tieto systémy si naďalej zachovávajú
v štruktúre centrálnej banky a obchodných bánk svoje špecifické
črty, a to aj napriek súčasným tendenciám univerzálnosti bankovníc
tva. Autorka si kladie za cieľ priblížiť bankový systém Spojených štá
tov amerických a Nemeckej spolkovej republiky. Bankový systém
USA je zaujímavý svojou vyspelou štruktúrou a nástrojmi, neraz je
zdrojom bankových inovácií aj v našich podmienkach. Bankový sys
tém NSR je podnetný najmä svojou štruktúrou, predovšetkým práv
nymi formami, ktoré zaznamenali v systéme svoj historický vývin,

1. FEDERÁLNY REZERVNÝ SYSTÉM V USA
Bankový systém v USA sa vyvíjal zložitou cestou. Od roku 1970
v ňom zaznamenávame rad zmien, ktoré mali dosah na celosve
tový vývoj bankovníctva. Pre pochopenie revolučných zmien
v bankovom a finančnom odvetví je dôležité vysvetliť ciele a zmy
sel kartelovej dohody existujúcej od roku 1960. Základnými atri
bútmi kartelovej dohody boli:
 trhová segmentácia (separácia)  znamenala, že špecifické
druhy depozitných inštitúcií mohli poskytovať len určité druhy
finančných služieb. Napríklad komerčné banky mali dovolené pri
jímať depozitá s možnosťou vypisovania šekov na depozitá, ale
inštitúcie sporenia (thrift) to mali zakázané. Segmentácia mala
zabrániť ruinujúcej konkurencii,
fixáciacien  pri úrokových mierach existovali úrokové stropy.
Konkurencia v úrokových mierach povzbudzuje finančné inštitúcie
vyhľadávať rizikové úvery, aby vykompenzovali vyššie náklady na
vypožičiavanie, a preto bola takáto konkurencia nežiaduca,
 reštrikcia vstupu novovznikajúcich finančných inštitúcií do
bankovníctva sa realizovala prostredníctvom udeľovania štát
nych alebo federálnych licencií (charters) s požiadavkou odôvod
niť vznik novej finančnej inštitúcie.
Tieto silné regulačné opatrenia začali byť brzdiacim prvkom
dalšieho rozvoja bankovníctva vzhľadom na technologické a eko
nomické zmeny (napr. elektronický prenos informácií alebo rastú
cu infláciu). Postupné zmierňovanie regulačných opatrení sa
nazýva dereguláciou. Deregulácia v rámci Federálneho rezervné
ho systému (ďalej FRS) postupne ovplyvnila i ostatné bankové
sústavy.
Dôsledky zmien regulačných opatrení v procese deregulácie:
 zmizli rozdiely medzi finančnými a nefinančnými inštitúciami,
zúžili sa rozdiely medzi úrokmi z pôžičiek a úrokmi z vkladov, kles
li ceny finančných služieb,
 zvýšila sa konkurenčná schopnosť a efektívnosť finančných

sprostredkovateľov za cenu zníženia finančnej stability,
 vznikol problém, ako treba zaobchádzať s novými, predtým
nefinančnými inštitúciami a kam ich zaraďovať,
 bankové inštitúcie si udržali špecifiká garantované zákonmi v
oblasti bankového podnikania,
 nezávislé finančné trhy a separované ekonomiky sa stávajú
medzinárodnými.
1.1 Finančné inštitúcie FRS
V nasledujúcom prehľade sú finančné inštitúcie zaraďované
podľa veľkosti aktív. Vykonávajú podobné funkcie, hoci v niektorej
oblasti je príslušná inštitúcia rozvinutejšia než ostatné:
a) komerčne banky sú najsilnejšími finančnými inštitúciami.
Aktívne operácie majú sústredené na obchodné a spotrebné
úvery, nákup štátnych cenných papierov a na hypotekárne úvery.
Pasívne operácie sa sústreďujú na vklady na požiadanie, NOW
účty, money market deposit account,
b) NOW účet (Negotiable order of withdrawal) je úročený
úsporný účet, na ktorý možno vypisovať šeky. Vydávajú ho inštitú
cie sporenia. Money market deposit account je vkladový účet
vydávaný bankami a inštitúciami sporenia, nemá minimálnu dobu
splatnosti, má limitované šekové privilégia a úrokovú mieru porov
nateľnú s úrokovou mierou na money market mutual fond. Tieto
účty sú kryté federálnym poistením vkladov,
c) money market mutual fond  mnoho individuálnych osôb
a inštitúcií drží časť svojich aktív vo forme podielov v peňažných
fondoch. Tieto fondy investujú len do krátkodobých úverových akti
vít. Väčšina týchto spoločných fondov dovoľuje šekové privilégia,
šeky sa vydávajú nad určitú minimálnu sumu vkladu. Tieto fondy
nie sú kryté poistením vkladov, nie sú vystavené požiadavkám na
rezervy,
d) združenia sporeniapribližne 3500 združení tradične prijíma
úsporné vklady. Stiera sa rozdiel medzi komerčnými bankami
a združeniami sporenia. Tieto združenia majú federálnu poisťova
ciu agentúru (Federal Savings and Loan Insurance Corporation)
a sú vystavené určitému percentu povinnej likvidity, ktoré je porov
nateľné s percentom povinných rezerv komerčných bánk. Aktívne
operácie sústreďujú na spotrebné a hypotekárne úvery, pasívne
operácie zahŕňajú prijímanie úsporných vkladov, ATS účtov, časo
vých vkladov.
Poznámka: ATS účty sú kombináciou úsporného účtu s úrokom,
ktorý je stálym základom účtu a šekového účtu bez úroku, s mož
nosťou vypisovania šekov. V prípade debetu na šekovom účte sa
robí automatický transfer z úsporného účtu,
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e) spoločné banky sporenia  približne 500 bánk je podobných
inštitúciám sporenia s tým rozdielom, že tieto banky vlastnia vkla
datelia, ktorí sú ichúčastinármi,
f) úverové združenia  sú organizované ako družstvá pre čle
nov, ktorí zložia podiel v spoločnej oblasti záujmov (cirkvi, odbo
ry). Sú porovnateľné s inštitúciami sporenia,
g) poisťovacie spoločnosť!  zahŕňajú poistenie majetku i život
né poistenie,
h) penzijné a dôchodkové fondy pasívne operácie sa sústre
ďujú na penzijné plány.
Vláda ako finančný sprostredkovateľ sa prezentuje na finan
čných trhoch tromi spôsobmi:
1. Činnosť mimorozpočtových agentúr. Najdôležitejšia z nich je
Federal Financing bank, ktorá nakupuje cenné papiere vydávané
mimorozpočtovými agentúrami a platí za ne prostriedkami vypoži
čanými od ministerstva financií (Treasury).
2. Štátom sponzorované podniky. Vláda požičiava určitým dru
hom podnikov svoje prostriedky, ale tieto podniky nevlastní.
3. Garančné pôžičky pre hypotekárne združenia. Sú to pôžič
ky vydávané na splácanie úrokov z hypotekárnych úverov alebo
pôžičky na podporu bývania.
Vláda súčasne participuje na finančnom trhu vydávaním štát
nych cenných papierov trojakého typu:
 Treasury bills  pokladničné poukážky vydávané od 15 dní a
na obdobie jedného roka, najčastejšie 3 a 6mesačné poukážky,
ktoré sa predávajú s diskontom,
Treasury notes  pokladničné certifikáty so stanovenou kupó
novou úrokovou mierou. Úrok sa spláca najčastejšie polročne.
Odbobie splatnosti je od 1 do 10 rokov,
 Treasury bonds  pokladničné obligácie so splatnosťoulO
a viac rokov.
1.2 Štruktúra FRS
V zjednodušenej schéme má FRS hierarchicky tieto zložky:
1. Rada guvernérov (The Board of Governors) ako nezávislá štát
na inštitúcia, ktorej hlavnou úlohu je rozhodovať o menovo
úverových opatreniach. Tvorí ju 7 členov.
2. Dvanásť federálnych rezervných bánk (12 Federal Reserve
Banks)  územie USA je rozdelené na federálne oblasti a v každej
pôsobí jedna federálna rezervná banka.
3. Členské banky.
4. Iné inštitúcie (Výbor pre operácie na voľnom trhu FOMC,
Federálny poradný výbor a iné).
Dnes každá členská banka platí príspevok do FRS. Pretože
členské banky vlastnia základný kapitál každej FRS  banky diš
triktu, táto banka dištriktu sa označuje ako banka v úplnom vlast
níctve členských bánk. Vlastníctvo však neznamená, že súkrom
né banky kontrolujú FRS.
Zakladatelia banky v USA si môžu vybrať medzi žiadosťou
o štátne (state charter) alebo federálne povolenie (federal char
ter). To vedie ku koexistencii federálnych a štátnych bánk a exis
tencii duálneho bankového systému. Členstvo vo FRS a vo Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC) je dobrovoľné pre štátne
banky, ale povinné pre všetky federálne banky. Duálny bankový
systém dovoľuje kontrolu a reguláciu niekoľkými inštitúciami.
Existujú štyri hlavné zdroje regulovania a kontroly: 1. The com
ptroller of the currency, 2. The Federal Reserve, 3. The FDIC, 4.
State banking authorities. Prvé tri sú federálne inštitúcie a každá
má vlastný spôsob kontroly a dohľadu, a tak každá federálna
banka je vystavená trojakému preverovaniu. Iba štátne banky,
ktoré nie sú členmi FRS, sú vystavené jednoduchej kontrole štvrtej
inštitúcie.
Väčšina krajín má niekoľko veľkých bánk s mnohými pobočka
mi. USA majú množstvo menších, ale samostatných bánk po celej
krajine. Dôvodom je historicky vytvorená nedôvera vo veľké banky.
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Mnohé zákony štátov USA dovoľujú iba unitárne bankovníctvo,
teda systém, kde každá banka môže mať iba jedno centrum bez
pobočiek. Protikladom toho je banka s pobočkami (branch ban
king), teda keď jednu alebo viac pobočiek vlastní a riadi jednodu
chá banková korporácia. Pobočky môžu fungovať samostatne ako
novootvorené, ale môžu sa zlučovať do korporácie. V štátoch USA,
kde je branch banking dovolené, bankové inštitúcie trvalo odmie
tajú otváranie nových pobočiek, ak by mali vzniknúť z už existujú
cich bánk, a povoľujú iba pobočky, ktoré sa budujú celkom od
začiatku.
Existuje ešte ďalší mechanizmus na zakladanie multipobočko
vej banky. Prostredníctvom multibankovej holdingovej spoločnos
ti (group banking) môže korporácia získať vlastníctvo alebo kon
trolu nad viacerými nezávislými bankami. Takáto dohoda môže
prekročiť aj hranice štátu, hoci vytvárať v podstate pobočku za
hranicami daného štátu väčšinou nie je dovolené. Zatiaľ čo multi
banková holdingová spoločnosť je produktom nedávnej doby,
jednobanková holdingová spoločnosť existuje už dávnejšie. Je
definovaná ako obchodná organizácia, ktorá zahŕňa množstvo
činností vrátane bankovníctva. Pôvodným účelom jednobankovej
holdingovej spoločnosti bolo dovoliť nebankovému podniku zapo
jiť sa legálne do bankovníctva. Od roku 1970 tento nástroj začali
využívať komerčné banky na vstup do nebankových obchodných
činností. Je dôležité, že komerčné banky ako jednobanková hol
dingové spoločnosti boli schopné zvýšiť kapitál ľahšie než priláka
ním vkladov  predajom obchodných cenných papierov holdingo
vej spoločností (commercial papers). V medzištátnom bankovníc
tve postupne niekoľko štátov USA dovolilo úplne voľný vstup ban
kám z iných štátov do svojho štátu. Veľké banky môžu tak lepšie
diverzifikovať svoje portfolio.

