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Medzinárodný veľtrh
finančníctva, bankovníctva
a poisťovníctva FINEX
v Banskej Bystrici patrí medzi
najvýznamnejšie špecializované
veľtrhy v strednej Európe.
V roku 1994 ho navštívilo vyše
25 000 návštevníkov.
Podľa nezávislého výskumu
GfKSlovakia.
86 % návštevníkom veľtrh
splnil ich očakávania,
17 % návštevníkov tvoria
odborníci finančnej sféry,
13 % návštevníkov sú riadiaci
pracovníci s rozhodujúcimi
právomocami. 81 % vystavo
vateľov je rozhodnutých zúčast
niť sa veľtrhu v roku 1995.

Harmonogram prípravy
veľtrhu FINEX '95

survey by GFK  Slovakia:
86 % of attendees

Termíny:
Predbežná prihláška
do 28. 4. 1995
Záväzná prihláška
do 30. 4. 1995

Návrh na vystúpenie v rámci
medzinárodnej konferencie

do 28. 2. 1995
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Počet vystavovateľov
Number of exhibitors

1993

were satisf leld by the fair
and its presentation.
17% of visitors were
profesionals in the fields
of finance and business.
and 13 % of visitors were
decision makers
in the firms they represented.
Already 81 % of exhibitors
have decided to
return to next years fair.
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The International fair FINEX
in Banska Bystrica is one of the
most important exhibitions
of its type in central Europe.
According to an independent
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NEPODCEŇOVAŤ MENOVÝ
ASPEKT ŠTÁTNEH O DLH U
Prof. Ing. Irena Hlavatá, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava
Podľa menového programu NBS na rok
1995 [1 ] sa viaže menová politika najmä na
tri protiinflačné piliere, spojené s:
• regulovaním agregátu peňažnej záso
by M2 v striktných súvislostiach a predpo
kladanou dynamikou HD P a očakávanou
mierou inflácie.
• udržiavaním nemenného, resp. fixné
ho výmenného kurzu Sk za predpokladu
znižovania miery domácej inflácie tak, aby
za určité o b d o b i e nebola vyššia oproti
zahraničnej inflácii a aby celá platobná
bilancia mohla byť vyrovnaná.
• regulovaním miezd tak. aby hranicou
mzdového vývoja v SR bola dynamika
miezd v krajinách, s ktorými konkurujeme
na zahraničných trhoch [2],

Naďalej reštriktívna menová politika
Menový program NBS ráta s viacerými
obmedzeniami a menovú politiku NBS aj na
tento rok možno charakterizovať ako reštrik
tívnu. Tieto obmedzenia sa dotýkajú hraníc
reštrikcie, ktoré vychádzajú najmä z progra
mu výraznejšieho zníženia inflácie na 810%,
[3] ako jedného z dôležitých predpokladov
udržania nemenného výmenného kurzu Sk.
Takýto program je podmienený nielen
menovou reštrikciou, ale aj mzdovou reštrik
ciou Menová reštrikcia na rok 1995 je daná
tým, že rast peňažnej zásoby (na ktorý nad
väzuje emisia peňazí), je podmienený urči
tým rastom HDP a určitým znížením inflácie
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Mzdová reštrikcia predpokladá reguláciu
miezd (ktorú by podľa menového programu
mala robiť vláda v spolupráci s odbormi,
resp. tripartita), a to podmienením ich rastu
určitým rastom produktivity práce. To su
však obmedzenia, ktoré ak sa uplatňujú
plošne bez priestoru regulácie miezd podľa
podmienok trhu práce, nemusia byť v realite
praxe akceptované. To znamená, že sa
nemusia stať v skutočnosti zárukou splnenia
predpokladaného menového programu.

Môže byť rozpočtová politika
expanzívna?
Oveľa vážnejšie úskalia pre realizáciu
menového programu NBS v roku 1995

?

Dlhodobým cieľom menovej
politiky je stabilná mena, ktorej
riadiacim centrom je centrálna
(emisná) banka štátu  teda
v Slovenskej republike
Národná banka Slovenska.

spočívajú v realizácii programu vlády,
v ktorom sa predpokladá výraznejší hos
podársky rast, a je tak založený skôr na
expanzívnej politike a reštriktívna menová
politika bude ťažšie prijateľná. Takto sa javí
vládny program na rok 1995 a menový
program NBS v určitej vnútornej rozpor
nosti. Takýto rozpor však vôbec nezávisí
od toho, či vláda spochybní alebo nespo
chybní menový program. Rozpor sa preja
ví najmä vtedy, ak narazia na seba vládou
presadzované a realizované ciele politiky
rozvoja na ciele menovej stability, realizo
vané NBS, a to požiadavkami na peňažnú
emisiu. Rozvojové ciele vlády sa bezpro
stredne dotýkajú schodkovosti štátneho
rozpočtu a narastania štátneho dlhu vnú
torného i vonkajšieho (aj keď vývoj vnútor
ného a vonkajšieho dlhu môže mať rozdiel
nu dynamiku). Práve monetizácia deficitu
štátneho rozpočtu, resp. štátneho dlhu sa
môže stať jedným z hlavných činiteľov
inflácie. Pri narastaní štátneho dlhu by sa
tak mohla dostať rozpočtová politika do
rozporu s menovou politikou.

ladenie štátneho dlhu vo svetle
menovej politiky
Z menového hľadiska sa za stabilizujúci
považuje vyrovnaný štátny rozpočet. Roz
počtový deficit sa stáva problematickejším
hlavne vtedy, ked má zadlžovanie sa vlády
rastúci trend a štátny dlh sa monetizuje. t. j.
zvyšuje peňažnú emisiu.
Vychádzajúc z praxe vidíme, že naras
tanie rozpočtového s c h o d k u je zatiaľ
sprievodným javom v našom transformač
nom procese. Aj ked sa rozpočtový deficit
objavuje takmer vo všetkých krajinách pre
chádzajúcich na trhovú ekonomiku, ba
dokonca je viacmenej aj trvalým javom vo
vyspelých krajinách s vyspelým trhovým

hospodárstvom, nie je možné vývoj štátne
ho dlhu pri riadení menovej politiky zane
dbať. Naopak, je potrebne z menového
hľadiska dostať ho pod kontrolu a brzdiť
jeho negatívne inflačné pôsobenie. To sa
môže stať nielen sťažovaním podmienok
monetárneho krytia rozpočtového deficitu,
ale aj kontrolou účelového použitia schod
ku štátneho rozpočtu, ktorým by sa nemali
"hasiť" dôsledky nežiaduceho ekonomic
kého vývoja, ale mal by byť účelovo usmer
nený na rozvojové ciele
Z hľadiska realizácie menovej politiky sa
uspokojujeme najmä tým, že sa nám zatiaľ
darí dosahovať jej ciele v zamedzovaní
výraznejšieho inflačného vývoja. Avšak
inflačný vývoj by sa mohol ľahko vymknúť
spod kontroly, ak by sa nezvládol menovo
nežiaduci vývoj štátneho dlhu.
Menová politika tak musí nevyhnutne
a vnímavo obsiahnuť aj zámery rozpočtovej
politiky štátneho dlhu  teda dlhovej politiky.
Dlhová politika takto vlastne aj prepája
bankovomenovú a rozpočtovú politiku
a ciele dlhovej politiky sa stávajú spoločný
mi cieľmi rozpočtovej a emisnomenovej
politiky. Dlhová politika a stanovenie jej cie
ľov n a d o b ú d a tým viac na význame aj
z menového hľadiska.
Dlhová politika by mala preto jasne sta
noviť svoj cieľ. a to predovšetkým vyme
dzením určitého pásma, v ktorom by sa
mal pohybovať štátny dlh. ako aj účel jeho
použitia. Na vymedzenie priestoru pohybu
štátneho dlhu sa môže vhodne použiť tzv.
dlhový pomer, ktorým možno vymedziť
priestor, v ktorom by sa mal štátny dlh
pohybovať a kde by sa mal. resp. mohol
dostať. D lhový pomer vyjadruje vzťah defi
citu, resp. štátneho dlhu k hrubému domá
cemu produktu.
Cieľové zameranie štátneho dlhu však
musí obsahovať tiež vofbu ciest, ktorými sa
ma vytýčený cieľ dosiahnuť. Aj pritom
možno vhodne využiť dlhový pomer. Pri
voľbe ciest sa treba predovšetkým rozhod
núť, či sa má súčasný dlhový pomer zvyšo
vať, znižovať alebo stabilizovať. D lhová
politika by teda mala obsahovať rozhodnu
tia o ž i a d u c i c h t e n d e n c i á c h dlhového
pomeru
Z hľadiska dosahovania cieľov menovej
politiky by nebolo možné vôbec odobriť
tendencie narastania dlhového pomeru.
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Dokonca ani stabilizovanie dlhového
pomeru nemožno dlhodobo odporúčať,
pretože ak by rástol HD P, nedáva udržia
vanie stabilného dlhového pomeru zmy
sel. Stabilizácia dlhového pomeru má však
zmysel v prípade stagnovania alebo zníže
nia výkonnosti ekonomiky, teda len vtedy,
ak by bol nulový rast HD P, alebo ak by sa
HDP znižoval. Stabilizácia dlhového
pomeru v súčasnom vývoji ekonomiky v SR
stráca svoje opodstatnenie, kedže ekono
mika zaznamenáva asi štvorpercentný
rast, s ktorým sa ráta aj v roku 1995, a preto
sa stáva aktuálnou požiadavka znižovania
dlhového pomeru.
Len taká menová politika, ktorá trvá na
stabilizácii dlhového pomeru pri stagnácii
ekonomiky a pri raste HD P si vyžaduje zni
žovanie dlhového pomeru, núti vládu viac sa
starať o rozpočtovú rovnováhu Teoreticky je
však možné pripustiť stabilizovanie dlhové
ho pomeru aj za predpokladu ekonomické
ho rastu. Avšak v takomto prípade by bolo
potrebné klásť na vládu prísnejšie požiadav
ky dodržiavania solventnosti. Vo svetle
menovej politiky možno tolerovať deficitné
financovanie najmä v takom prípade, ak by
sa ciele vlády v oblasti dlhovej politiky spája
li s rozvojovými cieľmi rastu HD P. Len
v takom prípade by mohlo mať aj dlhodobej
šie stagnovanie dlhového pomeru svoje
opodstatnenie z menového hľadiska.
Dlhový pomer ako menové kritérium
smerovania rozpočtovej politiky sa u nás
zatiaľ menej používa. Ale práve voľba ciest
dlhového pomeru aj na rok 1995 práve
v smere jeho stabilizovania by mohla byť
í u nas opodstatnená. Pretože v tomto
období by sa mala vláda zameriavať aj pri
deťicitnom rozpočtovom hospodárení
a narastaní štátneho dlhu predovšetkým
na rozvojové ekonomické ciele, mala by
venovať náležitú pozornosť aj vývoju dlho
vého pomeru. Pri realizácii rozvojových
ekonomických cieľov však treba vytvárať
adekvátne podmienky. Ide predovšetkým
o cieľavedomú orientáciu na privatizáciu,
ktorá jediná dáva možnosť systémovo pre
pájať vládne rozvojové zámery a ciele
s rozvojovými zámermi a cieľmi privatizo
vaných podnikov a ich realizáciu prostred
níctvom pôsobenia ekonomických záuj
mov v podmienkach trhovej ekonomiky.
Z dlhodobého hľadiska treba považovať
za menovo stabilizujúce jedine znižovanie
dlhového pomeru. K znižovaniu dlhového
pomeru však vedú tri cesty. Buď sa dlhový
pomer znižuje tak. že sa štátny dlh nemení
a zvyšuje sa HDP. alebo sa štátny dlh zni
žuje a HDP sa nemení, alebo HDP rastie.
Teoreticky, samozrejme, existuje aj štvr
tá možnosť, žeby sa štátny dlh znižoval
rýchlejšie, ako by klesal HD P, Ak sa však
vylúči štvrtá možnosť ako zmysluplný cieľ
dlhovej politiky, ostáva si teda vybrať
z troch predchádzajúcich. Za najpozitív

nejšie možno považovať znižovanie dlho
vého pomeru, a to pri tendencii znižovania
štátneho dlhu a narastania HDP.
Aj keď je žiaduce, aby sa dlhový pomer
znižoval, má toto znižovanie z menového
hľadiska svoju hranicu. Tá súvisí s tým, aby
dlhový pomer neohrozil likviditu na kapitá
lovom, resp. finančnom trhu, a aby umožnil
používať emisnej banke štátne dlhopisy
ako nástroj regulovania peňažnej zásoby
a jej kontroly.
Hlavná váha štátneho dlhu preto
z menového hľadiska spočíva najmä v krát
kodobých nástrojoch operácií na voľnom
trhu, a z tohto pohľadu sa zdá byť štátny dlh
dokonca žiaducim a pozitívnym javom.
V tomto smere sme však v SR nemali mož
nosť využiť širšie štátny dlh ani v menovej
politike na regulovanie peňažnej zásoby,
ani v smere jeho zúžitkovania pre urýchle
nie ekonomického rastu. Zatiaľ je štátny dlh
u nas skôr sprievodným javom narušenej
ekonomickej rovnováhy a riešením jej
nežiaducich dôsledkov. V súčasnosti je
však dôležité, že sa ekonomika stabilizuje.