1.3 Základné nástroje FRS
Diskontovanie
Diskontovanie je definované ako poskytovanie pôžičiek z FRS
depozitným inštitúciám. V praxi každá FRS banka dištriktu posky
tuje pôžičky prostredníctvom mechanizmu, ktorý je známy pod
názvom „diskontné okno". Pretože zvýšenie objemu pôžičiek pria
mo zvyšuje rezervy bánk, FRS si môže vybrať vyhovujúcu peňaž
nú masu tým, že si určí finančný objem, ktorý chce vypožičať. Ale
v tomto prípade FRS nemôže súčasne stanoviť krátkodobú úroko
vú mieru a mieru rastu peňažnej masy. FRS si musí vybrať jeden
alebo druhý variant.
Banka si vypožičiava z FRS zvyčajne na to, aby zakryla deficit
rezerv, nie aby získala prebytočné rezervy. Teda banky si väčši
nou berú pôžičky na financovanie expanzie, ktorá sa už uskutoč
nila. Zákon o deregulácii rozšíril privilégium poskytovania pôžičiek
aj na nečlenské banky a na inštitúcie sporenia. Dnes je dovolené
vypožičiavať si na dodatočnú záruku každého druhu. Ale ak doda
točnou zárukou nie sú štátne cenné papiere alebo iná vyhovujúca
záruka definovaná zákonom, potom sa zvyšuje diskontná sadzba.
Zmeny v diskontnej miere môžu priamo ovplyvniť krátkodobú
úrokovú mieru a rezervy depozitných inštitúcií a nepriamo môžu
ovplyvniť peňažnú masu. Diskontná miera, ktorú stanovuje Rada
riaditeľov každých 14 dní, sleduje zmeny v úrokovej miere na trhu
federálnych fondov (medzibankový trh). Napriek tomu, že FRS
zakazuje používať pôžičky na zisk, Členské banky vo svojich žia
dostiach vychádzajú z rozdielu medzi úrokovou mierou na fede
rálne fondy a medzi diskontnou mierou.
Kedvroku 1914založíli FRS, pôvodným zámerom bolo urobiť
z neho tzv. vypožičiavateía poslednej inštancie pri predchádzaní
náhlym výberom vkladov. Po veľkej depresii FRS svoj cieľ nesplni
lo a dnes riadi monetárnu politiku najmä prostredníctvom iných
nástrojov. Diskontovanie sa prežilo a je dnes iba inou cestou, ako
vláda môže podporovať určitú skupinu, ktorá bude vystavená
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regulovaniu. Na druhej strane diskontovanie slúži ako bezpeč
nostný ventil počas obdobia, keď činnosť FRS zapríčiní prísnejšiu
monetámu politiku, než chcelo realizovať.
Operácie na voľnom trhu (OMO)
OMO operácie sú definované ako nákup a predaj štátnych
cenných papierov Federálnym rezervným systémom. OMO zahŕ
ňajú aj nákup a predaj cenných papierov federálnych agentúr
a tiež bankových akceptácií.
Keď FRS nakupuje alebo predáva cenné papiere na voľnom
trhu, finančná sféra je ovplyvnená dvoma hlavnými smermi:
1. Menia sa rezervy depozitnej inštitúcie. FRS zúčtováva tieto
operácie prostredníctvom rezervného účtu depozitnej inštitúcie.
2. Zmeny úrokovej miery. Tak ako sa menia ceny štátnych pou
kážok alebo obligácií, tak sa mení ich zisk. Rast nákupu obligácií
spôsobí, že ceny obligácií idú hore a o túto čiastku sa súčasne
zníži zisk z obligácií. FRS ovplyvňuje cenu pokladničných pouká
žok a obligácií priamo. Z toho vyplýva, že FRS môže priamo
ovplyvniť úrokovú mieru.
Hovorili sme, že diskontná politika umožňuje FRS kontrolovať
buď krátkodobú úrokovú mieru alebo peňažnú masu, nikdy nie
obe. To isté platí i pre OMO. FRS nemôže stanoviť bezpečnú cenu
(úrokovú mieru) tým, že je pripravený nakúpiť alebo predať nelimi
tované množstvo cenných papierov v tejto cene.V takom prípade
sa zvýšia rezervy depozitných inštitúcií a FRS musí prijať automa
ticky aj zvýšenie peňažnej masy.
Asi 30krát do roka sa vo Washingtone stretáva Federal Open
Market Committee (FOMC), ktorý vydáva príkazy pre dvoch mana
žérov centrálnej banky pre operácie na voľnom trhu (pre domáce
a pre zahraničné operácie).
Existujú dva základné typy OMO transakcií:
a) priame nákupy a predaje, po predaji alebo nákupe nenasle
dujú žiadne ďalšie operácie,
b) repo obchody (dohody o spätnom odkúpení) a spätné repo
obchody. Na základe dohôd o spätnom odkúpení si kupujúci pre
dajom cenných papierov vypožičiava od FRS a súčasne sa zaväzu
je vykúpiť tieto cenné papiere späť v stanovenom termíne za určenú
cenu. Úroková miera je stanovená aukciou medzi kupujúcimi (dea
lermi).
Povinné minimálne rezervy
FRS stanovuje zákonné rezervné požiadavky pre depozitné
inštitúcie. Rezervy môžu byť uložené ako hotovosť v depozitnej
banke alebo ako depozitum vo FRS.Všetky depozitné inštitúcie
preukazujú splnenie rezervných požiadaviek pravideľne za 7dňové
obdobie.
Depozitné inštitúcie sú však vystavené ďalšej požiadavke,
a tou je držba aktív ako záruky (pledged assets). Banky sú povin
né držať cenné papiere alebo vysoko kvalitné municipálne cenné
papiere ako dodatočnú záruku oproti vkladu federálnej vlády
alebo vlády štátu.
2. BA NKOVÝ SYSTÉM
NEMECKEKJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY

V povojnovom období na území NSR bol vytvorený dvojstup
ňový bankový systém podľa vzoru FRS USA. Banka nemeckých
krajín získala právo emitovaí bankovky a vykonávať operácie ako
banka štátu. Krajinské banky fungovali ako centrálne banky vo
svojich sektoroch. V roku 1957 sa prijal Zákon o Nemeckej spolko
vej banke, ktorým bol odstránený dvojstupňový systém centrálne
ho bankovníctva. Krajinské centrálne banky boli zlúčené s Bankou

nemeckých krajín a vznikla Nemecká spolková banka (Deutsche
Bundesbank). Krajinské centrálne banky už neboli právne samo
statné a premenili sa na hlavné správy (Hauptverwaltungen).
2.1 Štruktúra Nemeckej spolkovej banky
Hlavnými zložkami Nemeckej spolkovej banky sú:
1. Centrálna banková rada je najvyšší orgán Spolkovej banky,
skladá sa z prezidenta Spolkovej banky, viceprezidentov, ďalších
členov Direktória a z prezidentov Krajinských centrálnych bánk.
Centrálna banková rada rozhoduje o menovej a úverovej politike
Spolkovej banky.
2. Direktórium zodpovedá za uskutočňovanie záverov prija
tých Centrálnou bankovou radou. Uskutočňuje predovšetkým:
 obchody so spolkom,
devízové obchody a obchody v styku so zahraničím, operácie
na voľnom trhu,
obchody s úverovými inštitúciami.
3. Krajinské centrálne banky vykonávajú obchody s orgánmi
verejnej správy a s úverovými inštitúciami na území, kde pôsobia.
Krajinským centrálnym bankám podliehajú filiálky. Ich úlohou
je predovšetkým zabezpečenie dostatku peňazí v hotovosti
a sprostredkovanie bezhotovostného platobného styku.
2.2 Nástroje Nemeckej spolkovej banky
1. Povinné minimálne rezervy
Komerčné banky sa musia zabezpečiť podľa požiadavok cen
trálnej banky pohľadávkami u centrálnej banky (pohľadávky na
požiadanie). Týmito pohľadávkami, ktoré sú kedykoľvek vymeni
teľné za peniaze v hotovosti, sa zabezpečuje platobná schopnosť
a likvidita bankového systému.
Povinné minimálne rezervy sa vedú na žírových účtoch v rámci
pôsobnosti hlavných správ. Pri výpočte sa postupuje tak, že sku
točná rezerva sa určí ako mesačný priemer na žírovom účte. V prí
pade, že banka nedodržala určenú výšku rezerv, účtuje sa na túto
sumu osobitný lombardný úrok.
2. Refinančná politika
Refinančná politika zahŕňa poskytovanie úverov Spolkovej banky
komerčným bankám prostredníctvom nákupu zmeniek (reeskontný
úver) a zálohovaním cenných papierov (lombardný úver).
Reeskontný úver je úver na dobré zmenky. Požiadavky na
dobré zmenky sú určené Spolkovou bankou. V rámci poskytnutia
reeskontného úveru sa jednotlivým bankám určí jeho celkový
objem. Základom výpočtu veľkosti úveru sú záruky bánk, najmä
vlastný kapitál.
Lombardný úver je trojmesačný úver na záloh cenných papie
rov, a to najmä na zmenky (i štátne pokladničné poukážky) vhodné
na reeskontovanie, dlžobné úpisy, kde je dlžníkom štát a na iné
pohľadávky. Lombardný úver sa poskytuje najviac do výšky 75 %
hodnoty zálohu. Lombardný úver sa poskytuje len na krátkodobé
preklenutie nedostatku likvidných prostriedkov v komerčnej
banke.
3. Politika kontingentov
Spolková banka má možnosť ovplyvňovať úverovú činnosť
bánk reeskontnými kontingentami. Reeskontný kontingent stano
vuje veľkosť reeskontného úveru individuálne pre každú komerčnú
banku podľa výšky vlastného kapitálu banky, ktorý sa upravuje
pomocou koeficientov. Druhou možnosťou je absolútny kontin
gent, ktorý znamená absolútnu výšku úveru, ktorú môžu banky
poskytnúť svojim klientom.
4. Operácie na voľnom trhu
Využívanie tohto nástroja je dané politikou deficitného financo
vania štátu i jednotlivých krajín. Tieto operácie začala robiť
Spolková banka iba pred nedávnom. Po zavedení týchto operácií
sa stali štátne cenné papiere dôležitou súčasťou bankových aktív.
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2.3 Štruktúra obchodných bánk NSR
Bankový systém NSR zahŕňa niekoľko špecifík z hľadiska práv
nej formy bánk, z hľadiska ich organizácie i štruktúry. Prevažujú
však banky univerzálneho typu i vo sfére súkromných bánk, úve
rových družstiev i vo sfére verejnoprávnych sporiteľní. Silné zastú
penie majú v bankovom systéme špeciálne banky.
1. Súkromné obchodné banky
Takmer všetky súkromné obchodné banky sú univerzálne.
Špecifické sú najmä z toho hľadiska, že z aktívnych operácií pre
vláda krátkodobé úverovanie (zmenkové a kontokorentné). Zdroje
na toto financovanie získavajú z vkladov a reeskontom zmeniek
v Spolkovej banke. Súkromné banky vykonávajú obchody s cen
nými papiermi, úschovu a správu, uskutočňujú platobný styk,
obchody s devízami, poradenskú činnosť. Poznáme niekoľko
foriem týchto bánk:
 veľkobanky  Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank
 tieto banky sú akciovými spoločnosťami so značným počtom
účastinárov (približne 200 tis.). Väčšinu účastinárov tvoria
zamestnanci banky. Nemecké veľkobanky patria medzi najsilnej
šie banky sveta. Sú zamerané najmä na zahraničný obchod a na
obchody s cennými papiermi. Rozsiahle medzinárodné služby
veľkobánk sa zakladajú na sieti silných zahraničných pobočiek,
 regionálne a ostatné obchodné banky  tu patria všetky banky,
ktoré majú formu akciovej spoločnosti, komanditnej spoločnosti
alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Ich činnosť nie je taká
široká ako činnosť veľkobánk  ani rozsahom, ani okruhom pôso
benia.
V tejto skupine sú zaujímavé najmä banky hypotekárneho
a komunálneho úverovania, a to Bayerische Hypotheken und
Wechsel Bank, Bayerische Vereinsbank a Norddeutsche
Hypotheken und Wechselbank. V rámci hypotekárnych úverov
tieto inštitúcie emitujú aj záložné listy,
 súkromní bankári  predstavujú najstaršiu oblasť nemeckého
úverového hospodárstva. Súkromní bankári pracujú na základe
samostatného obchodníka alebo i vo forme komanditnej spoloč
nosti, kde kapitálové podiely sa nachádzajú výlučne v rodinnom
vlastníctve a nie sú obchodovateľné na burze. Súkromní bankári
sú činní vo financovaní zahraničného obchodu, v obchodovaní s
cennými papiermi, financovaní priemyslu. Sú väčšinou regionálne
orientovaní, často bez siete pobočiek,
 zahraničné banky  SRN priťahuje zahraničné banky z hľadiska
svojej stability i postavenia v Európskej menovej únii.Ťažiskom čin
nosti týchto bánk je uskutočňovanie exportných a importných
obchodov, ako i poradenská činnosť pre dcérske podniky zahranič
ných spoločností.
2. Verejnoprávne úverové inštitúcie
 sporiteľne pôvodne sa orientovali na prijímanie úspor a na reál
ne úverovanie, kde sú silnými univerzálnymi bankami. Spoločne so
svojimi žírocentrálami utvárajú sporiteľne v bezhotovostnom platob
nom styku obrovský žírový platobný systém. Verejnoprávnymi inšti
túciami sú v tom zmysle, že ich ručiteľmi sú v prvom rade obce,
mestá a okresy, a sporiteľne sú činné len na území svojho ručiteľa.
 žírocentrály  v žírocentrálach uchovávajú sporiteľne likvidné
pohľadávky a používajú služby platobného styku poskytované
žírocentrálami. So silnými likvidnými rezervami sú žírocentrály
významným prvkom na nemeckom peňažnom trhu.
3. Družstevné peňažné ústavy
Princíp družstevníctva v bankovníctve spočíva na myšlienke svoj
pomoci založenej Hermannom Schulze a Wilhelmom Raiffeisenom:
 úverové družstvá sú činné v mestách ako Volksbanken a na
vidieku ako Raiffeisenbanken. Členmi družstiev je predovšetkým
stredná vrstva a služby sa sústreďujú najmä na preberanie vkla
dov a poskytovanie strednodobých a dlhodobých úverov,
 družstevné centrálne banky uskutočňujú styk medzi úverový
mi družstvami, majú podobné úlohy ako žírocentrály.
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4. Špeciálne banky
 súkromné hypotečné banky sú špeciálne banky pozemkové
ho a komunálneho úverovania. Poskytujú dlhodobé úvery na
financovanie bytovej výstavby a jej modernizáciu, ako aj na živ
nostenské a poľnohospodárske investície. Poskytujú i komunálne
úvery. Prostriedky získavajú vydávaním záložných listov a komu
nálnych obligácií,
 stavebné sporiteľne sú súkromné alebo verejnoprávne sporiteľ
ne, ktoré financujú výstavbu bytov nazáklade kolektívneho sporenia,
 poštové žírové a poštové sporiteľničné úrady sú právne nesa
mostatnými podnikmi Nemeckej spolkovej pošty.

3. TENDENCIE V SÚČASNÝCH BANKOVÝCH SÚSTAVÁCH
Predchádzajúci text poskytuje základné údaje o štruktúre
a fungovaní bankového systému USA a NSR. Bankový systém
USA je zaujímavý z hľadiska udávania základných bankových
smerov vývoja pre celý bankový svet a bankový systém NSR je
aktuálny pre dnešnú Európu a vývoj bankovníctva v nej.
Bankové systémy prechádzajú i v súčasnosti určitými vývojový
mi smermi udávanými i všeobecnou hospodárskou a ekonomickou
situáciou: nové kapitálové požiadavky nútia banky hľadať nové
zdroje, znižovať náklady a obmedzovať rast aktív banky. Pre zvyšo
vanie bankovej ziskovosti sú aktuálne tri smery:
1. Prispôsobovanie hraničných úrokových mier, kde je silná kon
kurencia v poskytovaní úverov zo strany priemyselných korporácií,
ktoré disponujú prebytočným finančným kapitálom. V bankovej
sústave USA hraničný zisk klesol zo 4,18 % (rok 1988) na 3, 82 %
(rok 1992).
2. Hľadanie nových zdrojov príjmov je založené predovšetkým
na nových bankových službách v spojení s tradičnými bankovými
produktami (crosssell products).
3. Znižovanie nákladov banky formou zavádzania počítačo
vých systémov, zlučovaním a fúziami bánk a tiež znižovaním
počtu pracovníkov bánk.
V značnej miere sa prejavuje tendencia narušiť stabilitu banko
vého systému previazanou nelikvidnosťou malých bánk systému.
Tu platí syndróm, že veľké banky sú príliš veľké nato, aby sa dosta
li do nesolventnosti. Táto situácia dáva novú dimenziu centrálnej
banke ako záchrancovi poslednej inštancie bankového systému.
Európska únia otvorila nový systém bankovníctva a priniesla
problémy medzištátneho bankovníctva (crossborder banking). Zdá
sa účelné pre tento smer vnútri krajiny stanoviť bankové štandardy
pre medzinárodné banky vnútri krajiny, kde sa predovšetkým pred
pokladá prístup domáceho bankového dozoru k týmto bankám
(i s možnými reštrikčnými opatreniami nevyhnutnými v rámci dodr
žiavania bankových predpisov domáceho bankového systému).
Problém dokapitalizovania sa ináč premieta vo vyspelých ban
kových systémoch, kde sú potenciálne zdroje u investorov a ináč
v rozvojových krajinách a čiastočne i v krajinách bývalého východ
ného bloku, kde je nedostatok zdrojov, pričom dostatočným rieše
ním nie je ani privatizácia tohto sektora. V rozvojovom a menej roz
vinutom sektore existuje ešte další problém. Nestačí preukázať
dostatočnosť kapitálu, ale často viac posudzovaným hľadiskom je
práve systémové riziko bankovej sústavy (politická stabilita danej
krajiny). Súčasne sa tu prejavuje tendencia ekonomického regio
nalizmu, ktorý má svoje prejavy i v bankovej činnosti a predpokla
dá sa, že ani európsky priestor v dohľadnom čase tento problém
nevyrieši.
Recenzoval: Doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava

V čísle 4/94 uverejníme III. časť cyklu BANKOVNÍCTVO: Činnosti
centrálnej banky a menová politika

ZO ZAHRANIČIA

MENOVÁ POLITIKA A MENOVÝ
ČESKEJ NÁRODNEJ BANKY

B

anková rada Českej národnej ban
ky (ČNB) schválila na svojom
zasadnutí 16. decembra 1993 za
meranie menovej politiky a menový pro
gram ČNB na rok 1994. Menová politika
ČNB bude pôsobiť v prostredí, ktoré cha
rakterizuje zavŕšenie základnej fázy
transformácie ekonomiky, keď boli vytvo
rené vecné a legislatívne predpoklady
pre jej fungovanie na trhových princí
poch, keď pokles výkonnosti ekonomiky
dosiahol s veľkou pravdepodobnosťou
svoje dno a keď sa pominuli príčiny ďal
ších masívnych transformačných šokov.
Ani vonkajšie prostredie nebude z hľadis
ka vývoja celosvetového hospodárstva
horšie, predpokladá sa určité zlepšenie.
Na druhej strane treba počítať s pokračo
vaním procesu privatizácie, reštrukturali
zácie, prispôsobovania relatívnych cien
svetovej úrovni a racionalizácie nákladov.
Menová politika v roku 1994 pritom
nadviaže na vnútornú a vonkajšiu stabi
litu, ktorú z hľadiska dlhodobej perspek
tívy podporuje najmä:
• nízka vnútorná i vonkajšia zadĺženosť
českej ekonomiky, čo dáva priestor i na rie
šenie prípadných krátkodobých výkyvov,
• priestor, ktorý vytvárajú príjmy z pri
vatizácie po konsolidácii ekonomiky a rie
šenie rôznych „pozostatkov minulosti",
• vyrovnaný štátny rozpočet, ktorého
vyváženosť je výrazom nielen fiskálnej
politiky, ale aj reálnou nádejou na ekono
mický rast s pokračujúcou privatizáciou.
Tieto faktory vyúsťujú do zachovania
relatívne nízkeho inflačného potenciálu
v ekonomike (základná inflácia v uplynu
lých troch rokoch nikdy výrazne nepre
kročila 10 %), čo má priaznivý vplyv aj
na vonkajšiu stabilitu, ktorú naďalej pod
porujú:
• významné komparatívne výhody
českej ekonomiky,
• dosiaľ podstatná cenová konkuren
cieschopnosť českej exportnej produk
cie,
• značný potenciál devízových príj
mov zo služieb,
• veľmi pravdepodobný príliv kapitálu
v dôsledku celkovej politickej a ekono
mickej stabilizácie na jednej strane
a masívnou rýchlou privatizáciou na dru
hej strane.