Solventnosť SR aj ako dôležité
menové kritérium
Veľkosť štátneho dlhu a jeho vývoj má
citeľný vplyv na pozíciu štátneho rozpočtu
z hľadiska solventnosti a možností zabez
pečovania stabilizácie a ekonomického
rastu. Z hľadiska hodnotenia solventnosti
však treba osobitne posudzovať, z akých
položiek pozostáva celkový štátny dlh.
Celkový štátny dlh sa spravidla definuje
ako akumulované záväzky verejného sek
tora, resp. sektora rozpočtovej sústavy.
alebo vlády a jej štátneho rozpočtu, ktoré
vznikajú ako výsledok prebytkov výdavkov
nad príjmami štátneho rozpočtu v pred
chádzajúcich obdobiach. Pritom tento dlh
môže zahrňovať vnútorné i vonkajšie
záväzky, ktorých rozlišovanie je charakte
ristické najmä pre štáty, ktoré nastúpili
cestu k trhovej ekonomike a sú pred spus
tením vlastných stabilizačných a rozvojo
vých programov, alebo ich už realizujú
v procese ekonomickej transformácie.
Tento proces ekonomickej transformá
cie je sprevádzaný rozpočtovými deficitmi,
ktoré sa financujú predovšetkým pôž čka
mi od domáceho bankového sektora, čo sa
kumulovane prejaví v celkovom vnútornom
dlhu. Okrem neho štátny dlh narastá aj
zadlžovaním sa voči zahraničiu. Avšak,
štátny dlh nemusí pochádzať len z pôži
čiek, ktoré kryjú rozpočtový deficit. Môže
narastať aj v dôsledku potreby splatiť štátne
pôžičky z minulých rokov a úroky z nich
v danom roku. teda v dôsledku potreby
uhradiť výdavky za dlhovú službu. V prípa
de, že na platby za dlhovU službu nemá štát
v danom období prostriedky, musí si aj na

ne vypožičať. A tak štátny dlh narastá aj
vplyvom narastania dlhovej služby.
Ak by si vláda nárokovala použiť na
splátky pôžičiek a úroky z nich novú pôžič
ku, tlačila by vlastne centrálnu banku do
menovo rizikovej praxe, alebo do obme
dzovania celkových Úverových zdrojov
bankovej sústavy pre ekonomiku. Ak by
však bola emisná banka „ d o t l a č e n á "
k úhrade výdavkov vlády vyplývajúcich aj
z dlhovej služby z emisie, mohla by sa
dostať do rozporu so svojím vlastným
menovostabilizačným programom.
Pravé na to. aby sa čelilo p o d o b n e j
menovo nežiadúcej praxi, vymedzujú sa
požiadavky solventností štátneho rozpoč
tu, resp. vlády, ako kritériá, ktoré by mala
vláda dodržiavať, ak nemá narúšať meno
vostabilizačný program.
Solventnosť štátneho rozpočtu ako
menové kritérium spočíva v tom. že vláda je
povinná riadiť štátny dlh tak. že rozlišuje
v ňom náklady na dlhovú službu a kumulo
vané schodky štátneho rozpočtu. Pritom na
úhradu dlhovej služby by sa mal vytvárať
tzv. primárny prebytok štátneho rozpočtu,
alebo inak povedané, nemal by vznikať tzv.
primárny deficit štátneho rozpočtu
v dôsledku nedostatku rozpočtových pro
striedkov na platby za dlhovú službu.
V rámci posudzovania solventnosti ŠR
treba preto sledovať nielen celkový dlhový
pomer (ako vzťah štátneho dlhu k HDP), ale
aj vzťah primárneho prebytku, resp. primár
neho schodku ŠR k HDP. Solventnosť vlády
by sa zachovávala len v takom prípade, ak
by primárny prebytok štátneho rozpočtu
zodpovedal veľkosti dlhovej služby (aj keď
kvantitatívny prepočet solventnosti je
o niečo zložitejší).
Kritérium solventnosti štátneho rozpočtu
obsahuje v sebe menovostabilizačnu
požiadavku, aby sazdosiahnutých príjmov
štátneho rozpočtu uhradili okrem iných
výdavkov aj náklady dlhovej služby. Ďalšie
výdavky štátneho rozpočtu nad rámec jeho
príjmov, ktoré by boli prísne účelovo viaza
né, by sa uhradili v rámci plánovaného
financovania rozpočtového schodku.
Metóda zabezpečovania solventnosti
štátneho rozpočtu je fiskálnou disciplínou.
Avšak jej absenciu v strategickom riadení
štátneho dlhu vládou treba doplniť menový
mi kritériami riadenia štátneho dlhu. ak
nemá dôjsť k inflačnému ohrozeniu meno
vého vývoja zo strany štátneho rozpočtu.
Vývoj štátneho dlhu musí byť preto posu
dzovaný vždy vo svetle menovej politiky.
1. Pozri: Menový program NBS na rok 1995.
BIATECNBS.č. 1/1995.
2. V roku 1994 boli v SR priemerné mzdy približ
ne o 200 USD mesačne nižšie oproti mzdám
vČS. Maďarsku a Poľsku,
3. V roku 1994 bola inflácia asi 12 %, ale v roku
1993 až okolo 2 6 % v SR.
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SPOLOČNÁ SIEŤ BANKOMATOV
S cieľom vybudovať a rozvíjať jednot
tovosti ľubovoľný peňažný automat pri
nú, univerzálnu sieť peňažných auto
pojený na spoločnú sieť.
matov (ATM) a elektronických poklad
Od začiatku roka je na spoločnú sieť
níc (EFF/POS) a vytvoriť tak predpokla
pripojených 256 peňažných automatov
dy pre rozvoj bezhotovostného platob
na celom území Slovenska s výnimkou
ného styku v Slovenskej republike na
automatov Slovenskej sporiteľne, a. s.,
základe používania platobných kariet
ktorá nie je členom Združenia pre ban
vytvorili slovenské a české banky
kové karty. Počet peňažných automa
ČeskoSlovenské združenie pre ban
tov by sa mal do konca marca tohto
kové karty. Toto združenie sa v januári
roku zvýšiť o 52 a do konca roka by mal
1994 rozdelilo a na Slovensku vzniklo
stúpnuť na 425. Tieto zariadenia budú
Združenie pre bankové karty.
prístupné všetkým držiteľom kariet
O výhodách používania
označených ochrannými známkami
V záujme skvalitnenia poskytova
ZBK, resp. ochrannými známkami
ných služieb sa členské banky Zdru
peňažných automatov a bez
iných bánk alebo spoločností, ktoré
ženia pre bankové karty dohodli na
hotovostného platobného styku
uzavrú so ZBK zmluvu o akceptácii ich
vzájomnom sprístupnení a využívaní
sme na stránkach nášho časopi kariet v spoločnom systéme. V súčas
svojich peňažných automatov prepo
nosti sa na vstup do spoločnej siete pri
jených prostredníctvom online siete
su písali už viackrát. Nižšie
pravujú ďalšie dve banky, ktoré zatiaľ
bezhotovostného platobného styku,
nároky na množstvo hotovosti
nemajú bankomaty, Prvá komunálna
ktorú prevádzkuje akciová spoločnosť
v obehu na jednej strane a spo
banka, a. s., a Creditanstalt, a. s.
Autorizačné centrum Slovenska (ďalej
kojný klient na druhej strane
ACS). ACS je nástupcom závodu
Spoločná sieť je pripojená aj na
INSECO, federálnej organizácie I.S.C.
medzinárodnú sieť EUROPAY, takže ju
zjednotili slovenské banky
MÚZO, a. s., Praha, a v oblasti bezhoto
môžu využívať i zahraniční klienti  drži
do spoločného projektu. Prvý
vostného platobného styku má už
telia platobných kariet typu Euro
konkrétny výstup vzájomnej
štvorročné skúsenosti.
Card/MasterCard.
spolupráce dostali ich klienti
Podpísaním zmluvy dvanástimi ban
Čo sa týka Slovenskej sporiteľne,
kami  Všeobecnou úverovou bankou,
ktorá
má vlastnú sieť bankomatov, usku
ako novoročný darček.
a. s., Investičnou a rozvojovou bankou,
točňujú sa rokovania medzi ZBK a spo
a. s., Tatra bankou, a. s., Poštovou ban
riteľňou a otázka pričlenenia sa sporiteľ
kou, a. s., Poľno
ne do spoločnej siete
bankou, a. s., Čes
a jej členstva v zdru
Výber
Počet
koslovenskou ob
žení je v prvom rade
chodnou bankou,
technickou záleži
Transakcií
Sk
Kariet
Mesiac
ATM
a. s., Agrobankou,
tosťou, otázkou pre
spolu
(mil.)
domáce zahraničné
a. s., Ľudovou
budovania
siete
797
130,2789
December 1993
144
52 785 137 488
138 285
bankou Bratisla
bankomatov spori
144
782
144 772
119,2298
Január
60 243 143 990
va, a. s., Istroban
teľne zo systému off
150,3754
Február
144
177
726
68 823 176 758
968
kou, a. s., Priemy
line na systém on
selnou bankou, a.
line.
1 058
233 355
201,6287
Marec
153
78 353 232 297
s., Bankou Hana,
Systém online
159
88
509
237
703
1
272
238
975
208,3425
Apríl
a. s. a COOP ban
umožňuje
okamžitú
164
105
170
282
136
1
927
284
063
266,3823
Máj
kou, a. s., sa vytvo
autorizáciu výberov
Jún
175
121 297 336 794
2 367
339 161
292,6326
rili podmienky na
a platieb v reálnom
Júl
176
135 700 375 399
4 131
379 530
336,8807
to, abyklientdrži
čase, t. j. v okamihu
August
181
148 601 434 118
5 040
439 158
384,7686
teľ platobnej karty
použitia platobnej
414,8972
September
192
163 210 485 370
3 318
488 688
hociktorej banky,
karty v peňažnom
413,8719
Október
221
177 420 509 647
2 182
511 829
ktorá je členom
automate alebo v e
November
244
191 968 550 853
1 721
552 574
510,2203
združenia a ktorá
lektronickej poklad
podpísala
túto
622,2491
December
255
209 749 631 017
2 092
633 109
nici.
zmluvu mohol po
Aktualizácia zos
užiť na výber ho
Údaje: Autorizačné centrum Slovenska, a. s., Bratislava
tatkov na účte klienta
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sa uskutočňuje v dvoch krokoch.
Prvý krok prebieha v noci. keď sa
príslušné súbory aktualizujú na
základe informácii bank. Ide
o aktualizáciu výberov a vkladov
mimo elektronickej autorizácie,
preto sú potrebné podklady
z bank. Druhým krokom je aktua
lizácia zostatkov na učte klienta
v reálnom čase pri použití platob
nej karty.
ACS denne poskytuje bankám
informácie o použití ich peňaž
ných automatov, čiže o výberoch
na základe kariet vydaných
inými bankami a o použití platob
ných kariet, ktoré vydali, resp.
o výberoch na základe týchto
kariet, v automatoch iných bánk.
Súčasne denne pripravuje pod
klady na vzájomné zúčtovanie
medzi bankami a na základe
povolenia Národnej banky Slo
venska ich formou príkazu z tre
tej strany predloží na vlastné
zúčtovanie Bankovému zúčtova
ciemu centru Slovenska.
Pre klienta je možnosť výberu
hotovosti v ľubovoľnom peňaž
nom automate na území celého
Slovenska veľkým prínosom.
Spoločná sieť naňho nekladie
žiadne osobitné nároky. Zadá
vanie údajov do automatov, tzv.
funkčné menu. je až na malé
výnimky rovnaké. D ôležitá je
však bezpečnosť klienta, resp.
ochrana jeho údajov pred zne
užitím. ACS. ktoré vykonáva
autorizáciu, riadenie a správu
platobných kariet (cardmana
gement) ju garantuje dodržia
vaním medzinárodných štan
dardov a odporúčaní spoloč
nosti EUROPAY o používaní
o c h r a n n ý c h prvkov, ako je
kódovaný prenos všetkých
neverejných informácií, osob
ného identifikačného čísla
(PIN) a ďalších dôležitých úda
jov, ktorý zabezpečuje autori
začný počítačový systém. Čo
sa týka bezpečnosti systému,
zabezpečuje ju zdvojenie tech
nického vybavenia, náhradný
zdroj elektrického prúdu. Non
stop procesor, špičkový secu
rity systém a ďalšie technické
vybavenie.
V prípade, že peňažný auto
mat nevráti klientovi kartu, banky
sa dohodli na tomto spoločnom
postupe:

I.I ll I,
1 | |

Výber v korunách
(mil.)
r—i

;

nnnmnrffl
E

• Prvé dva pracovné dni po
zablokovaní karty v automate sú
tieto karty umiestnené v prísluš
nej pobočke banky, ktorej ATM
patrí. Počas týchto dvoch dní si
klient môže vyzdvihnúť svoju
kartu, ak s tým banka, ktorá ju
vydala, súhlasí (ak nebola nahlá
sená krádež, príp. strata tejto
karty a pod.), na základe preuká
zania totožnosti platným osob
ným dokladom s fotografiou (OP.
pas) a overením zhodnosti pod
pisu klienta s podpisom na karte.
• Po uplynutí tohto času klient
požiada o vrátenie karty v banke,
ktorá mu kartu vydala.
Vybudovaniu siete bezhoto
vostného platobného styku
predchádzalo štvorročné úsilie.
ktorého prvé konkrétne výsledky
pocítili klienti v júli 1992, keď
VÚB. a. s., uviedla do prevádzky
prvé tri peňažné automaty
a vydala prvých 50 platobných
kariet. Išlo o štúdium odborných
materiálov, konzultácie v zahra
ničí, vypracovanie projektu
zavedenia platobných kariet,
výber a inštaláciu systému, jeho
parametrizovanie a testovanie,
personalizaciu
platobných
kariet, skúšobnú pevádzku siete
v domácom i zahraničnom reži
me. Počet automatov a vy
daných kariet sa postupne zvy
šoval, pribúdali peňažné auto
maty iných bank zo Združenia
pre bankové karty. Bližšie údaje
o počte bankomatov, vydaných
platobných kariet, uskutočne
ných transakcií a o výberoch
v korunách v období od decem
bra 1993 do decembra 1994 sú
v tabuľke a grafoch.
Vytvorenie spoločnej siete
peňažných automatov a elektro
nických pokladníc je len prvým
krokom na ceste k rozvoju bez
hotovostného platobného styku.
Združenie pre bankové karty si
za ďalší najbližší cieľ kladie
vybudovanie spoločnej siete
elektronických pokladníc. K 33
elektronickým pokladniciam
VÚB, a. s., ktoré sú umiestnené
na čerpacích staniciach a. s.
Slovnaft a vo vybraných obchod
ných zariadeniach, by malo do
konca tohto roku pribudnúť ďal
ších 487.

2

Ing. Alica Polónyiová
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PÄŤ ROKOV NA
FINANČNOM TRH U SR
Východisková pozícia banky na
finančnom trhu však nebola veľmi priaz
nivá. Jej aktivity výrazne obmedzovala
technická nepripravenosť a nedostatok
voľného kapitálu, keď kapitálová prime
ranosť bola vysoko poddimenzovaná
a dosahovala hodnotu iba 1,33 %.
Banka tak musela pristúpiť k dôsledné
mu a zásadnému odstraňovaniu zdede
ných nedostatkov. Vytýčila si preto
vysoko náročné strategické ciele, orien
tované predovšetkým na všestranné
uspokojovanie potrieb zákazníkov,
skvalitňovanie a rozširovanie obchod
ných aktivít i skupín zákazníkov pri
zachovaní optimálneho súladu medzi
maximalizáciou zisku, minimalizáciou
rizík z podnikania a zabezpečovaním
neustálej likvidity banky.
Napriek značne nestabilnému von
kajšiemu prostrediu, keď reálne vý
konnosť slovenského hospodárstva
neustále klesala, čo samozrejme
negatívne ovplyvňovalo rozvoj aktivít
banky, podarilo sa VÚB, a. s., od svoj
ho vzniku dosiahnuť pozoruhodné
výsledky. VÚB, a. s . sa stala rozhodu
júcim finančným subjektom na sloven
skom peňažnom a kapitálovom trhu.
ked bilančná suma dosiahla k ultimu
septembra 1994 141.2 mld. Sk pri
podiele vlastných zdrojov v objeme
takmer 10 mld. Sk. To predstavuje pri
bližne 32 % podiel na bilančnej sume
aktív a pasív a takmer 16 % podiel na
celkovom kapitáli všetkých bánk pôso
biacich na slovenskom trhu. Koeficient
kapitálovej primeranosti vzrástol na
7,78%.
Ako jedna z prvých slovenských
bánk nastúpila cestu k univerzalizácii
svojej činnosti. Viedla ju k tomu
nepriaznivá situácia na finančnom
trhu, ktorú bolo možné charakterizovať
výrazne poddimenzovanou ponukou
celej škály bankových služieb, po kto
rých existoval dopyt. Univerzalizácia
banky bola orientovaná dvoma smer
mi  na nové skupiny klientov a nové
aktivity pre pôvodnú klientelu.
6

Všeobecná úverová banka
vznikla pri reorganizácii
bankovníctva v roku 1990
rozčlenením bývalej ŠBČS
na Slovensku. V apríli 1992
bola privatizovaná, ked sa
v rámci prvej vlny kupónovej
privatizácie pretransformovala
na akciovú spoločnosí
so 47,8 % podielom Fondu
národného majetku.

Keďže sa banka v predchádzajúcom
období výrazne špecializovala na
poskytovanie služieb veľkým a stred
ným štátnym podnikom, začalaoriento
vať svoje služby na nove skupiny
zákazníkov, a to predovšetkým na
postupne sa rozvíjajúci súkromnopod
nikateľský sektor a obyvateľstvo. Tých
to klientov sa banka snažila získať zavá
dzaním nových bankových produktov
a služieb, ktoré v jej ponuke v predchá
dzajúcom období absentovali. Medzi
najdôležitejšie aktivity banky patria
služby v depozitnej oblasti. Začali sa
prijímať terminované i neterminované
korunové i devízové vklady od obyva
teľstva a súkromného sektora. Úspeš
ne sa uskutočnila emisia obligácií, ako
i niekoľko emisií vkladových certifiká
tov. Zaviedli sa osobné účty, platobné
karty a úspešne sa rozširovala i sieť
bankomatov. Začali sa prijímať trvalé
príkazy na platby z osobných účtov
obyvateľstva. Pre súkromnopodnika
teľské subjekty sa vedu bežné účty
a realizuje ich platobný styk.

Vklady obyvateľstva v súkromnej
oblasti dosiahli ku koncu septembra v
roku 1994 objem takmer 9.4 mld. Sk
a devízové vklady v korunovom ekviva
lente predstavovali 16.5 mld. korún.
Rast podielu primárnych vkladov
neustále posilňuje bilančnú stabilitu
Všeobecnej úverovej banky. a. s.azni
žuje jej zavislost od drahých a nestabil
ných sekundárnych zdrojov. Kým na
začiatku svojej činnosti predstavoval
podiel primárnych vkladov iba 35 %
zdrojov banky, do konca septembra
1994 vzrástol až na 58 %. Celkový
počet otvorených vkladových účtov pre
obyvateľstvo je v súčasnosti 658 385. Z
uvedeného počtu predstavujú vkladné
knižky 429 102. osobné účty 217 025 a
ostatné vkladové účty 12 258.
Na úverovom trhu Slovenskej republi
ky VÚB. a. s., pri svojom vzniku dosaho
vala 78 % podiel. V súčasnom období
tento podiel predstavuje 36.5 % a v pod
state zodpovedá podmienkam protimo
nopolnych zákonných noriem. Zároveň
sa zmenila štruktúra klientely v oblasti
úverov v prospech úverov súkromného
sektora. Podstatne sa zlepšilo i portfolio
úverov, ked v prospech likvidnejších
krátkodobých úverov poklesol podiel
strednodobých a dlhodobých úverov,
čo vhodnejšie odráža časovú štruktúru
zdrojov. V zaujme obmedzenia riziko
vosti pri poskytovaní úverov bol vypra
covaný a následne uvedený do praxe
ratingový systém pre ohodnocovanie
potenciálnych rizík. Zvýšili sa aj požia
davky na zaručenie úverov a v súčas
nosti možno konštatovať, že takmer 85 %
úverového portfólia tvoria zaručené
úvery. Tieto opatrenia by mali postupne
viesť k zlepšeniu úverového portfólia
banky.
Nemalé úspechy dosiahla Všeobec
na úverová banka. a. s . i v oblasti reali
zácie platobného styku so zahraničím.
Ten začala VUB, a. s., vykonávať v roku
1991 a dosiahnutý obrat hneď v tom
roku prevýšil 22 mld. korún. V roku 1993
objem obratu predstavoval už 77,9 mld.
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Sk a v prvom polroku 1994 objem obra
rôzne služby v rámci finančného pora
1994 kótovala vlastné akcie na Burze
tu všetkých foriem zahraničného pla
denstva v oblasti primárnych emisií,
cenných papierov Bratislava, realizo
tobnéhostyku dosiahol 69,7 mld. Sk. To
zmeny vlastníckych vzťahov, spro
vala primárnu emisiu konvertibilných
predstavuje približne 30 % podiel na
stredkovania strategického partnera,
dlhopisov akciovej spoločnosti Biotika
slovenskom trhu. V súčasnom období
ako i poisťovacích služieb. D ňa 27. 7.
a zároveň zabezpečila primárnu emi
má VÚB, a. s., otvorených 85
siu vlastných akcií z dôvodu
nostro účtov vo viacerých
zvýšenia
základného imania
Vybrané údaje o VÚB, a. s.
zahraničných bankách v rôz
VÚB, a.s., z 2.039 mld. Sk na
nych menách, z toho vyše 30
4,1 mld. korún. Celkove banka
31.12.1990
31.12.1994
nostro účtov je pre platobný
uskutočnila v prvom polroku
Počet pobočiek
38
40
styk. S viacerými zahraničnými
1994 7 534 obchodov s cenný
Počet expozitúr
22
171
bankami má banka uzatvore
mi papiermi v úhrnnom objeme
ných 23 zmlúv o priamych úve
4953.1 mil. Sk.
Počet klientov
101736
1 310 784
rových linkách a približne so 650
Spektrum svojich služieb Vše
Počet účtov
197117
1 600 065
bankami má nadviazané koreš
obecná
úverová banka, a, s.,
Počet pracovníkov
7210
3788
pondenčné vzťahy.
vhodne dopĺňa prostredníctvom
Kvalitu bilancie VÚB,
aktivít dcérskych spo
a. s., ďalej zlepšuje i roz
ločností VÚB Invest, i. a.
voj aktivít na formujú
s., VÚB Realitná spoloč
com sa finančnom trhu
nosť, s r. o.. VÚB Facto
SR. a to prostredníc
ring, a. s.. VÚB Wústen
tvom činností investič
rot. stavebná sporiteľňa,
ného bankovníctva. Je
a. s., a VÚB Leasing.
jediným subjektom, kto
spol.sr. o.. Prompt, a. s.
rý je zakladajúcim ak
Pri komplexnom po
cionárom i aktívnym ú
hľade na doterajšiu čin
častníkom obchodov na
nosť banky a jej dosiah
bratislavskej aj pražskej
nuté výsledky je zrejmé,
burze cenných papie
že i v podmienkach zo
rov. Na Burze cenných
strujúcej sa konkurencie
papierov v Bratislave
na slovenskom peňaž
sprostredkúva nákup
nom a kapitálovom trhu
a predaj štátnych dlho
si VÚB. a. s., dokázala
pisov,
podnikových
udržať a ďalej upevniť
obligácií, ako aj akcií
jedno z vedúcich posta
z kupónovej privatizá
vení. V najbližšom obdo
10. januára 1995 usporiadala Všeobecná úverová banka, as., v kon
cie. Podiel obchodov
bí sa bude banka naďa
certnej sieni Slovenskej filharmónie slávnostný koncert venovaný
realizovaných prostred
lej jednoznačne oriento
5. výročiu jej založenia za účasti predstaviteľov štátu, verejného živo
níctvom VÚB. a. s., na
vať na plnenie svojho zá
ta, diplomatického zboru, partnerov a pracovníkov banky.
Burze cenných papie
kladného strategického
rov v Bratislave pre kli
cieľa: vytvárať modernú
entov i na vlastný účet
univerzálnu finančnú in
dosiahol v roku 1993 40
štitúciu, ktorá bude roz
percent. V roku 1993
sahom a kvalitou posky
uviedla banka na kóto
tovaných služieb zod
vaný trh burzy akcie 7
povedať kritériám mo
spoločností z celkového
derného bankovníctva
počtu 9 kótovaných akcií
vo vyspelých trhových
na tomto trhu. Pripravila
ekonomikách, čím si
a umiestnila na primár
zabezpečí
stabilnú
nom kapitálovom trhu
pozíciu na slovenskom
dve emisie podnikových
finančnom trhu. získa
dlhopisov pre Ozetu
kredibilitu
klientov,
Trenčín, a. s., Benzinol
domácich ako aj zahra
Bratislava, a. s. Boli to
ničných partnerov a sa
prvé emisie v histórii
mozrejme súčasných
banky zabezpečované
i potenciálnych klientov.
pre klientov. Všeobecná
úverová banka. a. s.,
realizovala emisie vlast
Podľa zdrojov VÚB, a.s.
ných cenných papierov,
spracovala:
ako i cenných papierov
Mgr. Soňa Babincová
klientov a vykonáva
Budova pobočky Všeobecnej úverovej banky, a.s., Košicemesto
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FORFAITING
Ing. Dana Tkáčová,
Ekonomická univerzita Bratislava
Predmetom forfaitingových obchodov
sú strednodobé a dlhodobé pohľadávky
vznikajúce pri dodávkach strojov, zaria
dení, investičných celkov. Často bývajú
forfaitované tiež pohľadávky bánk.
Nakoľko na rozdiel od faktoringu ide
o bankovo zabezpečené pohľadávky,
môžu sa odkupovať na dobu od jedného
roka vyššie. Výnimkou nebýva ani odkú
penie pohľadávok na 7 až 10 rokov.
Horný limit splatnosti samozrejme závisí
od dohody medzi dodávateľom a forfai
térom, a to pre každý prípad obchodu
osobitne, v závislosti od druhu forfaitova
ného tovaru a odhadu rizika. V posled
ných rokoch sa v dôsledku konkurencie
na trhu predlžujú hranice splatnosti for
faitovaných pohľadávok (aj vyše 10 ro
kov) a banky neraz nakupujú pohľadáv
ky i značne rizikové.
Pohľadávky majú spravidla minimálnu
hodnotu 150  200 tisíc amerických dolá
rov. Táto dolná hranica má svoje opod
statnenie, pretože forfaitéri odkupujú
pohľadávky s diskontom. Výška úrokovej
miery, o ktorú sa hodnota pohľadávky
znižuje, závisí od dvoch faktorov. Od
úrokovej miery, za ktorú sa na medziban
kovom trhu požičiavajú úvery a od riziko
vej marže, ktorá kryje riziká a náklady
spojené s odkúpením pohľadávok.
Pretože výsledná úroková miera je
ročná (p.a.), v prípade ..lacných a krát
kodobých pohľadávok by forfaitér z rizi
kovej marže nebol schopný uhradiť svoje
náklady.
Forfaitované môžu byť skoro všetky
druhy pohľadávok, t j. obligácie, záväz
kové listy, zmenky s dlhšou lehotou
splatnosti. Na rozdiel od faktorov forfai
téri môžu ďalej obchodovať s pohľadáv
kami na sekundárnom trhu. Niektoré pre
dávajú, iné nakupujú. Pretože pohľadáv
ky sú vysoko likvidné cenné papiere,
svoje voľné prostriedky do nich investujú
banky, poisťovne, investičné spoločnos
ti, podielové a penzijné fondy.
Keďže pri forfaitingu ide oodku|Dovanie
pohľadávok znejúcich na pomerne vyso
ké sumy. sú s nimi spojene aj vyššie riziká.
Preto na rozdiel od faktoringu forfaitingo
vé pohľadávky musia byť zaistené ban
kou, štátom, prípadne iným subjektom.
Na forfaitmgovom obchode sa potom
zúčastňujú štyri subjekty: dodávateľ
tovaru, odberateľ, forfaitér  spravidla