CIELE MENOVEJ POLITIKY

Trvalým cieľom menovej politiky
Českej národnej banky je udržanie stabi
lity meny, t. j. nízka miera inflácie a stabi
lita úrovne kurzu, čo je základnou pod
mienkou pre trvalý hospodársky rast
a nízku mieru nezamestnanosti. Preto
ČNB vo svojom výhľadovom programe
počíta s cieľom udržať mieru inflácie do
10 %, existujú však určité riziká mimo
poľa pôsobnosti menovej politiky ČNB,
ktoré by mohli pôsobiť v smere vyššieho
nárastu inflácie. Ide napr. o potenciálne
nadmerný rast miezd, o konečný rozsah
deregulácie cien, či o dosiaľ nízku úro
veň súťaže v niektorých segmentoch
trhu. Očakáva sa pokračovanie priazni
vého vývoja v oblasti platobnej bilancie
(vyrovnanosť bežného účtu a prebytko
vosť kapitálového účtu, implikujúce rast
devízových rezerv), čo í naďalej umožní
udržať stabilitu úrovne kurzu koruny.
Na základe faktorov, ktoré budú pôso
biť na vývoj ekonomiky v roku 1994,
vychádza ČNB z predpokladu pozvo'ne
ho rastu hrubého domáceho produktu pri
stálych cenách (pri možných výkyvoch
v priebehu roka), ktorý bude postupne sil
nieť. Miera nezamestnanosti sa však
zvýši, lebo proces reštrukturalizácie eko
nomiky sa zintenzívni.
Sprostredkujúcim cieľom menovej
politiky ČNB naďalej zostáva vývoj
peňažných zásob, ktorého dynamika by
mala v súlade s uvedenými očakávanými
hodnotami inflácie a rastu hrubého
domáceho produktu pri zhruba stabilnom
obehu peňazí oproti predchádzajúcim
rokom (rast v intervale 1215 %) pokles
núť. Na uvedenom raste peňažných
zásob by sa potom na rozdiel od pred
chádzajúcich rokov mal podieľať predo
všetkým vonkajší sektor. To sa odrazí
v nižšom čistom prírastku úverov v porov
naní s rokom 1993 (asi 56 %).
Operatívnym cieľom menovej politiky
ČNB bude riadenie rezervných zásob
peňazí za účelom dosiahnutia uvedené
ho tempa rastu peňažných zásob. S pri
hliadnutím na neutrálne zameranie me
novej politiky možno očakávať pokračo
vanie súčasného trendu vývoja úroko

PROGRAM

V ROKU 1994
vých sadzieb, charakterizovaného pokle
som kreditných sadzieb pri zachovaní
stability najmä termínových depozitných
sadzieb voči klientom.
NÁSTROJE MENOVEJ POLITIKY
Čo sa týka nástrojov menovej politiky
ČNB, môžeme očakávať:
• skrátenie mesačného cyklu dodržia
vania stanoveného priemeru povinných
minimálnych rezerv na 14 dní,
• prípadnú delimitáciu stanovovania
kurzov priamo pre banky s tým, že ČNB
by vstupovala na trh len za účelom inter
vencií, v tomto prípade by došlo k rozší
reniu fluktuačného pásma kurzu koruny
rádovo o niekoľko percent,
• sprísnenie podmienok čerpania
núdzového úveru a časové obmedzenie
jeho čerpania s perspektívou jeho úplnej
kolateralizácie,
• postupné navyšovanie percenta
kolateralizácie aukčných refinančných
úverov až na 100 % v júni, t. j. ich nahra
denie klasickými operáciami typu repo,
resp. reverse repo, pričom dĺžka splat
nosti by mala byť 13 dni, resp. 714 dní,
• operácie na voľnom trhu sa budú
uskutočňovať medzi aukciami tak, že
okrem ŠPP bude ČNB nadälej emitovať
aj vlastné cenné papiere,
• diskontná a lombardná sadzba sa
budú upravovať iba v prípade zmeny
zamerania menovej politiky,
• v oblasti reeskontu zmeniek sa môže
očakávať sprísnenie reeskontných pravi
diel či posudzovanie bonity zmeniek,
• vzhľadom na požiadavku zvýšenia
účinnosti riadenia menovej politiky a zvý
šenia likvidnosti peňažného trhu , prípad
ne i vzhľadom na uvedenú potenciálnu
zmenu kotácií kurzu a intervenčnej politi
ky ČNB, treba zriadiť inštitúciu bánk 
market makerov. Možno očakávať, že
ČNB podnikne v tejto oblasti určité kroky.
Banky budú existovať v čoraz nároč
nejšom prostredí, danom cieleným tla
kom Českej národnej banky pre skvalit
nenie súťažného prostredia a vyrovnanie
dominantného postavenia niektorých
bánk.
Zdroj: Mésíční bulletin ČNB, 1/1994

17

POSTREHY • PODNETY

SKÚSENOSTI
Z AMERICKÝCH BÁNK
ZAMERANIE

Program zahraničnej študijnej
cesty bol organizovaný ako trojme
sačný študijnopraktický pobyt.
Pozostával z dvoch častí. V prvej,
akademickej časti, ktorá trvala štyri
týždne, sa účastníci Programu školili
na Covenant College v oblasti
manažmentu a princípov trhovej eko
nomiky. V druhej, praktickej časti,
ktorá trvala osem týždňov, praxovali
vo vybraných sponzorskych organi
záciách. Počas praktickej časti Pro
gramu som navštívil niektoré organi
zácie v USA:
• Volunteer Bank & Trust Co. 
Chattanooga, Tennessee,
• A mSouth Bank  Chattanooga.
Tennessee  Birmingham, Alabama,
• A merican National Bank and
Trust Co.  Chattanooga. Tennessee,
• Citizens State Bank  Jasper, Ten
nessee,
• Provident Life & A ccident
Insurance Company  Chattanooga,
Tennessee,
• Federal Reserve System, Board of
GovernorsWashington, D C ,
• International Monetary Fund 
Washington. D C .
• Czech & Slovak A merican
Enterprise Fund  Washington. D C .
• Czech & Slovak Service Center 
Washington. DC.
V týchto inštitúciách som získal
mnohé poznatky o americkom ma
nažmente a trhovom prostredí, ko
merčnom bankovníctve, peňažných
trhoch, informačnom zabezpečení
poskytovania údajov centrálnej ban
ke, informačnom zabezpečení pre
štatistické rozbory a makroekonomic
ké analýzy na úrovni Federálneho
rezervného systému. Ďalej poznatky
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História Executive Education
Program for Slovak Business
Leaders (dalej len Program)
začala v roku 1992, ked prvá,
ešte československá
skupina sa zúčastnila na tomto
Programe založenom na ame
rickej podpore procesu
prechodu zo systému
plánovanej ekonomiky
štátov strednej a východnej
Európy na systém trhových
ekonomík.
Tento Program je výsledkom
dohody medzi Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej
republiky so súkromnou kres
ťanskou školou
Covenant College pri
meste Chattanooga, štát
Tennessee, USA. Na študijný
pobyt bolo vybraných
dvanásť účastníkov
z rôznych hospodárskych
odvetví Slovenskej republiky.
Za oblasť bankovníctva
sa na ňom zúčastnil
Ing. Kornel Ondrášik.

o úlohe Medzinárodného menového
fondu a o možnostiach poskytovania
technickokonzultačnej pomoci v
rámci MMF. V neposlednom rade

som nadviazal i veľmi významné pro
fesionálne kontakty.
Počas prvých štyroch týždňov sa
účastníci Programu školili na
Covenant College v oblasti manaž
mentu a princípov trhovej ekonomiky.
Prednášky boli zamerané najmä na
problematiku všeobecnej ekonomi
ky, bankovníctvo a financie, psycho
lógiu riadenia, sociálne dôsledky
trhovej ekonomiky, manažment a
otázky riadenia v bankovníctve.

STÁŽ
Volunteer Bank & Trust Co. Chat
tanooga, Tennesse
Volunteer Bank & Trust Co. je malá
komerčná banka v Chattanooge.
Tennesse. ktorá sa predovšetkým
orientuje na poskytovanie pôžičiek
malým a stredným podnikateľom.
Odborným garantom mojej stáže
počas troch týždňov bol viceprezi
dent banky pán L. David Turner.
Získal som skúsenosti z procesu uza
tvárania pôžičiek pre rôzne formy
malého podnikania, zo spôsobu
ohodnocovania jednotlivých banko
vých aktivít pre najbližšie obdobie.
Oboznámil som sa so spôsobom
zberu a prípravy údajov poskytova
ných Federálnemu rezervnému sys
tému vo forme periodických hlásení.
V neposlednom rade som mal mož
nosť posúdiť aj výhody a nevýhody
procesu elektronického spracovania
informácií, ktorý tejto banke poskyto
vala externa firma na základe kon
traktu. Ak môžem vysloviť svoj názor,
tak Volunteer Bank & Trust Co. patri
svojou veľkosťou a svojím určením
medzi klasické, veľmi konzervatívne
americké banky.
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AmSouth Bank  Chattanooga,
Tennessee, Birmingham, Alabama
AmSouth Bank patrí medzi najväčšie
a najmodernejšie banky na juhu USA .
Táto banka má hlavné sídlo v meste
Birmingham, štát Alabama. Banka ope
ruje v rámci štátov Alabama. Tennes
see. Georgia, Florida a South Carolina.
Takisto sa zaoberá medzinárodnými
bankovými a finančnými operáciami.
Odbornými garantami stáže v tejto
banke boli pre mňa viceprezident
pán W. Scott Hinkle. viceprezident
pan William A . Jones, o b c h o d n ý
reprezentant banky pán Richard D.
Shaffer, asistent viceprezidenta pre
nehnuteľnosti pán Harry J. Philips. III.
V tejto banke som sa oboznámil pre
dovšetkým s prácou oddelenia vnú
torného auditu. Oddelenie vnútorné
ho auditu zodpovedá za pravidelnú
kontrolu bankových činností v jednot
livých oddeleniach banky v súlade s
prijatou stratégiou banky. Toto odde
lenie kontroluje, či sa dodržiavajú
všetky nariadenia a opatrenia vydá
vané Federálnym rezervným systé
mom a pod. Zodpovedá i za pravidel
né preskúšavanie všetkých pracovní
kov banky a za ich školenia. Po kaž
dom preskúšaní sa vydáva závereč
ná správa, ktorá sa p r e d k l a d á do
správnej rady na posúdenie.
Veľmi zaujímavou skúsenosťou z
tejto banky bola práca novozaložené
ho marketingového oddelenia. Toto
oddelenie zodpovedá za vhodnú pro
pagáciu rôznych nových bankových
produktov, ako napr. kreditnodepo
zitné účty. platby účtov v domácnosti
priamo cez teleťón. rôzne úľavy pri
poskytovaní pôžičiek na nehnuteľ
nosti, rôzne formy tzv. terminovaných
a investičných vkladov, atd. Marke
tingové oddelenie v AmSouth Bank si
začína budovať širokú dealerskú sieť
pre získavanie nových zákazníkov
banky. V AmSouth Bank som sa obo
známil aj s typmi bankových operácií
pri obchodovaní a poskytovaní pôži
čiek na nehnuteľnosti, navštívil som
oddelenie pre medzinárodné ob
chody. Mal som možnosť oboznámiť
sa so spôsobmi o b c h o d o v a n i a na
medzinárodných finančných trhoch,
ako aj so službami, ktoré poskytuje
banka svojim zákazníkom v oblasti