Forfaiting (z francúzštiny
á forfeit  naraz, jednorazovo)
znamená odkúpenie stredno
dobých alebo dlhodobých
pohľadávok bankou bez
spätného postihu dodávateľa
(vývozcu). Forfaiting sa
niekedy nie celkom správne
chápe len ako nástroj financo
vania zahraničného obchodu.
Avšak forfaiting možno použiť
aj v domácom obchode.

banka, alebo špecializovaná forfaitingo
vá spoločnosť a záručná banka (poisťov
ňa), alebo iný subjekt, ktorý úver zabez
pečuje a tým na seba preberá riziká
z nezaplatenia úveru forfaitérom.
Princíp forfaitingoveho obchodu je
nasledovný:
• odberateľ požiada dodávateľa o po
skytnutie dodávateľského úveru.
• dodávateľ s forfaitérom prerokuje
možnosť a podmienky odkúpenia stred
nodobej alebo dlhodobej pohľadávky.
V prípade dohody uzatvoria zmluvu.
• dodávateľ dodá tovar odberateľovi
spolu s dokumentárni a zmenkou (pro
stredníctvom banky  akcept. aval).
• banka odovzdá zaistenú zmenku
dodávateľovi,
• dodávateľ predáva zmenku forťaité
rovi. ktorý zmenku prepláca v prospech
účtu dodávateľa,
• forfaitér pohľadávku eviduje a v čase
splatnosti ju inkasuje od odberateľa.
V prípade, že odberateľ nie je schopný,
alebo nemôže pohľadávku preplatiť, for
faitér pohľadávku vymáha.
Účasť banky na forfaitingových
obchodoch môže byť dvojaká:
• banka sama odkupuje strednodobé
alebo dlhodobé pohľadávky.
• banka sama zakladá, alebo pomáha
zakladať finančné spoločnosti špeciali
zované na forfaitingové obchody. Bývajú
to spravidla dcérske spoločnosti bánk,
ktoré sú vybavené vlastným kapitálom
banky, resp, banky ich financujú úverom.
Forfaitingové spoločnosti nie sú v porov

naní s faktoringovými vo vyspelých kraji
nách veľmi rozšírené, obyčajne ich vyko
návajú priamo komerčné alebo iné banky.
Forfaiting nie je novým druhom úvero
vých obchodov bank. V bankovej praxi
sa začal viacmenej sporadicky vyskyto
vať na prelome 50. a 60. rokov. Prvá for
faitingová spoločnosť vznikla vo Švaj
čiarsku v roku 1965  banky v nej našli
uplatnenie pre svoj prebytočný kapitál.
V súčasnosti krajinou, v ktorej sa tak
mer všetky väčšie banky zaoberajú for
faitingovými obchodmi, je Veľká Británia.
Pri uskutočňovaní týchto obchodov sa
banky často združujú  vznikajú tzv. ope
rácie konzorciálneho charakteru, v kto
rých sa riziko z veľkej pohľadávky rozkla
dá medzi niekoľko bank,
V bankovej praxi sa najčastejšie
vyskytujú tieto druhy forfaitingu:
• vývozný forfaiting  exportný,
• dovozný forfaiting  importný,
• finančný forfaiting  devízová pôžička.

Vývozný forfaiting  exportný
Pri tomto druhu forfaitingu forfaitér
odkupuje pohľadávku znejúcu na voľne
vymeniteľnú menu. Forfaitér môže odkú
piť aj už existujúcu pohľadávku Výhod
nejšie však je. keď je forfaitingová zmlu
va pripravená spolu s odberateľsko
dodávateľskou zmluvou, pretože forfai
tér môže klientovi, od ktorého pohľadáv
ku odkupuje, poskytnúť zoznam bank,
ktorých zaistenie akceptuje.Princíp
vývozného forfaitingu je nasledovný:
• exporter zisti vo forfaitingovej spo
ločnosti podmienky, za ktorých môže
odpredať svoju exportnú pohľadávku.
• forfaitér je schopný predložiť ponuku
na základe týchto údajov: meno a krajina
exportéra, hodnota kontraktu, platobné
podmienky, meno záručnej banky, typ
záruky, druh tovaru, splátkový plán. t. j .
dátum, dokedy ma byť pohľadávka
zaplatená, prípadne iné dokumenty.
• forfaitér oznámi svoju indikatívnu (za
tiaľ nezáväznú) ponuku.
• exportér po zvážení podmienok po
nuku akceptuje.
• forfaitér pošle návrh kontraktu na pod
pis. Kontrakt obsahuje všetky požado
vané doklady reprezentujúce odpredaj
pohľadávky.
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Potom môže byť pohľadávka preplate
ná. Zaujímavé je. že odberateľ nemusí
byť informovný o tom. že došlo k cesii
pohľadávok. Stačí, že je informovaná
jeho banka. Predpokladom zmluvy teda
je. že banka prejaví súhlas s cesiou a že
bude platiť na účet forfaitéra. Forfaitér
pohľadávku vývozcovi (exportérovi) uhra
dí do dvoch, pripadne troch dní po odo
vzdaní dokumentov. Forfaitingový kon
trakt obvykle nepresahuje tri strany textu.

vým avalom na cudziu menu. Forfaitér
zmenku odkúpi a výnos poukáže v pros
pech účtu tuzemského záujemcu. Týmto
spôsobom je možné získať prostriedky
potrebné na preddodávkové financova
nie, získať pôžičku na prevádzkový kapi
tál a ine.
Pri finančnom forfaitingu nemusí exis
tovať žiadna súvislosť s vývozom alebo
dovozom tovaru. Čerpanie devízovej
pôžičky je podmienené povolením prí
slušnej národnej banky.

Dovozný forfaiting  importný
Výhody forfaitingu
Je založený na opačnom postupe ako
forfaiting exportný. Podstata je, že forfai
tér odkupuje pohľadávku znejúcu na
tuzemského odberateľa od zahraničné
ho dodávateľa.
• tuzemský importér chce doviesť tovar
zo zahraničia, na ktorý nemá finančné
prostriedky na úhradu. Či už na zaplate
nie za tovar vopred, alebo proti prijatým
dokumentom. Obráti sa preto naforfaitin
govu spoločnosť so žiadosťou o zabez
pečenie financovania, a tym vlastne
o odloženie splátok za dovezený tovar.
• importér oznámi forfaitingovej spoloč
nosti nasledujúce údaje: adresu importé
ra, kontaktnú osobu, popis tovaru, svoju
predstavu o odložení splátok  úveru, svoju
zaisťovaciu banku.
•forťaitingováspoločnoslzahraničnému
dodávateľovi ponúkne podmienky, za kto
rých odkúpi od nej exportnú pohľadávku.
• keď dôjde k dohode medzi exporté
rom a forfaitingovou spoločnosťou, mô
že byť podpísaný kontrakt o odkúpení
pohľadávok.
• exportér vydá tuzemskému importé
rovi tovar a po predložení dohodnutých
dokladov forfaitér prepiati pohľadávku
exportérovi.
Pri dovoznom forfaitingu však môže
vzniknúť situácia, že nedôjde k priamemu
kontraktu medzi forfaitérom a zahranič
ným dodávateľom. Tuzemský odberateľ
však môže vystaviť vlastnú zmenku s ban
kovým avalom niektorej akceptovateľnej
tuzemskej banky. Forfaitér od dovozcu
zmenku s príslušným diskontom odkúpi
a zaplatí zahraničnému dodávateľovi.

Finančný forfaiting
 devízová pôžička
V podstate ide o devízový zmenkový
úver. ktorý je ručený akceptovanou tuzem
skou, alebo zahraničnou bankou. Tuzem
ský záujemca o uver si vyžiada od forgai
tingovej spoločnosti ponuku podmienok.
Potom vystaví vlastnú zmenku s banko

Pre dodávateľa (majiteľa, predávajú
ceho) je hlavná výhoda tohto druhu
obchodu v tom, že jeho pohľadávka je
preplatená  uhradená vo veľmi krátkom
čase. Tym dochádza k uvoľneniu kapitá
lu na výrobnú alebo inu hospodársku
činnosť a k zrýchleniu jeho obratu. Forfai
tér preberá na seba všetky druhy rizík 
riziká nepriaznivého kurzového vývoja,
zmeny úrokových sadzieb, nezaplatenie
pohľadávky dlžníkom, iné.
Pre banku znamená forfaiting možnosť
využitia voľného kapitálu. Pri väčšom roz
sahu forfaitingových obchodov, účelnom
rozložení rozika a pri primeranej forfaitin
govej sadzbe je forfaiting zdrojom doda
točných bankových ziskov.
Medzi ostatné výhody patrí:
• konkurenčná výhoda forfaitéra oproti
banke, ktorá spočíva v pružnosti a schop
nosti pripraviť forfaitingové zmluvy v prie
behu krátkeho časového úseku (v prípa
de potreby v priebehu jedného dňa),
• nezanedbateľnou výhodou tohto
druhu úverových obchodov je tiež mož
nosť aplikovať ho pri už existujúcich
pohľadávkach.
• zaujímavou ponukou forfaitingových
spoločností sú tiež pôžičky voľnomen
ných zdrojov ručené jednou z akcepto
vaných bánk na forfaitingovom trhu,
• pre naše ekonomické subjekty má tento
druh obchodov veľký význam. Špecifickou
situáciou nášho peňažného trhu je nedo
statok dlhodobých korunových finančných
zdrojov a s tym súvisiaca nechuť banko
vých organizácií prevziať riziko dlhodobých
úverov. V prípade poskytnutia dlhodobého
úveru bankou, tento je v porovnaní s forfai
tingovým úverom drahý.
• vývozný forfaiting zrejme môže do
určitej miery vyriešiť financovanie pod
statnej časti vývozných operácii bez
toho. aby dochádzalo k nárokom na štát
ny rozpočet (prostredníctvom štátnej
podpory), alebo na likviditu obchodných
bánk (vývozné úvery).
• forfaitingové služby sú jednoduché,

rýchle, možno forfaitovať tak celý súbor,
ako jednotlivé pohľadávky. Nezanedbateľ
né je aj to, že postupiteľpohľadávkysazba
vuje akéhokoľvek rizika s ňou spojeného,
• forfaitingové služby môžu využívať aj
subjekty, ktoré by inak úver nedostali,
• súčasné sadzby forfaitingu sú o po
znanie nižšie ako tuzemský bankový úrok.