sprostredkovateľskej služby pri
obchodovaní s cennými papiermi, s
rôznymi typmi bankových medziná
rodných operácii, ktoré banka použí
va pri poskytovaní služieb svojim
zákazníkom.
American National Bank and Trust
Co.  Chattanooga, Tennessee
American National Bank and Trust
Co. predstavuje najväčšiu komerčnú
banku v meste Chattanooga a blíz
kom okolí. Zameriava sa na klasické
podnikanie v oblasti bankovníctva.
Počas stáže som sa oboznámil s
administratívnymi postupmi pri uza
tváraní úverov, ako aj pri ohodnoco
vaní kredibility podnikateľských sub
jektov. Ďalšou zaujímavou skúsenos
ťou bolo oboznámenie sa s prácou na
kapitálových a peňažných trhoch,
predovšetkým pri investovaní do
federálnych c e n n ý c h papierov.
Získal som i poznatky o marketingo
vej analýze a stratégii, ako aj o rôz
nych p r o g r a m o c h na p o d p o r u
malých a stredných podnikateľských
subjektov.
Citizens State Bank  Jasper, Ten
nessee
Je to komerčná banka, ktorá sa
zameriava predovšetkým na správu
depozit pre bežných vkladateľov. V
oblasti úverovania jej hlavným záme
rom je financovanie malých farmár
skych projektov v štáte Tennessee.
Odborným garantom mojej stáže ool
viceprezident banky pán Ashok Roy.
Provident Life & Accident Insurance
Company  Chattanooga, Tennes
see
Provident
Life & A c c i d e n t
Insurance Company predstavuje
zaujímavú kombináciu poisťovne a
ťinančnej inštitúcie aktívnej na finan
čných trhoch. V tejto inštitúcii som sa
oboznámil s tvorbou portfólia, ktorého
najvýznamnejšou požiadavkou bola
vysoká likvidita.
Federal Reserve System, Board of
GovernorsWashington, D O .
Vo Federálnom rezervnom systé

me, v Rade guvernérov  Washing
ton. D.C. som strávil jeden týždeň.
Odborným garantom tejto stáže bol
asistent riaditeľa pre Informačne sys
témy pán Edward T. Mulrenin. Pod
jeho vedením som spoznal činnosť
divízie Informatiky, ako aj celkovú
úlohu Federálneho rezervného systé
mu v bankovej sústave Spojených
štátov amerických. Oboznámil som
sa so štruktúrou niektorých zbera
nych údajov z bankovej sústavy, ako
aj z ostatných finančných inštitúcií
pre potreby štatistických rozborov,
menových analýz a prognóz, so šta
tistickým programovým vybavením
FAME a s jeho používaním pre divíziu
menovej politiky, divíziu medzinárod
ných financií, odbor makroekonomic
kých analýz, ako aj pre divíziu medzi
národných financií. Vo Federálnom
rezervnom systéme som navštívil aj
publikačné oddelenie a knižnicu.
Môžem konštatovať, že pracovná
cesta do Spojených štátov amerických
v rámci Executive Education Program
for Slovak Business Leaders splnila po
profesionálnej stránke všetky moje oča
kávania. Za hlavný prínos považujem
to, že som mal možnosť oboznámiť sa s
americkým bankovým systémom, ako
aj s funkciou Federálneho rezervného
systému a nadobudnuté poznatky
môžem efektívne využiť vo svojom
zamestnaní.

ZVÝŠENIE ÚROKOV V USA
Emisná banka Spojených štátov americ
kých reagovala začiatkom februára (4. 2.
1994) na dobre konjunktúme údaje trvajú
ce v Amerike už mesiace. V komuniké
oznámil šéf Federal Reserve A lan
Greenspan reštriktívnejšiu peňažnú politi
ku za účelom zachovania kontinuálneho
hospodárskeho rastu a súčasne udržať
infláciu pod kontrolou. Takto vzrástli tak
zvané Fedfondy (úroková miera, s ktorou
požičiavajú bankám peniaze) o štvrť per
centného bodu, leda na 3,25 percenta.
Hoci väčšina trhových subjektov rátala so
zvýšením úrokovej hladiny v Amerike v naj
bližších mesiacoch, spôsob a forma tohto
oznámenia, ako aj zvolený časový
mo/ment predsa mnohých prekvapil.
Zdroj: Der Standard, 7. február 1994
I!)
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SLOVENSKÉ PAPIEROVÉ PENIAZE
V ROKOCH 1939-1945
Thg. Z6y.še6 3wsŕe6, CSc.

Po osamostatnení Slovenska 14. 3.
1939 ostali na jeho území v obehu všet
ky platné československé štátovky
a bankovky. Na rozdiel od protektorátu,
kde k príprave nového obeživa prikročili
až na jar 1940 a kde ešte koncom roku
1944 obiehala väčšina papierových pla
tidiel prvej ČSR, začalo sa budovanie
sústavy slovenských papierových plati
diel neobyčajne rýchlym tempom.
Takmer okamžite sa rozhodlo označiť
bankovky vyšších hodnôt pretlačou
SLOVENSKÝ ŠTÁT. Pretlače objednala
Slovenská národná banka (SNB) v tla
čiarni bankoviek Národnej banky pre
Čechy a Moravu (NBČM) v Prahe.
Z informácie vrchného riaditeľa NBČM
Dr. Peroutku na zasadaní bankovej rady
dňa 4. 4. 1939 je zrejmé, že SNB za
mýšľala stiahnuť z obehu 1000 a 5000
korunáčky. Najvyššou bankovkou na
Slovensku mala byť 500korunáčka.

###Wmr%V/t<,'
Pretlač SLOVENSKÝ ŠTÁT na 500 Kč III. pravá,
tlačený a ručne kreslený falzifikát
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O slovenských papierových
platidlách už vyšlo
vefa publikácií. Ich autori
však len zriedka prekročili
rámec všeobecne známych his
torických skutočností a údajov
obsiahnutých
v oficiálnych zákonných
vyhláškach alebo uvedených
na samotných štátovkách
a bankovkách. Príčinou je zni
čenie alebo neúplnosť pôvod
ných dokumentov, skrytých
neraz v navonok celkom irele
vantných prameňoch.
Podrobná dokumentácia vzniku
slovenských papierových plati
diel a okolností, ktoré ho spre
vádzali, ako aj rozbor ich tech
nickej, výtvarnej a ideovej strán
ky preto stále chýba.
Vydanie nových slovenských
bankoviek je vhodnou príleži
tosťou pripomenúť si aspoň nie
ktoré poznatky o vzniku a vývoji
slovenských papierových plati
diel, doplnené o nové výsledky
bádania v archívoch.

Ďalej mali byť pretlačené 100korunáč
ky a dokonca aj 20 a 10korunáčky. 50
korunáčky mali byť naopak stiahnuté a
z hodnotovej sústavy (aspoň dočasne)
vypustené. A ko prvé mali byť pretlače
né 500korunáčky v sume asi 750 mil.
korún. Dr. Peroutka oznámil, že tlačia
reň bankoviek už zhotovila „pekný
nátisk v gilošovém rámečku rúžicovém"

poskytujúci ochranu pred falšovaním
a že už zajtra (t. j . 5. 4. 1939) môže
dodávať pretlačené bankovky v sume
asi 40 mil. korún denne. SNB požado
vala pretlačené bankovky v sume 3/4
miliardy korún asi do 14 dní. V diskusii
vystúpil aj guvernér NBČM Dr. Dvorak,
ktorý zdôraznil záujem banky na čo naj
rýchlejšom označení obeživa na Slo
vensku a vyzdvihol výhodnosť pretlačí
pred kolkovaním. A utorom návrhu pre
tlačí bol sochár Jan Eder, žiak a spolu
pracovník Otakara Španiela.
Tieto, zrejme predbežné a možno
aj nie celkom presne interpretované
zámery SNB sa však čiastočne zmenili.
Z hodnotovej sústavy slovenských
bankoviek sa napokon stiahla len
5000korunáčka. ktorá i v prvej ČSR
tvorila len malú časť obeživa. Od ozna
čenia nízkych hodnôt sa upustilo.
Naopak už 24. 3. 1939 SNB požiadala
NBČM o technickú výpomoc s drobný
mi papierovými platidlami. Na tomto
základe NBČM zapožičala SNB 10
a 20korunáčky v celkovej sume 50
mil. korún, ktoré SNB dočasne vydáva
la namiesto sťahovaných 50korunáčok
a dälších bankoviek vyšších hodnôt.
Po uplynutí stanovenej lehoty mala
SNB tieto bankovky stiahnuť, vrátiť
NBČM a zaplatiť určitú sumu za ich
opotrebovanosť. V zápisniciach z ban
kovej rady NBČM sa dal ej dozvedáme,
že 24. 4. 1939 tlačiareň bankoviek
poslala SNB pretlačené obeživo v hod
note 820 mil. Ks a to za 300 mil. Ks
1000korunáčok, za 500 mil. Ks 500
korunáčok a za 20 mil. Ks 100koruná
čok. Celá dodávka mala predstavovať
1,8 mld. Ks. Z tohto rýchleho postupu
môžeme usudzovať, že zákazka mohla
byť dokončená zhruba koncom mája
1939. Pretlačené 500 a 1000korunáč
ky boli dané do obehu 26. 4. 1939,
100korunáčky6, 6, 1939.
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Slovenské štátovky v hodnotách 10 Ks lícna strana a 5.10 a 20 Ks výrez rubovej strany
Pretlače však bankovkám neposkytovali
oveľa vyšší stupeň ochrany než kolky.
Objavilo sa naopak velké množstvo falzifiká
tov pretlačí. V literatúre sa stretávame aj
s názorom, že ich zväčša rozširovali morav
ské alebo české odbojové organizácie, ktoré
využívali slovenské územie na úkryt alebo

útek prenasledovaných osôb. Je to však
málo pravdepodobné, nakoľKo kvalifikovane
pripravené akcie podobného druhu by
neboli ohrozované vedomým používaním
falošných peňazí. Pôvodcom falzifikátov pre
tlačí boli skôr pašeráci, ktorých na Slovensku
lákal dostatok potravín alebo osoby, ktoré sa

takto pokúšali uplatniť zabudnuté nepretlače
né bankovky. Podľa niektorých pamätníkov
však SNB bankovky s falošnými pretláčam!
vcelku benevolentne prijímala.
V júli 1939 ministerstvo financií objed
nalo v Prahe tlač 10 a 20korunových
štátoviek. Ich výtvarné návrhy s použitím
portrétu A ndreja Hlinku vypracovali
Jindra Schmidt a Bedrich Fojtášek. Na
rubovej strane 10korunáčky použili aj
kresbu dievčaťa od Františka Pavelku
(grafika tlačiarne bankoviek). Priestorové
riešenie lícnej strany oboch štátoviek sa
stalo schémou, ktorá sa objavuje na
mnohých papierových platidlách protek
torátu a ČSR až do začiatku 50tych
rokov (posledným platidlom tohto typu
bola 50korunáčka z roku 1950 s obra
zom baníka od Ludevíta llečku). Tlač
oboch štátoviek v celkovej sume asi 512
mil. Ks dokončili koncom ťebruára 1940.
Štátovky sa tlačili ako kompenzácia
v hodnote 3 351 318.35 Ks za raz b u
československých mincí pre protektorát,
ktorá v Kremnici pokračovala až do jari
1940. Ide o typicky ateliérové, remeselne
dobre zvládnuté štátovky bez výraznej
šej umeleckej hodnoty, s úrovňou ochra
ny primeranej ich nominálu. Ukončenie
ich tlače sa spája s menším nedorozu
mením medzi SNB a NBČM.
Slovenská strana požadovala vydať
použité tlačové formy, zatiaľ čo NBČM
navrhovala uložiť ich v tlačiarni banko
viek a zapečatiť pečaťami oboch bánk.
SNB pritom ubezpečovala NBČM, že ak
by si SNB dala tlačiť nové platidlá, do
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Skúšobný nátlačok rubovej strany 50 Ks I. v zelenej farbe a s odlišnou podtlačou v ľavej tretinke bankovky, porovnanie oboch podtlačí, tlač Giesecke a Devrient
Lipsko. Skúšobný nátlačok lícnej strany 500 Ks II. v hnedej farbe, tlač TB NBČM Praha a obehová 500 Ks II.
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úvahy prichádza len tlačiareň bankoviek
NBČM.
Podľa dátumov vydania a času
potrebného na prípravu jednej bankov
ky môžeme usudzovať, že približne
v tom istom čase prebiehali prípravy na
vydanie 50 a 100korunéčok. Ich tlač
SNB objednala vo firme Giesecke
a Devrient v Lipsku. Výtvarný návrh 50
korunáčky je dielom A ndreja Kajlicha
a 100korunáčky Štefana Bednára.
Autori vychádzali z úplne rozdielnej
koncepcie ideovej náplne bankoviek.
A. Kajlich sa zameral na využitie štyli
zovaných ľudových ornamentov a do
minantu krajiny (Oravský hrad). Š. Bed
nár naproti tomu inklinoval k snahe
o monumentálny dojem zvýraznený
vlasteneckými symbolmi (štylizovaná
ženská postava so symbolmi poľnohos
podárstva a priemyslu a veľkým štítom
nesúcim štátny znak pri nohách) a pri
pomenutím dávnej minulosti krajiny
(knieža Pribina, vysvätenie kresťanské

ho chrámu v Nitre). Výsledkom bolo
však určité preťaženie vdaka množstvu
detailov. Farebné riešenie oboch ban
koviek a doplnenie niektorých ochran
ných prvkov bolo pravdepodobne ve
cou ateliéru tlačiarne. Dokladom toho je
skúšobný žltozelený nátlačok rubovej
strany 50korunáčky s odlišne riešenou
podtlačou v ľavej časti bankovkového
poľa. Podrobnejšie údaje o tlači sloven
ských bankoviek vo firme Giesecke a
Devrient zatiaľ chýbajú.
Budovanie sústavy slovenských
papierových platidiel pokračovalo tla
čou 500 a 1000korunových bankoviek
v tlačiarni bankoviek v Prahe. 500koru
náčku navrhol v dvoch variantoch A .
Kajlich. Zachoval na nej členenie ban
kovkového poľa na tri symetrické časti
použité na 50korunáčke, pričom na
realizovanom variante naznačujú ľavú
časť len dva široké gilošové pásy
vybiehajúce na nepotlačený okraj.
Rovnako ostal verný bohatému využitiu

štylizovaných ľudových ornamentov
s rastlinnými motívmi. Na lícnej strane
je zobrazené poprsie mladého muža
v kroji, považovaného niekedy za
Juraja Jánošíka. Na rubovej strane sú
na pozadí horskej krajiny umiestnené
symboly vzdelania, plodnosti a výsled
kov ľudskej práce. Symbolika je však
príliš popisná a chýba jej istá umelecká
skratka. 500korunáčka bola priprave
ná v dvoch farebných variantoch  hne
dom a zelenom. Charakteristické črty
priestorového členenia slovenskej 50
a 500korunáčky, stvárnenia a využitia
rastlinných ornamentov sa opakujú aj
na Kajlichových nerealizovaných návr
hoch československých bankoviek
z 50tych a 60tych rokov.
1000korunáčku navrhol Š, Bednár.
Zobrazením nadčasovej legendy
o Svätoplukovi a jeho troch synoch, pri
pomínajúcej slávne obdobie Veľkej
Moravy, ostal verný historickým motí
vom a možno, až príliš bohatou figu
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Lícna strana 100 Ks a 1000 Ks II. Rubová strana 1000 Ks II. s vynikajúcim využitím Orlovovej pestrotlače
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rálnou výzdobou svojej snahe o monu
mentálnosť. Obraz sa reprodukoval kva
litnou hĺbkotlačou s dokonalým pozitív
nym a negatívnym mikropísmom a jem
nými gilošovými ružicami. Mimoriadnu
pozornosť si zaslúži rubová strana
1000korunáčky, majstrovsky využívajú
ca možnosti Orlovovej farebnej tlače.
V bohatej, citlivo stvárnenej ornamentál
nej výzdobe vyniká najmä ružica okolo
štátneho znaku s technicky náročným
striedaním farieb v symetrických prv
koch a členením celej plochy hustými
negatívnymi linkami. Priestorové rieše
nie rubovej strany sa v jednoduchšej
podobe opakuje aj na neskôr vydaných
protektorátnych a československých
bankovkách. Niektoré prvky lícnej stra
ny Š. Bednár uplatnil aj na svojich nere
alizovaných návrhoch českosloven
ských bankoviek zo začiatku 50tych
rokov. Tlači 1000korunáčky sa venova
la mimoriadna pozornosť. Bankovky sa
pri tlači podkladali cigaretovými papie
rikmi a počas tlače sa v miestnosti stále
varila voda, aby sa zvýšenou vlhkosťou
vzduchu zväčšila priľnavosť farieb na
papier. 1000korunáčok sa vytlačilo 5
236 700 kusov. SNB za ich tlač zaplatila
vo februári 1943 dovedna 3 587 139,50
korún. Táto suma mala byť sčasti zapla
tená pôvodnými československými
bankovkami stiahnutými z obehu na
Slovensku a pripísanie na likvidačné
konto SNB v NBČM. Je to najdokonalej
šia slovenská bankovka, ktorá súčasne
Lícna strana a výrez rubovej strany nevydanej 1 Ks L. rubová strana 5 Ks. výrezy portrétov a zátiší na 10 predstavuje neprekonaný príklad použi
Ks II. a 20 Ks II.. skúšobné nátlačky 100 Ks II., lícna a rubová strana 2000korunovej poukážky z roku tia Orlovovej pestrotlače.
1945
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V roku 1942 sa začala na Slovensku
príprava tlače papierových platidiel vlast
nými silami. Túto úlohu dostala tlačiareň
Neografia v Turčianskom Sv. Martine.
Ako prvú vytlačili 20korunáčku s portré
tom básnika Jána Hollého. O jej vzniku
nemáme zatiaľ žiadnu dokumentáciu.
Viaceré údaje sa však zachovali o vzniku
10korunáčky s portrétom Ľudovíta
Štúra. Prípravy sa začali v priebehu roku
1943. Dňa 10. decembra 1943 minister
financií Dr. Mikuláš Pružinský schválil jej
návrh. Pritom z archívnych materiálov
vyplýva, že mu predložili dva rôzne návr
hy. Definitívny návrh 10korunáčky bol
schválený 3. 7. 1944. Na realizáciu ho
odovzdal tlačiarni Neografia pokladničný
riaditeľ Rudolf Blaschke 7. 7. 1944.
Najneskôr do 30. septembra sa malo
vytlačiť prvých 1,5 milióna kusov.
Súbežne s tým Slovenské papierne
v Ružomberku vyrábali papier na tlač.
Dňa 8. januára 1944 vedúci štátneho

dozoru v papierní oznámil ministerstvu
financií, že výroba papiera na bankovky
môže 16. januára začať. S malými pre
stávkami trvala až do 13. 9. 1944.
Z augusta 1944 sa zachovali informácie
o celkovom množstve vyrobeného
papiera a o dramatických okolnostiach
dopravy asi polovice z objednaných 44
ton do Martina. Z materiálov dälej vyplý
va, že v roku 1943 v Ružomberku vyrá
bali papier aj na vyššie uvedenú 20
korunáčku. Okrem portrétov dvoch
významných slovenských osobností zob
razených na lícnej strane zdobia štátov
ky zátišia s ľudovou keramikou, črpákmi
a darmi slovenskej prírody. Vo výraznej
miere sa v obraze i v ornamentálnej
výzdobe rámcov bankovkových polí
uplatňujú krížikové a sieťové vzory slo
venských ľudových výšiviek.
Prípravy a vypuknutie SNP radikál
ne, zmenili situáciu v peňažnom obehu i
napriek vojnovým pomerom, relatívne

priaznivom menovom vývoji. Počas prí
prav povstania sa podstatná časť zásob
obeživa sústredila v Banskej Bystrici
(po vypuknutí povstania SNR poverila
tamojšiu pobočku výkonom funkcie
ceduľového ústavu a tejto funkcie bola
zbavená až 28. 8. 1945 pri zlučovaní
SNB s NBČS v Prahe). Kremnická min
covňa počas povstania, dodávala celú
svoju produkciu do Banskej Bystrice.
Podobne i Neografia uskladnila pred
potlačením povstania 38 debien nedo
končených 20 a 10korunáčok
v Banskej Bystrici. Z tohto dôvodu, ale
aj vdaka veľkým finančným nárokom
nemeckej okupačnej armády, vznikol
mimo povstaleckého územia veľký
nedostatok obeživa. SNB tento problém
riešila objednávkou tlače druhého vyda
nia 50 a 100korunáčok vo firme
Giesecke a Devrient podľa pôvodných,
čiastočne pozmenených vzorov. Tlač II.
vydania 50korunáčky bola pripravená,

Motívy z nevydanej 5000 Ks I, pás ovocia na lícnej strane 1000korunáčky, 70halierová poštová známka s portrétom veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I. pou
žitá ako predloha na nevydanej 5000 Ks, tlač Neografia T. Sv. Martin
24

PLATIDLA

no z doteraz neznámych dôvodov sa
neuskutočnila. Druhé, tlačovo zjedno
dušené vydanie 100korunáčky sa
dostalo do obehu 26. 1. 1945.
Dňa 6. 10. 1944 zaslala SNB v Bra
tislave ministerstvu financií rozbor stavu
drobného obeživa, ktoré malo na nepo
vstaleckom území vystačiť iba na naj
bližšie dni. V prípade, že by nebolo
možné v krátkom čase predpokladať
oslobodenie Kremnice, žiadala, aby
ministerstvo financií vydalo štátovky
v hodnote 1 a 5 Ks napriek tomu, že by
sa takéto papierové peniaze v obehu
rýchlo opotrebovávali. Nedostatok obe
živa, najmä drobných peňazí, bol v nie
ktorých miestach taký citeľný, že na túto
skutočnosť reagovali aj miestne politic
ké orgány. Napríklad okresná organizá
cia HSLS v Púchove adresovala 16. 10.
1944 SNB žiadosť o urýchlené vydanie
papierových peňazí v hodnotách 1, 2, 5
a 10 Ks (10 dni pred jej vydaním). SNB
žiadosť postúpila ministerstvu financií,
ktoré sa vydaním týchto štátoviek
naozaj zaoberalo a ich tlač zadalo
Neografii. Obe štátovky 1 a 5korunáč

ka boli riešené jednoduchou kompozíci
ou gilošových rámikov, hodnotových
čísiel a štátneho znaku. Päťkorunáčka
bola na lícnej strane ozdobená rastlin
nými motívmi a na rubovej strane hlavou
dievčaťa v kroji. Predlohou bola fotogra
fia päťročnej Hany Ištvanikovej od Karia
Plicku. Líniový prepis vykazuje určité
podobnosti s prepisom kresby dievčaťa
od F. Pavelku na rubovej strane 10
korunáčky tvaru I. Táto podobnosť
i voľba fotografie českého autora svedčí
o zatiaľ nepotvrdenej údajnej technickej
spolupráci Neografie s tlačiarňou ban
koviek NBČM. Na lícnej strane 1koru
náčky bol zobrazený mladý muž v klo
búku. Hoci obe drobné štátovky sú
veľmi jednoduché, riešenie rastlinných
motívov ornamentálnych rámcov vyka
zuje viaceré spoločné črty s 10 a 20
korunáčkou. 5korunáčka bola daná do
obehu 15. 2. 1945,1korunáčka, azda
v dôsledku obnovenej razby mincí
v Kremnici, sa skartovala. A ž koncom
70tych rokov sa objavil jeden exemplár
zlepený z piatich kusov rozrezaných
bankoviek.