Náklady na forfaiting
Za uskutočnenie forfaitingového
obchodu si banka účtuje tzv. forfaitingo
vú sadzbu, ktorá je pre ňu odmenou.
Forfaitingové sadzba zahŕňa:
• delcredere  odmenu za prevzaté
riziko,
• odmenu za sprostredkovanie odkú
penia pohľadávok. Táto obsahuje nákla
dy spojené s vedením evidencie úveru,
splátok, náklady na upomienky, na
vymáhanie pohľadávok a iné. Odmena
má formu diskontu, je hradená jednora
zovo pri nákupe pohľadávky,
• vlastný diskontodmenaza to. že for
faitér vkladá do pohľadávky kapitál, ktorý
mu prinášal úrok.
Forfaitingové sadzba sa líši za každú
forfaitingovú operáciu.
Berú sa totiž do úvahy aj ďalšie okol
nosti, ktoré vplývajú na jej výšku. Ide
najmä o tieto:
• krajina, v ktorej je pohľadávka
umiestnená,
• mena krajiny, za ktorú pohľadávka
znie a jej prípadné zmeny,
• zabezpečenie pohľadávky. Provízia
je nižšia v prípadoch, ak ide o pohľadáv
ku zabezpečenú bankovou zárukou,
zárukou štátu, alebo ak ide o zmenkovú
pohľadávku s akceptom.
• stav na trhu forfaitingových pohľadávok.
• skutočnosť, či banka vystupuje sama
ako forfaitér, alebo či nákup sprostredku
je u inej banky alebo spoločnosti a pod.
Na nemeckom kapitálovom trhu sa for
faitingové sadzby pohybovali v polovici
osemdesiatych rokov pri 3  5 ročných,
normálne kvalitných pohľadávkach v roz
pätí 711 % (bez vlastného diskontu).
Použitá literatúra:
1. Petrjánošová. B.: Ostatné bankové obchody. In:
Kolektív: Bankové operácie. ES EU v Bratislave,
r. 1993.
2. Polidar. V.: Management úverových obchodu
bank, Economia. a.s. Praha, 1991, s. 179183.
3. Časopisy: Ekonóm  ročníky 1992,1993.1994.
Trendročníky 1993,1994.
Profitročníky 1993,1994,
Hospodárske noviny  ročníky 1993.
1994.
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PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI
POISŤOVNÍCTVA A POISTENIA
Doc. Ing. Viktória Čejková, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava
Poisťovníctvo ako odvetvie ekonomiky
predstavuje určitý vymedzený okruh prob
lémov, ktorý je upravený právnymi pred
pismi. Poisťovníctvo takto predstavuje
regulovaný úsek, resp. časť obchodného
podnikania.
Poistné právo ako jedna zo špecifických
činnosti pravá má osobitné postavenie
v právnej vede. Upravuje poistné vzťahy, t.j.
vzťahy medzi občanmi (fyzickými osobami,
hospodárstvami) a tiež právnickými osoba
mi a poisťovateľmi. Právna úprava poisťov
níctva sa v Slovenskej republike realizuje
zákonom SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníc
tve (ďalej zákon), jeho nasledujúcimi noveli
záciami a ďalšími právnymi predpismi,
ktoré sú základnou právnou reguláciou
poisťovacej činnosti. Predmetom právnych
predpisov je úprava poistných vzťahov,
ktoré vznikajú medzi poisťovateľmi a poiste
nými. Základný právny predpis (zákon
o poisťovníctve) charakterizuje subjekty
poskytujúce poisťovacie služby, predmet
ich podnikania (poisťovaciu činnosť), usta
novuje dozorný orgán a jeho úlohy, práva
a povinnosti, určuje zásady hospodárenia
a účtovníctva poisťovní, tvorbu účelových
poistných fondov, systém kontroly hospo
dárenia poisťovní, spôsob a náležitosti žia
dosti o povolenie poisťovacej činnosti,
výšku a splatnosť kaucie a iné.
Ďalším dôležitým právnym predpisom je
občiansky zákonník. Usmerňuje a zovšeo
becňuje v časti 8 v hlave 15 základné vzťa
hy pri uzatvorení poistnej zmluvy, najmä jej
platnosť, spôsob uzatvorenia, možnosť zru
šenia a pod. Obsahuje niekoľko častí:
• poistnú zmluvu,
• uzatvorenie poistnej zmluvy,
• práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia,
•zánik poistenia,
•zmenu poistenia,
• poistenie majetku,
• poistenie osôb,
• poistenie zodpovednosti za škody.
Poistenie vzniká dňom určeným v práv
nom predpise alebo dohodnutým v poistnej
zmluve. Všeobecne platí, že povinnosti
vyplývajúce z poistenia začínajú nultou hodi
nou nasledujúcehodňaod uzavretia poistnej
zmluvy. V poistnej zmluve je však možné
dohodnúť aj iný termín, a to okamih podpí
sania poistnej zmluvy alebo neskorší termín.
Poistenie zaniká niekoľkými formami:
• zo zákona, zánikom poistnej veci,
neplatením poistného, zmenou vlastníctva
poistenej veci,
• výpoveďou poistnej zmluvy,
• skončením poistnej doby.
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Podmienky vzniku a zániku poistenia sú
uvedene v právnom p r e d p i s e , vo vše
obecných poistných podmienkach alebo
v uzavretej poistnej zmluve.
Poistná zmluva je určitou formou hospo
dárskej zmluvy a je konkrétnym prejavom
podmienok, podľa ktorých poisťovateľ
a poistník dohodli realizáciu poistenia Nie
vždy sa pri uzatváraní poistnej zmluvy
poznajú všetky riziká, ktoré môžu počas trva
nia poistenia vzniknúť. Rovnako sa môže
počas trvania poistenia rozšíriť okruh pred
metov a záujmov poistenia. V takýchto prípa
doch sa často realizuje pripoistenie formou
dodatku k poistnej zmluve.
Všeobecné poistné podmienky zovšeo
becňujú podmienky pre určitý druh poiste
nia. Obsahujú najmä:
• vymedzenie poistnej udalosti,
• kedy vzniká a kedy zaniká povinnosť
poisťovne poskytnúť poistné plnenie,
• rozsah a splatnosť poistnej náhrady,
• ustanovenie povinnosti platiť poistné.
• podmienky vzniku a zániku poistnej zmlu
vy,
• poistné obdobie a čas platnosti poistenia.
• princípy, podľa ktorých sa poistení budú
podieľať na prebytkoch poistného.
V poistnej zmluve možno zmluvne dohodnúť
v niektorých častiach odchylne podmienky od
všeobecných poistných podmienok, a tak pri
spôsobiť poistenie konkrétnym podmienkam
poisteného špecifickými poistnými podmien
kami. Vznik poistenia a jeho náležitosti sú uve
dené v schéme

Podmienky vzniku poistenia
Vznik poistenia

Poistná zmluva

Všeobecné poistné podmienky
 Vymedzenie poistnej udalosti
■ Poistné plnenie  či poistná náhrada
■ Podmienky vzniku a zániku poistenia
■ Poistné obdobie a čas platenia poistného
Špecifické poistné podmienky

x

Konkrétne podmienky klienta
Poisťovatelia sa teda musia správať v súla
de s platnými právnymi predpismi, súčasne
však aj s pravidlami hospodárskej súťaže,

ktoré im umožňujú slobodnú alokaciu ich
dočasne voľných peňažných prostriedkov.
Ide tiež o posilňovanie realizácie spoluvlast
níckych vzťahov aj prostredníctvom práva
poistených, a to uskutočňovaním dozoru nad
poisťovníctvom. Právne predpisy regulujú
i negatívne prejavy monopolistického sprá
vania sa poisťovateľov. zabezpečujú tiež
ochranu práv a záujmov poistených a serióz
nosť poisťavacích služieb.
Právne predpisy upravujú poistné vzťahy,
ktoré sú niekedy veľmi zložité a v hospodár
skej praxi sa prelínajú s inými predpismi, s
ktorými navzájom súvisia. Predmetom práv
nych predpisov je úprava poistných vzťahov,
ktoré vznikajú medzi poisťovňami  poisťov
níctvom a inými subjektami poistenia.
Na území Slovenskej republiky podľa
zákona o poisťovníctve, môžu v oblasti
poisťovníctva podnikať právnické a fyzické
osoby, ktoré majú predpísanú právnu
formu a ktorým bolo udelené povolenie na
výkon poisťovacej činnosti (koncesia).
Zákon o poisťovníctve sa zmieňuje o pois
ťovniach aj o zaisťovniach, ako dvoch
základných právnych formách podnikateľ
skej činnosti v poisťovníctve.
Poisťovňu ako štátny podnik so sídlom
na území Slovenskej republiky môže zalo
žiť ústredný orgán štátnej správy republiky
(ministerstvo). Za zakladateľa doteraz naj
väčšej poisťovne (bývalej Slovenskej štát
nej poisťovne) sa v zmysle zákona o pois
ťovníctve považovalo Ministerstvo financií
SR Pokiaľ ide o uvedenú bývalú štátnu
poisťovňu, táto sa v procese veľkej privati
zácie pretransformovala na akciovú spo
ločnosťSlovenskú poisťovňu, a.s.
Akciová poisťovacia spoločnosť je naj
rozšírenejšou právnou formou podnikania
v oblasti poisťovníctva v trhových ekono
mikách sveta. Možno predpokladať, že
táto právna forma sa stane aj v našich
podmienkach prevládajúcou. Zahraničné
subjekty môžu založiť poisťovňu so sídlom
na území Slovenskej republiky len v tejto
právnej forme. Takéto poisťovne označuje
me aj pojmom komerčné poisťovne.
Na území SR môžu v poisťovníctve podni
kať aj poisťovacie spolky. Zákon definuje
poisťovací spolok ako združenie občanov,
ktoré vykonáva poisťovaciu činnosť pre svo
jich členov na základe poistných zmlúv. Pois
ťovací spolok nemá vykonávať zárobkovú
činnosť, teda ani podnikateľskú činnosť.
Poisťovacie spolky by mali zásadne vykoná
vať sociálnopodpornú činnosť pre svojich
členov a mali by podliehať dohľadu, resp.
dozoru nad poisťovníctvom.
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INTERNATIONALE
NEDERLANDEN BANK
Z tohto dôvodu v rokoch 1991 a 1992 roz
šírila banka svoju finančnú sieť a otvorila
svoje pobočky vo Varšave. Prahe, Bratislave
a Budapešti. Vo februári 1994 otvorila svoju
pobočku v Moskve a ďalšie pobočky sa pri
pravujú na otvorenie v Sofii a Bukurešti.
V Holandsku ING Bank ponúka svojim klien
tom  tak jednotlivcom, ako aj podnikom  kom
pletný sortiment bankových a finančných slu
žieb, vrátane burzového brokerstva. poisťov
níckeho brokerstva, riadenia a spravovania
fondov, leasingu, faktoringu. investičného
bankovníctva a poskytovania prostriedkov pre
spoločné kapitálové ciele. Banka má vedúce
postavenie v platobnom styku v Holandsku.
Približne 50 % obyvateľstva a 60 % holand
ských podnikov ma v súčasnosti účty práve
v tejto banke.