Súčasne s prípravami drobných
štátoviek prebiehala v posledných
mesiacoch roku 1944 príprava 100
korunovej štátovky (azda ako poistka
proti zlyhaniu objednávky tlače II. vyda
nia 100korunovej bankovky) a 5000
korunovej bankovky. Rozmery nevyda
nej 100korunovej štátovky sú rovnaké
ako rozmery bankovky tej istej hodnoty.
Návrh lícnej strany je variáciou rubovej
strany 10 a 20korunáčky tvaru II.,
s jednoduchým textom v ľavej časti
bankovkového poľa a v jeho pravej
časti so zátiším s ľudovou keramikou
a rezbami doplnenými snopom obilia
a ozubeným kolesom ako symbolmi
poľnohospodárstva a priemyslu. Rubo
vá strana nevydanej 100korunáčky sa
riešila ako kompozícia jednoduchých
gilošových ružíc a rámčekov. Použitie
motívov z rubovej strany štátoviek niž
ších hodnôt na lícnej strane tejto 100
korunáčky a podstatne tematicky je
dnoduchšia rubová strana potvrdzuje
pomerne veľkú časovú tieseň, v ktorej
100korunáčka vznikala i jej núdzový
charakter. Dňa 14.10.1944 sa v Ru

Kolky použité na kolkovanie slovenských bankoviek a vojenských poukážok v hodnotách 100. 500 a 1000 korún a pravdepodobne z nevedomosti urobený pokus o
výrobu kolkovanej slovenskej 1000 Ks II. pomocou kolku v hodnote 1000 korún, ktorý sa lepil na vojenské poukážky
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žomberku rokovalo o výrobe papiera
na jej tlač. Výroba sa však podľa
zachovaných materiálov nezačala.
Skúšobné nátlačky sú vytlačené na
papieri určenom na 10korunáčku.
V lete 1945 bol návrh 100korunáčky
upravený na 2000korunovú poukážku
vydanú Československou republikou.
Platila však len na Slovensku.
Nevydaná 5000korunáčka ma
napriek vysokému nominálu, veľkým roz
merom a viditeľnej snahe o monumentál
nosť viaceré zjednodušenia a nedostat
ky. Okolie medailónu s portrétom na líc
nej strane a priestor okolo štátneho
znaku na rubovej strane pôsobia nedo
riešené. Portrét kniežaťa Mojmíra I. je
prevzatý zo 70halierovej známky zo
série Kniežatá (jej autorom je Jozef
Vlček. autorom námetu celej série Dr.
Jozef Cincík  umelecký referent Matice
slovenskej v Turčianskom Sv. Martine).
Veniec ovocia okolo štátneho znaku sa
nápadne podobá pásu s ovocím na líc
nej strane československej 1000koru
náčky z roku 1934. Časť podtlači, štýl
a úroveň giloší sa zhodujú s nevydanou
100korunáčkou. Podobné je i riešenie
rámčeka bankovkového poľa.
Nevyriešená ostáva otázka autor
stva návrhov bankoviek a štátoviek tla
čených v Neografii. Porovnaním kom
pozície obrazu, ornamentálnej výzdoby
a charakteru umeleckého rukopisu
môžeme s istotou vylúčiť A . Kajlicha
a Š. Bednára. Porovnaním s inými slo
venskými ceninami tej doby (poštové
známky, akcie SNB) a umeleckého
výrazu ich autorov vyslovujeme hypoté
zu, že ich autorom bol aspoň v prípade
10, 20 a 100korunáčky Martin Benka.
Túto domienku možno vzťahovať aj na 5
a 1korunáčku, najmä zobrazením mla
dého muža v klobúku, opakujúcim sa
na viacerých Benkových obrazoch
v 40tych rokoch. Nepriamo tento názor
podporuje aj skutočnosť, že M. Benka
žil v Martine a mohol teda s tlačiarňou
na tvorbe bankoviek spolupracovať.
Navyše bol v priateľskom vzťahu s mi
nistrom financií Dr. M. Pružinským.
V prípade 5000korunáčky je však au
torstvo M. Benku nepravdepodobné.
S príchodom sovietskych, rumun
ských a československých vojsk sa na
Slovensku vydávali československé
vojenské poukážky, emitované Česko
slovenským menovým úradom. Išlo
o jednoduché platidlá vytlačené v roku
1944 v Moskve na objednávku česko
slovenskej vlády v Londýne. Boli to jed
noduché koláže prefabrikovaných gilo
26

šových kompozícií. Od konca roku
1944 sa používali v československom
armádnom zbore a 24. 3. 1945 sa stali
zákonným platidlom na Slovensku so
spätnou platnosťou od 1. 2. 1945. Hoci
ich platnosť bola 19. 5. 1945 rozšírená
aj na územie Moravy a Čiech, v cestov
nom styku sa vzhľadom na vyššiu hod
notu slovenskej koruny (podľa nariade
nia SNB zo 16. 8. 1945 1 Ks = 1,1 K)
považovali za slovenské peniaze.
Rozvinul sa s nimi aj čierny trh. Cen
trum vtedajších "vekslákov" bolo v Bra
tislave pred 'A SOm"  neskôr obchod
ným centrom Kamzík.
Dňa 3. júla 1945 nariadila SNR. aby
sa okolkovali všetky obiehajúce platidlá
od 100 korún vyššie. Vznikla tak modifi
kovaná emisia slovenských bankoviek
a československých vojenských pouká
žok. Podľa literatúry kolkovanie malo
zabrániť živelnej emisii peňazí a zneuži
tiu veľkého množstva bankoviek, ktoré
vyviezli niektorí prominenti pri úteku do
Rakúska. Dôvody však boli širšie.
Nemeckým jednotkám operujúcim na
Slovensku sa vyplácali pravidelne veľké
sumy slovenských korún. Nemecká
armáda dostala do daru veľkú časí
z peňazí (268,4 mil. Ks) ukrytých po
potlačení SNP v Harmanci. Tesne pred
príchodom frontu vypravili z Bratislavy
smerom k Šaštínu evakuačný transport
s 1,125 mld. Ks. Transport bol zadrža
ný, no časť bankoviek sa stratila.
Jednotky Červenej armády zabavili
počas vojnových operácii na Slovensku
v rôznych peňažných ústavoch asi 30
miliónov Ks a asi 20 miliónov pengô.
Ďalej po oslobodení Bratislavy vyhlásila
trofejná komisia 2. Ukrajinského frontu
štyri bratislavské banky za trofejnú
korisť (Union banka, Nemecká obchod
ná a úverová banka, Bratislavská I.
sporivá banka a SIGNUM, úverné
a obchodné spoločenstvo remeselní
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kov a gazdov), kde okrem uložených
cenných papierov a cenností zabavila
aj niekoľko desiatok miliónov korún
v hotovosti. V cudzích rukách sa teda
nachádzali veľké korunové hotovosti,
ktoré mohli nebezpečne vplývať na stav
obeživa.
Kolkovanie prebiehalo postupne
a bolo ukončené 29. 9. 1945. V Če
chách a na Morave to vyvolalo znepo
kojenie a obavy o osud peňazí. Kedže
vojenské poukážky bolí de facto celo
štátnym platidlom, kolkovanie sa prijí
malo s nevôľou ako jednostranný akt
SNR. Dočasná sprava NBČS v Prahe
však jeho dôvody uznávala a pokúšala
sa vysvetliť zmysel kolkovania obyvateľ
stvu. Kolkovanie vyvolalo protesty vele
nia Červenej armády  údajne sťažovalo
pohyb vojsk medzi Slovenskom
a Moravou. Preto príslušníkom
Červenej armády povolili nadalej použí
vať neokolkované platidlá.
Na kolkovanie sa použili kolky
s portrétom T. G. Masaryka vytlačené
na jar 1944 v tlačiarni Thomas de la
Rue v A nglicku. Keďže počas ich prí
pravy nevedeli presne účel. na aký sa
použijú, rozlišovali ich farbou a rôznymi
písmenami. Na slovenské bankovky sa
použili pôvodné kolky vyrobené v Lon
dýne, na vojenské poukážky kolky
dodatočne pretlačili v moskovskej ceni
novej tlačiarni GOZNA K hodnotovými
číslami 100, 500 a 1000. Dňa 24. 8.
1945 sa okolkované obeživo doplnilo
ešte 2000korunovou poukážkou.
Predstavovala poslednú z radu sloven
ských papierových platidiel vydaných
alebo pripravovaných v rokoch 1939
1945. Do obehu bola daná už počas
príprav menovej reformy 31. 10. 1945.
ktorá ukončila platnosť všetkých slo
venských papierových platidiel.
Krátke obdobie 19391945 zane
chalo rad technicky, výtvarne a ideovo
hodnotných bankoviek, ktoré sú dôstoj
ným reprezentantom slovenskej kultúry
a vďačným objektom bádateľského
i zberateľského záujmu.
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Korektúra textovej časti na československej pou
kážke v hodnote 2000 korún (tieňovanie písma sa
zhoduje s nevydanou 5000 Ks I.)

Pramene:
1. Korešpondencia medzi ministerstvom
financií a Štátnou mincovňou v Kremnici,
Slovenský národný archív v Bratislave.
2. Zápisnice z bankovej rady, užšieho vede
nia a ekonomického odboru NBČM. archív
ŠBČS Praha.

SPRAVODAJSTVO

Z VEDENIA NBS
□ Na programe tretieho rokovania
Direktória Národnej banky Slovenska
(27.1.1994) bol Postup pre vykonávanie
kontrolnej činnosti v devízovej oblasti
a ukladanie sankcií za porušenie devízo
vých predpisov. Podľa zákona o NBS má
centrálna banka v niektorých činnostiach
postavenie štátneho úradu. Medzi takúto
činnosť patrí aj kontrola. Podľa devízové
ho zákona č. 528/1990 Zb. môže kontrol
ný orgán uložiť devízovému tuzemcovi
právnickej osobe, ktorá porušila povin
nosti určené zákonom, pokutu až do
výšky 1 milión Sk. Direktórium návrh s pri
pomienkami schválilo a predložilo na
posúdenie do Bankovej rady NBS.
Na rokovanie bankovej rady pripravilo
direktórium aj ďalšie dva materiály 
návrh dohody medzi Národnou bankou
Slovenska a Maďarskou národnou ban
kou o vzájomných platbách a námetové
zameranie a bankovotechnickú špecifi
káciu nových slovenských bankoviek
v nominálnej hodnote 200 Sk a 5000 Sk.
NBS navrhuje vypísať súťaž na výrobu
a dodávku bankoviek, pričom direktóri
um odporúča, aby na lícnej strane ban
kovky v hodnote 5000 Sk bol Milan
Rastislav Štefánik a na rubovej strane
Bradlo. Pri 200 korunovej bankovke by to
mal byť Anton Bernolák a mesto Trnava.