Internationale Nederlanden Bank
Bratislava
ING Bank Bratislava vznikla v januári 1991
ako reprezentácia ING Bank a v januári 1992
sa zmenila na pobočku Internationale Neder
landen Bank (ČSFR), a s Po vzniku Sloven
skej republiky 1.1. 1993 udelila Národná
banka Slovenska dňa 26, 2. 1993 banke plnú
bankovú licenciu. Avšak rozvoj aktivít ING
Bank v Českej i Slovenskej republike si vynútil
ďalšiu zmenu v právnom štatúte banky, čím sa
1.10. 1993 ING Bank Bratislava stala poboč
kou ING Bank Amsterdam. Týmto rozhodnu
tím GROUP (Internationale Nederlanden
Group) vyjadrila svoju dlhodobú angažova
nosť voči slovenskej ekonomike.
ING Bank Bratislava sa preto podľa sloven
ských zákonov považuje za zahraničnú práv
nickú osobu, ktorá podniká v Slovenskej
republike. Je oprávnená vykonávať činnosť
v rovnakom rozsahu ako slovensky právny
subjekt, na základe rovnakých podmienok.
Vzhľadom na svoje právne postavenie má
pobočka plnú podporu ING Bank Amsterdam
a j ej klienti a obchodní partneri sa môžu spo
ľahnúť na rating ING Group
ING Bank Bratislava je tiež akcionárom
Bratislavskej burzy cenných papierov a čle
nom Asociácie bánk.

Ciele a stratégia
Hlavnou stratégiou ING Bank v strednej
a východnej Európe je úspešne rozvíjaf svoj
podiel na trhu v rámci špecifických segmentov
bankovej činnosti, nadväzujuc na úspechy,
ktoré banka dosiahla v Latinskej Amerike a juho
východných trhoch Ázie. Jej hlavné činnosti sa
zameriavajú predovšetkým na ponuku komplet

INGJÉŕBANK
Internationale Nederlanden Bank
je diverzifikovaná holandská
domáca a zahraničná banková
skupina. Banka sa zaraduje medzi
najväčšie banky v Európe s počtom
približne 23 000 zamestnancov.
ING Bank patrila medzi prvé
finančné inštitúcie, ktoré spoznali
príležitosť na trhoch strednej a
východnej Európy.

nych bankových služieb pre nadnárodne
a medzinárodné firmy vstupujúce na tieto trhy,
ako aj na vybrané domáce súkromné a štátne
podniky.
NG Bank Bratislava poskytuje v súčasnos
ti svoje služby najmä pobočkám alebo spoloč
ným podnikom zahraničných firiem s výrob
nou činnosťou v Slovenskej republike, ako aj
hlavným slovenským exportným podnikom.
V súčasnosti ponuka tieto rozhodujúce ban
kové činnosti:
• krátkodobé financovanie v Sk na základe
kontokorentu.
• financovanie exportu v zahraničnej mene,
• dokumentárne akreditívy a záruky v zahra
ničnej mene a Sk,
• terminované vklady v zahraničnej mene a
Sk.
• spotové a forwardové devízové operácie v
Sk a zahraničnej mene.
• domáci a zahraničný platobný styk prostred
níctvom SWIFTu a/alebo clearingu NBS,
• služby súvisiace s kapitálovým trhom,
hlavne upisovanie a vydávanie cenných
papierov, denominovaných v Sk. bro
kerstvo.depozitné a poradenské služby.
V spolupráci s ďalšími pobočkami ING
Bank ponúka tiež:
• strednodobé financovanie v zahraničnej
mene, hlavne spolufinancovanie s multilate
rálnymi finančnými inštitúciami na základe
špecifických dohôd o funkcii agentov, lea
singu.
• emisiu a umiestnenie cenných papierov na
Eurotrhu.
• zabezpečovanie (hedging) meny, komodít.
ING Bank Bratislava plánuje ďalej zvyšovať
kvalitu a rozsah služieb, poskytovaných cieľo
vej skupine klientov. D osiahne sa to predo
všetkým ďalším investovaním do vzdelávania
a školenia pracovníkov pobočky, ako aj zvý
šením kapacity a výkonu systému elektronic
kého spracovania dát. Pobočka bude pokra

čovať v rozširovaní počtu klientov, s dôrazom
na slovenské výrobné podniky A napokon,
ING Bank Bratislava mieni i naďalej rozvíjať
spoluprácu so slovenskými bankami a finan
čnými inštitúciami, najmä v oblasti kapitálové
ho trhu. s cieľom prispieť ku kvalitatívnemu
rozvoju slovenského finančného trhu,

ING Securities Slovakia,
spol. s r. o.
Koncom uplynulého roka bola založená
spoločnosť s ručením obmedzeným Internatio
nale Nederlanden Securities (Slovakia) s r. o
(ING SECURITIES Slovakia), ako dcérska spo
ločnosť ING Bank so 100% kapitálovým vkla
dom Internationale Nederlanden Bank N V .
Amsterdam, Holandsko. Spoločnosť sa vytvori
la za účelom pokrytia transakcii na kapitálo
vých trhoch. Základné imanie tvorí 60 mil. Sk,
ING SECURITIES Slovakia sa bude na slo
venskom kapitálovom trhu zameriavať na
zastupovanie materskej banky a jej klientov,
ako aj na poskytovanie služieb novým klien
tom a na obchodovanie na vlastný Účet. Spo
ločnosť je členom BOB (Bratislavskej opčnej
burzy) a BCPB (Burzy cenných papierov Bra
tislava) a požiadala o ONLINE pripojenie na
RMS.
Spoločnosť poskytuje kompletné brokerské
služby, sprostredkovateľskú a poradenskú
činnosť v oblasti cenných papierov, obstará
vanie nových emisií (akcie, dlhopisy), uvádza
nie emisii (kotácia) na burzách, portfóliový
manažement. Emisné služby, ktoré spoloč
nosť ponUka, sU určené terajším klientom, ako
aj ďalším potenciálnym záujemcom (perspek
tívnym firmám). ING SECURITIES Slovakia si
zároveň začala budovať i širokú bazu investo
rov. Okrem zahraničných investorov, kde sa
opiera najmä o celosvetovú sieť pobočiek ING
Group, sa snaží vytvoriť trvalé kontakty
s domácimi investormi z finančného i mimofi
nančného sektora.
Predstavitelia spoločnosti považujú pri zís
kavaní zahraničných investorov za nevyhnut
ne predovšetkým vzbudiť v nich záujem
a zabezpečiť im profesionálnu, pravidelnú
a pravdivú informovanosť o dianí na našich
peňažných a kapitálových trhoch, o aktuál
nom vývoji hlavných ekonomických ukazova
teľov a dôležitých politických udalostiach,
ktoré ich ovplyvňujú.
ING SECURITIES Slovakia začala vydávať
mesačne "Slovak Capital and Money Market
Report" a v súčasnosti pripravuje investičné
analýzy vybraných podnikov.
Zdroj: ING Bank Bratislava
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POŠTOVÁ BANKA NA CESTE
K DYNAMIKE A ROZMACHU
Poštová banka, akcio
vá spoločnosť, Bratisla
va, je mladou finančnou
inštitúciou, ktorá je v pod
state na prahu svojho
dynamického rozvoja.
Prvým krokom na ceste k
tomuto trendu bolo navý
šenie kapitálu, ktoré sa
udialo po približne jeden
apolročnom pôsobení
banky. Po prebudovaní
organizačnej štruktúry,
ktorá zodpovedá inovač
ným predstavám nového
vedenia banky, a zave
dení adekvátneho infor
mačného systému chce
me prejsť na kvalitatívne
vyšší zúčtovací styk nie
len s domácou, ale aj
zahraničnou klientelou.
Určitou výhodou Poštovej banky je, že po
rozdelení bývalej československej fede
rácie prakticky nebol prerušený poštový
styk a z nášho pohľadu ani bankový tok
medzi oboma jej subjektami. Vrátim sa
však ešte k samotnej organizačnej štruk
túre, ktorú treba vyprofilovať nielen nový
mi väzbami, ale aj novými ľuďmi. Osobne
preferujem mladých dynamických ľudí, o
ktorých sa chcem aj v budúcnosti opierať.
Nie je to jednoduché rozhodnutie, ale pre
chod a efektívnosť Poštovej banky nevy
hnutné a jedine schodné.
Snažíme sa stať manažmentom, ktorý
bude postupom času získavať nielen
značné právomoci a kompetencie, ale aj
primeranú zodpovednosť. D ávame teda
mladým ľuďom rozhodovaciu právomoc
s presvedčením, že kvalifikované roz
hodnutia budú schopní navrhnúť a reali
zovať. Druhým cieľom je oddeliť metodic
kú a riadiacu činnosť od výkonnej sféry. V
konkrétnej podobe sa napríklad odčleni
lo naše spracovateľské centrum od diví
zie automatizovaného informačného
systému a divízie služieb a platobného
styku. Jednoduchá pritom nie je ani
samotná realizácia týchto cieľov, preto
že niektoré banky už majú nástup ino
vačných trendov za sebou. My momen
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Ing. Milan L ô n č í k
predseda predstavenstva a prezident
Poštová banka, a.s., Bratislava
tálne ponúkame sebarealizáciu, no záro
veň aj tvrdú prácu v sťažených podmien
kach. Systémové a koncepčné výcho
diská hľadáme vlastnými silami, pričom
sa však môžeme oprieť o silných domá
cich akcionárov, ktorými sú Slovenská
pošta, š.p., a Slovenské telekomuniká
cie, š.p., Ministerstvo dopravy, spojov a
verejných prác SR, ale aj o našich zahra
ničných partnerov, ktorými sú P.S.K.
Wien a Bundesländer Wien. S ich tradíci
ou, softwarovým vybavením, intelektuál
nym i bankovým zázemím, samozrejme,
počítame a zároveň sa ho snažíme aj
prakticky využívať. Jednoducho pove
dané  veľa vecí budujeme takpovediac
za pochodu, ale vlastnú orientáciu tvorí
me podľa našich predstáv. Netvrdím, že
nečelíme rizikám, ale to, čo vzniká, je
zároveň naším spoločným dielom.
Opierame sa pritom o obrovskú sieť
našich pracovísk  naše obchodné miesta
sú totiž na 1620 poštách na Slovensku.
Tento údaj svedčí o našich potenciálnych
možnostiach, ktoré chceme a sme povinní
využiť. Inú cestu nechceme a nebudeme
hľadať. Budujeme pritom aj vlastnú sieť
pobočiek Poštovej banky, ktorej subjekty
budú  a tie, ktoré existujú, už aj sú  koordi
nátorom našich bankových činností v je

dnotlivých regiónoch
Slovenska. Obsadzu
jeme pritom kľúčové
oblasti, kde klientom
našej banky chceme
prostredníctvom poš
tových úradovni po
skytovať univerzálne a
kvalitné služby. Vtom
je naša šanca, ktorú
možno konkurenčné
banky v súčasnosti
relativizujú, či dokon
ca podceňujú...
Nebudem v tejto
súvislosti zachádzať
do detailov, viac
chcem zdôrazniť po
trebu stability našej
spoločnosti, ekono
miky a pochopiteľne
aj bankového sekto
ra. Považujem preto za výsostne dôležité
dobudovanie „trojuholníka" vzájomnej
dôvery, spolupráce a pochopenia medzi
Ministerstvom financií SR, Národnou
bankou Slovenska a komerčnými banka
mi. Aj v tomto trojuholníku je dostatok pák,
ktoré možno využiť v procese transformá
cie našej ekonomiky a hľadania stimulač
ných impulzov jej rastu.
I z tohto pohľadu som optimista, preto
že moja doterajšia prax ma presviedča o
dostatku veľmi kvalitných bankových
odborníkov, ktorí majú kredit nielen
doma, ale aj v zahraničí. Máme teda k
dispozícií potenciál, ktorý by sme nema
li premrhať. Banky so zahraničnou účas
ťou i pobočky zahraničných finančných
inštitúcií sa na našich ľudí môžu vždy
spoľahnúť. Nechcem však zostať iba pri
konštatovaní  ak totiž získavame určité
uznanie aj mimo našich hraníc, mali by
sme si našich bankárov  a možno vo
väčšom rozsahu  vážiť aj na našej pôde.
Sú a budú potrební, pretože úloh. ktoré
pred našim bankovníctvom, respektíve
finančníctvom stoja, nie je málo.
Nebudú ľahké, no netreba sa ich ani
báť. Aj viera vo vlastné sily a schopnosti
je totiž momentálne i perspektívne pre
nás nadmieru dôležitá.
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Služby Poštovej banky
Poštová banka. a. s., poskytuje služby
obyvateľstvu prostredníctvom svojich
pobočiek a siete pôšt. ktorých je na Slo
vensku 1620. Našim cieľom je ponúkať a
realizovať celú škálu bankových produktov.
Poštová banka získala v pomerne
krátkom čase svojej existencie značné
množstvo klientov a otvorila viac ako 230
tisíc účtov pre obyvateľstvo. Najúspeš
nejším bankovým produktom su nepo
chybne vkladné knižky Poštovej banky,
ktorých sme vydali 190 000. Majú veľmi
výhodné úročenie a sú určené na spore
nie s okamžitým prístupom k peňažným
prostriedkom (bez výpovednej lehoty)
alebo formou viazaného vkladu (s výpo
vednou lehotou 3.6.12 alebo 24 mesia
cov). Výhodou vkladnej knižky Poštovej
banky je, že jej majiteľ môže disponovať s
peňažnými prostriedkami okamžite na
každej pošte. Súčasne umožňujeme
pravidelné i nepravidelné bezhotovost
né sporenie, čo využíva približne 10 000
našich klientov. Novinkou vkladnej kniž
ky, ktorú naša banka ponúka, je dispo
zičné pravo na dvoch vkladateľov (man
želia, dieťa  rodič. resp. starý rodič).
Ďalším produktom su vkladové certifi
káty, ktoré vydávame v nominálnych
hodnotách 5. 10 a 50 000 korún s viaza
nosťou 3 až 12 mesiacov.
Naša banka chce taktiež prispieť k roz
voju bezhotovostného platobného styku. V
súčasnosti kladieme veľký dôraz na zavá
dzanie osobných účtov, ktorých sme otvo
rili už viac ako 42 000. Osobný účet šetrí
občanom čas aj peniaze. Umožňuje reali
zovať hotovostné aj bezhotovostné úhrady
a inkasá (pravidelné aj
nepravidelne). Občan si
môže založiť osobný účet
na ktorejkoľvek pošte
alebo pobočke banky a
sám si určiť svoje kontakt
né miesto na disponova
nie s účtom. Majiteľ účtu
môže splnomocniť na dis
ponovanie s účtom ďalšie
tri osoby. Operácie na
učte môže robiť majiteľ a
spoludisponujúce osoby
na každej pošte a poboč
ke banky.
Osobný účet v Poštovej
banke je osobitne výhodný
pre zamestnávateľov, ktorí
majú svojich zamestnan
cov rozptýlených po re
publike. Môžeme im po
môcť vyriešiť ich problém s
včasnou výplatou mzdy až

na miesto pobytu ich pracovníkov. Túto mož
nosť využíva už viacero organizácii a Pcštová
banka ju ponúka aj ostatným záujemccm.
Občanom  podnikateľom, záujmo
vým združeniam a organizáciám ponú
kame vedenie bežného účtu. ktorého
výhodou je výber najbližšej pošty alebo
pobočky, ktorá vyhovuje podnikateľovi,
resp. organizácií, na disponovanie s
účtom. V súčasnosti je v našej banke
otvorených asi 1300 bežných účtov.
Poštová banka ako jediná na Sloven
sku spracováva príjem a výplatu medzi
národných poštových poukážok Ako
prvá na Slovensku zabezpečovala prí
jem a výplatu sociálnych dávok a platieb
v hotovosti medzi ČR a SR na základe
uzavretej platobnej dohody.

Trend k inovácii
poštového platobného styku
Poštová banka s cieľom movovaf poš
tový platobný styk a vytvoriť zúčtovacie
rozhranie medzi poštou a ostatnými
peňažnými ústavmi na Slovensku vydala
nové platobné doklady  BANKOVÚ
ZLOŽENKU a ŠEKOVÚ POUKÁŽKU 
ktoré nahradia súčasné poštové pou
kážkytypuAaB.
Tieto nové platobne doklady sú spra
cované na vyššej technologickej úrovni
(optické čítanie dokladu  OCR B), čo
umožňuje zúčtovanie platby na účet kli
enta do 2 až 3 dní od podania na pošte.
Novými platobnými dokladmi môžu kli

Nová expozitúra Poštovej banky v Komárne

enti realizovať platby do všetkých peňaž
ných ústavov na Slovensku.
Banková zloženka je platobný
doklad, ktorým sa uskutočňujú platby v
hotovosti v prospech účtov právnických
a fyzických osôb. vedených v Poštovej
banke, prípadne v inom peňažnom ústa
ve. D oklad je vhodný pre majiteľov
účtov, ktorí očakávajú od obyvateľstva
úhradu platieb v hotovosti za vykonané
či poskytnuté služby  napríklad úhradu
stravného, nájomné, poistenie a iné.
Poštová banka s majiteľom účtu  záu
jemcom o túto službu dohodne výrobu a
spôsob distribúcie predtlačených ban
kových zloženiek podľa jeho dispozície.
Informácie o tejto službe poskytnú všet
ky pošty a pobočky Poštovej banky. Pla
titeľ bankovou zloženkou dostane ústri
žok, ktorý je potvrdením o platbe. Plati
teľ, ktorý je majiteľom účtu v Poštovej
banke, môže bankovú zloženku použiť
ako príkaz na bezhotovostnú úhradu
platby.
Šeková poukážka je platobný doklad
určený na výplaty hotovosti z účtov práv
nických a fyzických osôb vedených v
Poštovej banke. Poštová banka vydáva
šekové poukážky na zmluvnom základe,
podľa dispozícií platiteľa. Su to plne
kódované doklady s ochrannými prvka
mi proti zneužitiu. Emitovane šekové
poukážky zasiela Poštová banka na
adresu príjemcu. Hotovosť uvedenú na
tomto platobnom doklade vyplatí adre
sátovi každá pošta alebo pobočka Poš
tovej banky v dobe jej platnosti, ktorá
môže byť maximálne 30 dní. Na žiadosť
adresáta môže poukáž
ku vyplatiť aj poštový
doručovateľ, čo využíva
jú najmä imobilní obča
nia. Majiteľ účtu v Pošto
vej banke môže uvede
ný doklad použiť ako prí
kaz na bezhotovostný
prevod sumy v pros
pech svojho účtu.
Šekové poukážky sa v
súčasnosti využívajú
najmä na výplatu sociál
nych dávok zo zahrani
čia, dividend investič
ných privatizačných
fondov z I. vlny kupóno
vej privatizácie, dô
chodkov a miezd za
mestnancov a platieb z
ČR v zmysle uzatvore
nej platobnej dohody,
ale aj na ďalšie výplaty.
13
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ÚVERY NA DOBRÉ PROJEKTY
Ktorým podnikateľským subjektom je
určený Americký úverový program?
Začali sme s ním v roku 1993 a rovna
kým, 50percentným podielom zdrojov
sa na ňom zúčastňuje Slovensko  ame
rický podnikateľský fond (SAEF) a naša
banka. Zmluva sa podpísala na základ
ný objem 6 miliónov dolárov, teda približ
ne na 180 miliónov Sk. Program je určený
pre nové a rozvíjajúce sa súkromné slo
venské podniky s perspektívnym výrob
ným zameraním, ktoré majú predpokla
dy na dosiahnutie podnikateľského
úspechu. V spolupráci s naším americ
kým partnerom ním podporujeme vytvá
ranie nových, kvalifikovaných pracov
ných príležitostí, export tovaru, zlepše
nie životného prostredia, efektívnejšie
využívanie energetických zdrojov,
modernizáciu
poľnohospodárstva
a výroby potravín. Program nezahrňuje
podporu rozvoja podnikania v oblasti
obchodu, distribúcie a služieb, ktoré
s tým súvisia.
Koľko finančných prostriedkov a na
aký čas si môžu podnikatelia v rámci
tohto programu požičať?
Spočiatku to bolo najviac 3,5 milióna
korún na obdobie štyroch rokov, teraz je
to od 600 tisíc až do 7,5 milióna korún
a na päť rokov. Pritom prvú splátku mož
no odložiť až o jeden rok, čo je výhodné
najmä pre začínajúcich podnikateľov.
Úrokové sadzby sú podobné ako pri
bežnýcn úveroch, avšak miernejšia je
zábezpeka úverov. Vyplýva to z kvality,
reálnosti a životaschopnosti schvále
ných projektov, ktoré musia spĺňať nielen
náročné kritériá našej banky, ale aj ame
rických partnerov.
Spĺňajú záujemcovia o úver tieto
požiadavky?
Neponechávame to na nich samot
ných. Po vyplnení žiadosti o úver sa mu
sia povinne zúčastniť na dvojdňovom
bezplatnom seminári, zameranom pre
dovšetkým na zostavovanie kvalitného
podnikateľského plánu. Záujemcov
o tieto semináre bolo spočiatku veľa. Via
cerí však rezignovali po podrobnejšom
oboznámení sa s kritériami na zostave
nie podnikateľského plánu. Prirodzene,
že selekciu vykonávame aj medzi tými,
ktorí tieto plány predložili.
Starostlivo prehodnocujeme všetky
podnikateľské zámery a jednoznačne
vyžadujeme, aby projekty boli prínosom,
14

Poľnobanka je známa intenzívnou
podporou malého a stredného
podnikania. Podieľa sa na troch
zaujímavých programoch pre
podnikateľov  na Americkom
úverovom programe, Podpornom
úverovom programe a od
1. januára tohto roka aj na
spoločnom úverovom programe
japonskej Export  Import Bank
a Národnej banky Slovenska.
Tento program je iba v začiat
koch, a preto o prvých dvoch
sme sa porozprávali s
Ing. Vierou Gajdošovou
z úverového odboru Poľnobanky.

niečím novým pre našu ekonomiku.
Schválili sme 20 projektov s celkovým
objemom okolo 60 miliónov korún. To zna
mená, že zatiaľ sme vyčerpali iba tretinu
z prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Prob
lém teda nie je v zdrojoch, ale v nedostat
ku kvalitných podnikateľských projektov.
Na dobré projekty peniaze máme.
Na ktoré projekty ste poskytli úver?
Podporili sme predovšetkým také čin
nosti, ktoré sú u nás nedostatkové, alebo
úplne chýbali, a to v rôznych odvetviach.
Napríklad pestovanie špargle, ktorá je
vyhľadávanou lahôdkovou zeleninou
a záujem o ňu je aj v zahraničí, ale aj výro
bu očných kvapiek, rozvoj polygrafické
ho priemyslu či ťažbu zemného plynu.
Zelenú sme dali tiež skonštruovaniu
mobilnej jednotky na spracovanie che
mického odpadu, ktorá tým, že sa presu
nie na miesto odpadu, nevyžaduje jeho
často komplikovaný prevoz. Podporili
sme plnenie korytnickej minerálnej vody
a harmaneckej pramenistej vody, ale aj
výrobu keramických pecí, drevených
krovov špeciálnou spájacou technikou či
výrobu vodoinštalačného materiálu
z plastov, ktorý sa k nám doteraz dová
žal, ale aj výrobu pančuchoveho tovaru,
na prísun ktorého sme tiež odkázaní
spoza hranie. Uver sme poskytli tiež na
výrobu vyhľadávaných dlhých detských
piškót, ale aj na rozvoj súkromného hos
podárenia v poľnohospodárstve.

Ako posudzujete tieto úvery z hľadiska
rizikovosti?
Su oveľa bezpečnejšie ako bežne
poskytované úvery. Vyplýva to z dôsled
nosti pri schvaľovaní predložených pro
jektov.
Vyzdvihnúť treba tiež aktívny prístup
našich amerických partnerov k podnika
teľom, ktorým sme poskytli úver. Schvá
lením úveru sa ich záujem nekončí.
Robia si monitoring klientov a sledujú,
ako sa rozbiehajú v konkrétnej podnika
teľskej činnosti.
Podporný úverový program vlani
schválila vláda SR a popri Národnej
agentúre pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Slovenskej sporiteľni a Tatra
banke ste jeho realizátormi. V čom sa
odlišuje od Amerického úverového prog
ramu?
Úvery v rámci tohto úverového progra
mu sú tiež dlhodobé, poskytujú sa na
obdobie do 5 rokov. Výška úveru je do 5
miliónov korún. Výhodná je ich úroková
sadzba, momentálne 14.5 percenta,
ktorá sa môže zmeniť v závislosti od
zmien diskontnej sadzby Národnej ban
ky Slovenska. Pri týchto úveroch sa však
kladie väčší dôraz na ich zábezpeku. Sú
určené predovšetkým do sféry služieb.
remesiel, aktívneho cestovného ruchu
so zameraním na využívanie domácich
zdrojov. Nie sú určené pre poľnohospo
dársku prvovýrobu.
Vzhľadom na výhodnú úrokovú sadz
bu je o ne zrejme veľký záujem...
Je to naozaj tak, veď od začiatku no
vembra minulého roku, ked sa program
v našej banke začal realizovať, dosiahol
objem schválených úverov približne 175
miliónov korún. Z nášho prieskumu
vyplýva záujem o úvery v celkovom obje
me približne 570 miliónov korún, čo je
o 370 miliónov korún viac, ako v rámci
programu pripadá na našu banku.
Dbáme na to, aby sa finančne pro
striedky dostali proporcionálne do všet
kých regiónov Slovenska. Pritom  aj
vzhľadom na kritériá fondu PHARE, ktorý
sa na Podpornom úverovom programe
podieľa 200 miliónmi korún  máme na
zreteli ich využitie na riešenie najpálči
vejších problémov v regiónoch, najmä
vysokej nezamestnanosti.