Q Na rokovaní piateho Direktória NBS
(17. 2. 1994) bola informácia o menovom
vývoji SR a konkretizácii menovej politiky na
prvý štvrťrok 1994. Členovia direktória vzali
na vedomie, že decembrový vzrast rozpoč
tového deficitu vlády o približne 7 mld. Sk
a zhoršenie pozície Fondu národného
majetku o 5 mld. Sk výrazne prekročili
dohodnuté hodnoty. Direktórium preto
predložilo bankovej rade návrh na zasta
venie refinancovania komerčných bánk
a pre prvý štvrťrok 1994 navrhlo uplatniť
úverové limity.
Direktórium tiež vzalo na vedomie
úspešné uskutočnenie swapovej operá

cie, ktorou sa zabezpečila vhodná deví
zová štruktúra menových rezerv NBS.
Výnosy emisie cenných papierov boli
cestou swapovej operácie transformova
né z japonských jenov (JPY) do nemec
kých mariek (DEM). Tento nástroj použila
NBS po prvý raz a tým rozšírila svoje akti
vity na medzinárodných finančných
trhoch. Direktórium vzalo na vedomie
informácie o pripravovanej pôžičke
Economic Recovery Loan (ERL) pre
Slovenskú republiku, ktorá predstavuje
výšku 80 mil. USD.
IP

PRIJATIE
V BA NK OF FRA NCE
Národná banka Slovenska ako nezávislá inštitúcia v bankovofiančnom prostredí
profiluje svoju tvár i využívaním skúseností centrálnych bánk, ktoré sa vykryštalizovali za
celé desaťročia. K týmto bankám patri aj Bank of France, ktorú v dňoch 9. a 10. 2.1994
navštívil guvernér Národnej banky Slovenska V. Masár a viceguvernér M. Tkáč.
Zo skúseností francúzskych bankárov, ktoré majú svoju vážnosť v odborných ban
kových kruhoch, možno spomenúť: normalizáciu bankových systémov, z ktorých plat
ba kreditnými čipovými kartami zaujala i pracovníkov slovenskej Poštovej banky, a. s.,
ako aj problematika činnosti dohľadu kreditných inštitúcií, ktorá bude predmetom skú
mania odborníkov v NBS.
Pracovná návšteva vyvrcholila prijatím našej delegácie u guvernéra Bank of France,
pána J. C. Tricheta. Otázka prieniku francúzskeho kapitálu na Slovensko je v dohľad
nom čase veľmi reálna, a to prostredníctvom pobočky niektorej z francúzskych bánk.
Ing. Oto Košík, CSc, NBS

□ Na programe štvrtého rokovania
Direktória NBS (3. 2.1994) bola situačná
správa o menovom vývoji v Slovenskej
republike za december 1993. Úroveň
inflácie v poslednom mesiaci roka vzrást
la o 0,6 % a za celý rok dosiahla hodnotu
25,1 %. Koncom decembra dosiahla
peňažná zásoba sumu 251,4 miliardy Sk
a zvýšila sa v hodnotenom mesiaci o 19,7
miliardy Sk. Pokles devízových rezerv
NBS o 47,4 mil. USD v decembri v rozho
dujúcej miere ovplyvnilo pasívne saldo
na devízovom fixingu.
Členovia direktória sa oboznámili aj
s vyhodnotením plnenia programu
Inštitútu bankového vzdelávania za rok
1993. Ťažiskom pôsobenia inštitútu bol
kvalifikovaný transfer vyspelého banko
vého knowhow do slovenského banko
vého sektora, a to pri maximálnom zo
hľadňovaní konkrétnych vzdelávacích
požiadaviek jednotlivých bánk. Inštitút
bankového vzdelávania pripravil a reali
zoval vlani 81 vzdelávacích podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 1924 pracovníkov
slovenských komerčných bánk a Národ
nej banky Slovenska.

Popri bohatom pracovnom progame si členovia delegácie našli čas i na návštevu historicky významných
objektov, napr. Veľký Trianon, kde v roku 1920 bola podpísaná mierová zmluva medzi mocnosťami Dohody
a spojencami s Maďarskom.
Foto: archív NBS
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SPRAVODAJSTVO

Z KNIŽNICE
INŠTITÚTU BA NKOVÉHO
VZDELÁVANIA

Jednou zo základných podmienok
rozvoja bankového sektora v Sloven
skej republike je zvyšovať profesionálnu
úroveň pracovníkov slovenských bánk.
K tomu prispieva aj Inštitút bankového
vzdelávania v Bratislave. Okrem vzdelá
vacích aktivít, ktoré iniciuje formou kur
zov, ponúka možnosť samoštúdia pro
stredníctvom fondu knižnice. Okrem
domácich, ale najmä anglických titulov
z oblasti bankovníctva a financií, ktoré
vydáva londýnsky Chartered Institute of
Bankers, získala knižnica do svojho
fondu ako dar britského Knowhow
fondu jedinečnú zbierku súborov video
kaziet so vzdelávacími programami.
Týkajú sa rôznych oblastí západných
bankových činností a programov na
podporu rozvoja manažérskej zručnos
ti. Záujemca si môže videokazety pre
zrieť v študovni inštitútu alebo vypožičať.
Fond knižnice obsahuje i súbor
programov pre osobné počítače, tzv.
Computer A ssisted Learning, ktoré sú
darom britského veľvyslanectva.
Prostredníctvom nich sa môžu sloven
skí bankoví odborníci, ktorí ovládajú
anglický jazyk, uchádzať o medziná
rodne uznávanú bankovú kvalifikáciu 
o bankový certifikát, ktorý udeľuje
Chartered Institute of Bankers v Lon
dýne. Computer A ssisted Learning je
flexibilný systém výučby, ktorého pred
nosti sú najmä:
 motivácia,
 lepšie zapamätanie učiva,
 priebežné hodnotenie dosiahnutých
vedomostí,
 možnosť použiť ďalšie pomôcky
(výkladový slovník odborných výrazov,
help systém a pod.).
Knižnica Inštitútu bankového vzde
lávania upozorňuje najmä na programy:
 Obchodná komunikácia,
 Bankovníctvo,
 Bankové výpočty,
 Ekonomika a úloha bánk v ekonomike,
 Úvod do účtovníctva,
 Právne aspekty bankovníctva,
 Riadiacie schopnosti.
Knižnica je otvorená pre bankovú
verejnosť denne od 8.00 do 15.00 hod.
Podrobnejšie informácie získate na
čísle telefónu: 23 78 01, kl. 370.
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NOVE TITULY
MAKÚCH, Jozef
Komerčné banky. Bankové operácie:
styk s bankou. Bratislava, Elita, 1994.
Informácie o hlavných činnostiach
komerčných bánk v trhovej ekonomike
vo vzťahu k bankovej klientele. Bežné
bankové operácie, ktoré poskytujú
komerčné banky na Slovensku. Výklad
bankových operácií, využívanie ktorých
nie je na Slovensku zatiaľ rozšírené.
REVENDA, Zbynék
Banky a menová politika. Praha, Nad
zlato, 1991.
Problematika bankového systému
v trhovej ekonomike. Podstata, ciele
a jednotlivé nástroje menovej politiky.
Špecializácia bánk, fungovanie peňaž
ných a kapitálových trhov, maximalizá
cia zisku, nesplatenie a odmietnutie
úveru. Prehľad bankových systémov vo

Veľkej Británii, vo Francúzsku, Švajčiar
sku, USAaJaponsku.
REVENDA, Zbynék
Bankovní regulace a dohled. Praha, Nad
zlato, 1993.
Základné otázky regulácie a dohľadu.
Kritériá autorizácie bánk, funkcie veriteľa
poslednej inštancie, nelegálne bankové
praktiky, problematika poistenia depozit.
Regulácia a dohľad medzinárodne pôso
biacich bánk a bankových holdingových
spoločností. Riziko bankovej činnosti, metó
dy a dôsledky úpadku bánk.Prehfad inštitú
cií bankovej regulácie a dohľadu v krajinách
Európskeho spoločenstva, Spojených štá
toch amerických a Japonsku.
DK
Oprava:
Správny text v čísle 2/94, na str. 10 pod otáz
kou Aká je filozofia a stratégia súčasného
manažmentu? je "... Napriek tomu sme aj
naďalej odhodlaní financovať reštrukturali
začné zmeny národného hospodárstva..."

MINCE NA OPLYMPIÁDU
Prvých stopäťdesiat strieborných mincí vydaných pri príležitosti 100. výročia
vzniku Medzinárodného olympijského výboru a prvej účasti Slovenskej republiky na
olympijských hrách v hodnote 200 Sk odovzdal guvernér Národnej banky
Slovenska V. Masár delegácii Slovenského olympijského výboru, ktorú viedol jej
predseda a člen MOV V. Černušák (vľavo). Mince mali vzácnych adresátov: pred
sedu Medzinárodného olympijského výboru J. A. Samarancha, vládnych činiteľov
a ďalších predstaviteľov MOV, ktorí sa zúčastnili zimných olympijských hier v nór
skom Lillehammeri.

SF

INVESTIČNÁ
A ROZVOJOVÁ

BANKA,

a.s.

dokončila ku koncu minulého roku prechod na nový automatizovaný systém platobného a
zúčtovacieho styku. Tým zavŕšila dvojročné úsilie pri realizácii rozsiahlej investície do automati
zácie spracovania bankových operácií v ústredí IRB, a.s., a v pobočkách banky.
Nový systém PROFILE umožnil prechod zo starého nevyhovujúceho systému ABO. Môžeme
povedať, že od začiatku roku 1994 má v IRB, a.s., premiéru prvý online systém v Slovenskej
republike. Dodávateľom hardwarovej  technickej časti je firma Digital, programovú čast dodala
firma Sanchez z USA.
Systém pracuje v režime online, čiže v reálnom čase s priamym prepojením pobočiek do
centrálnej databázy IRB, a.s. (K 31. 12. 1993 boli 4, ku koncu prvého štvrťroka 1994 ich bude
13 a k ultimu roka 24.)
Medzi hlavné výhody nového systému patrí okrem celkového zrýchlenia bankových operácií
pri priehradkách IRB, a.s., najmä možnosť zadávať platobné príkazy do pobočiek IRB, a.s., po
celú prevádzkovú dobu a vykonávať zúčtovanie platby ešte v ten istý kalendárny deň, okamžitá
zmena zostatku na účte pri vykonaní výberu alebo vložení s následnou možnosťou informovať
sa na zostatky na jednotlivých účtoch
bez ohľadu na miesto vedenia účtov
z ktorejkoľvek pripojenej pobočky
IRB, a.s.
Tieto výhody ocenia hlavne klienti,
ktorí pri svojom podnikaní vyžadujú
rýchle a aktuálne informácie o obrate
peňazí v reálnom čase.
Koncepčne a technicky je zavádza
ný systém v Slovenskej republike uni
kátny. P redstavuje kombináciu počí
tačových a komunikačných systémov
a aplikáciu novej technológie práce
so špecifickými nárokmi na kvalifiká
ciu obsluhy.
Realizácia tak zložitého systému
sa logicky nevyhla určitým ťažkos
tiam, ktoré sa mohli dotknúť tak klien
tov, ako aj na prechodnú dobu pre
vádzkových režimov IRB, a.s.
Vedenie našej banky verí, že spo
mínané nepríjemnosti budú vyvážené
kvalitou, spoľahlivosťou a rýchlosťou
služieb, ktoré bude banka prostred
níctvom nového systému poskytovať.