Zhováral sa: Michal Štefánek
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EKONOMICKÝ VÝZNAM
HYPOTEKÁRNYCH BÁNK
A ZÁKLAD NÁ CHARAKTERISTIKA
HYPOTEKÁRNYCH D LHOPISOV
Ing. Viktória Múčková, CSc.
Inštitút menových a finančných štúdií NBS

Hypotekárne úvery a iné hypotekárne nástroje patria vo svete k obľúbeným bankovým produktom a
inštitúcie zaoberajúce sa hypotekárnymi obchodmi zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri financovaní,
resp. refinancovaní investičnej výstavby. Často ide o špecializované banky, ktoré sa sústreďujú na
poskytovanie dlhodobých úverov (na 2030 rokov), zabezpečených hypotékami.

Potrebu riešenia tohto problému v našich podmienkach
možno vidieť v dvoch rovinách. Po prvé jestvuje snaha,
smerujúca k zvýšeniu kvalitatívnej stránky bankového
systému (ponuka bankových produktov a služieb),
v rámci ktorej sa čoraz častejšie signalizuje absencia
hypotekárneho úveru, resp. iných hypotekárnych aktivít.
Po druhé „chronicky" pretrvávajúce otázniky nad spôso
bom financovania niektorých oblastí ekonomiky, zvlášť
bytovej výstavby v jej širšom chápaní (komplexná bytová
výstavba), nútia vypracovať ucelený systém nepriamych
nástrojov financovania. Jedným z nich by sa mohli
v budúcnosti stať hypotekárne úvery.
Naša súčasná legislatívna úprava nepozná (resp.
nedefinuje) hypotéku, a teda ani hypotekárne bankové
obchody, a to napriek skutočnosti, že hypotekárne úvery
sú jedným z najstarších bankových produktov. 1
Cieľom predloženého príspevku je preto poskytnúť
stručné informácie o hypotekárnych bankových aktivi
tách s dôrazom na pravidlá vzťahujúce sa k problematike
hypotekárnych dlhopisov v európskych krajinách.
Právna podstata, právny základ, obsah a najmä zaiste
nie hypotekárnych dlhopisov sú podstatnými elementárni
prehľadu. Posledný aspekt si nevyhnutne vyžaduje potre
bu analyzovať predmet pôžičky, hypotekárne zaistenie,
ohodnotenie a úverový limit s prihliadnutím na právnu

formu hypotekárnych inštitúcií, hlavný a vedľajší predmet
ich činností, ako aj špeciálny verejný dozor.
Emisia hypotekárnych dlhopisov
Bežná charakteristika hypotekárnych dlhopisov obsahu
je dva od seba neoddeliteľné aspekty: ekonomický a práv
ny. Z ekonomického pohľadu sa tento finančný produkt
(nástroj) chápe ako spôsob refinancovania investičných
pôžičiek, z pohľadu právneho je to typ dlhopisu emitovaný
úverovými inštitúciami na základe pôžičiek zaistených
hypotékami na nehnuteľný majetok.
1

Hypotekárny dlhopis je v zásade kombináciou dvoch
právnych pojmov, hypotéky a dlhopisu. Každý z nich sa
rozvíjal počas niekoľkých storočí osobitne. Ku kombinácií
oboch nástrojov došlo v 17. storočí, kecľ bola podlomená
dôvera voči dlhopisom a papierovým peniazom. Systém
hypotekárnych dlhopisov sa v Európe rozširoval postup
ne, pričom za rozhodujúce obdobie sa považujú roky
1770 (tzv. prvá vlna) a 1852 (tzv. druhá vlna).
Schéma č. 1 ilustruje historický vývoj systému hypote
kárnych dlhopisov, a to v dvoch líniách  hypoték a dlhopi
sov, ako aj rozvoj tohto systému v prvej a v druhej polovici
19. storočia. Roky v zátvorkách sa vzťahujú na uzákonenie
právnych noriem o emisii hypotekárnych dlhopisov alebo
na založenie prvých hypotekárnych bánk.
15
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Schéma č. 1
Historický vývoj hypotekárnych dlhopisov
Dlhopis

Hypotéka
400 rokov pred n.I.
Grécko
hypotekárny úver
17. storočie

1602

Rakúsko:

Holandsko

pozemková kniha
certifikačný zákon

1624
Taliansko (Siena)
1650

1770

Emisia dlhopisov

Rusko:

v rôznych európskych

Silesian Landschaft

štátoch

infraštruktúry a stavbu lodí. Záložná charakteristika hypote
kárneho dlhopisu je spojená s aktívnou stránkou obcho
dov, ktorá formuje základ pre emisiu dlhopisov.
Názov dlhopisov, resp. obligácií, vyjadruje vzájomný
vzťah medzi pasívnymi a aktívnymi činnosťami (Dánsko 
realkreditobligation, SRN, Rakúsko  Hypothekenpťand
brief, Grécko  Ktematekes omologies, Španielsko 
bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, Francúzsko 
lettre de gage, obligation ťonciére, Taliansko  obbligazio
ne fondiaria, Portugalsko  obbrigacone hypothecária,
Švajčiarsko  Pťandbrief).
Všetky názvy zhodne vyjadrujú fakt, že ide o dlhopis
(obligáciu), keďže obsahujú slová „brief" alebo „obliga
tion". Väzbu k aktívnym obchodom je badať v Nemecku,
Portugalsku, Španielsku a v Rakúsku, a to pripojením slova
„hypotheken" (mortgage), v Dánsku morfémom „realkre
dit", vo Francúzsku, Grécku a Taliansku slovami „ťoncié
re", „ktematekes" a „fondiaria". Preferečné právo veriteľa
je vyjadrené slovom „pťand" alebo „gage" (pledge).
Rovnako i v prípade úveru poskytnutého verejnému
sektoru hypotekárnymi bankami je z názvu jasné, že ide o
obligácie tohto typu (SRN, Rakúsko  Kommunalobliga
tion, Francúzsko  obligation communal, Taliansko  obb
ligazione opere pubbliche).

Dánsko (1797)
Baltik (1802)

Právny základ

Holandsko (1823)
Švédsko(1933)
Rakúsko(1841)
Fínsko (1851)



Nórsko (1851)
Rusko (1861)
Hypotekárne inštitúcie a legislatívne úpravy
1852
Francúzsko:
Credit Foncier de France
Holandsko (1861)
Nemecko (1862)
Veľká Británia (1865)
Taliansko (1866)
Španielsko (1872)
Rakúsko (1874)
Grécko (1927)
Švajčiarsko (1930)

Hypotekárne banky vystupujú v úlohe sprostredkovateľa
medzi investormi hľadajúcimi umiestnenie svojich voľných
peňažných zdrojov a subjektami, ktoré chcú získať kapitál
na investície. Táto úloha sa hypotekárnym bankám pripisu
je historicky i ekonomicky. Založenie „Prussian Landchaf
ten" a „Credit Foncier de France" sledovalo objektívne for
movanie kapitálu pre odvetvie poľnohospodárstva, výstav
bu bytov a domov, neskôr pre budovanie miest, verejnej
16

Pre hypotekárny dlhopis je charakteristické to, čo ho
odlišuje od iných dlhopisov vydávaných bankami, resp.
finančnými inštitúciami, že sa emituje na základe právne
ho ustanovenia (zákona). Tento jav možno vysvetliť po
prvé čiastočne s využitím historických skúseností, keďže
zakladanie hypotekárnych bánk v 18. a 19. storočí často
stimuloval štát. Po druhé, snahou jednotlivých štátov bolo
a je vytvoriť lukratívne, dôveryhodné podmienky pre tieto
dlhopisy, ktoré sú významné pre investičné aktivity a čin
nosti kapitálového trhu v rámci národných ekonomík. Po
tretie, preferenčné právo držiteľov dlhopisov v prípade
bankrotu je upravené špeciálnymi úpravami (napr. záko
nom o bankrote).
Emisia hypotekárnych dlhopisov je zákonne upravená
v SRN, Dánsku, Grécku, Taliansku. Portugalsku, Španiel
sku, Nórsku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Vo Francúzsku
nariadenie z 28. februára 1852 a naň nadväzujúce usta
novenia veľmi podrobne regulujú obchody hypotekár
nych bánk a čo je naozaj kuriózne, platia dodnes. V
Holandsku hypotekárne banky od roku 1979 boli explicit
ne zahrnuté pod dohľad úverového sektora, na druhej
strane definícia aktivít hypotekárnych bánk sa riadila roz
hodnutím, podľa ktorého sa demarkačná čiara kládla len
medzi dlhodobé aktivity hypotekárnych bánk a krátkodo
bé aktivity komerčných bánk. Počnúc rokom 1992 bolo
zrušené právne odlíšenie medzi hypotekárnymi bankami
a inými úverovými inštitúciami.

Obsah dlhopisov
Základné podmienky hypotekárnych dlhopisov sú
označené na príslušnom cennom papieri. Tam, kde sa
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emisia cenných papierov uskutočňuje v dematerializova
nej podobe, podmienky musia byť oznámené adekvát
nym spôsobom, napr. oznámením o emisii.
V niektorých krajinách sú informácie určené pre inves
torov upravené zákonom. Napr. v prípade Nemecka a
Rakúska súkromné hypotekárne banky a švajčiarske cen
trálne hypotekárne banky musia označovať hypotekárne
dlhopisy názvom „Pfandbrief". Základné podmienky, ako
doba splatnosti, splácanie (umorovanie) a nominálna
hodnota musia byť uvedené v potvrdení  certifikáte
(Nemecko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko a
Švajčiarsko). V iných štátoch nejestvujú špeciálne právne
ustanovenia, ale informácie pre investorov vychádzajú zo
všeobecných princípov a tieto obsahujú podstatné pod
mienky emisie.
Podmienky pôžičky, t.j. doba splatnosti, úroková miera,
splácanie (sťahovanie dlhopisov z obehu) sa odvíjajú od
podmienok hypotekárnych úverových obchodov. Emiten
ti uvažujú tiež s podmienkami na kapitálovom trhu, ako sú
napr. pôžičkové podmienky vlády, dopyt inštitucionál
nych investorov, obchod s cennými papiermi, zdaňova
nie.
Zmeny trhových podmienok počas predaja emisie sa
môžu vziať do úvahy pri zmene ceny emisie.
Hypotekárne dlhopisy majú spravidla fixnú úrokovú
mieru na relatívne dlhšie obdobie. Hoci podľa zákona
možno poskytovať variabilné úrokové miery, fixná úroková
miera je stanovená zväčša na celé obdobie doby splat
nosti pôžičky (Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko,
Nórsko, Holandsko, Portugalsko a Švajčiarsko). D oba
splatnosti hypotekárnych dlhopisov (10 a viac rokov) má
tendenciu skracovať sa. V Dánsku sa zvyčajne pohybuje
od 20 do 30 rokov a musí byť dlhodobá, vo Švajčiarsku a v
Nemecku väčšinou od 5 do 10 rokov. Napr. v Taliansku a
Holandsku je vopred určené, že doba splatnosti dlhopi
sov emitovaných hypotekárnymi bankami nemôže byť
kratšia ako dva roky, v iných krajinách sa tento minimálny
limit odvodzuje od požiadaviek úverového, resp. obchod
ného manažmentu.
Hypotekárne dlhopisy s variabilnou úrokovou mierou
prevažujú iba v Taliansku. Hypotekárne dlhopisy s inde
xovaným kapitálom boli založené v Dánsku, hoci ich prak
tický význam nie je veľký.
Možnosť reakcie hypotekárnych bánk na zmeny úroko
vej miery je zákonne upravená alebo korešponduje s
praktickou činnosťou hypotekárnych inštitúcií.
Rozsah činnosti hypotekárnych bánk

Pôvodne základnou myšlienkou hypotekárneho dlhopi
su bolo mobilizovať zaistenie spočívajúce v nehnuteľnom
majetku a umožniť držiteľom dlhopisov (investorom)
zúčastniť sa na tomto špeciálnom zaistení. Použitie finan
čných zdrojov získaných z emisie hypotekárnych dlhopi
sov na poskytnutie hypotekárnych pôžičiek je jednou
z charakteristík, ktoré odlišujú hypotekárne banky od
iných úverových inštitúcií.
Skutočnosť, že zdroje získané na kapitálovom trhu sa
môžu použiť iba na hypotekárne úvery, spravidla vyplýva
zo špeciálneho rozsahu činnosti hypotekárnych bánk,

ktoré sa zaoberajú hypotekárnymi a komunálnymi úvero
vými obchodmi. Existujú však emitenti hypotekárnych
dlhopisov, ktorých aktívne obchody sa nekoncentrujú iba
do sféry hypotekárnych a komunálnych úverov, napr.
v Nemecku zmiešané hypotekárne banky, v Nemecku
a Rakúsku verejné inštitúcie.

Princíp krytia

Princíp krytia vyjadruje fakt, že požiadavky „stelesne
né" v dlhopisoch musia byť kryté v plnom rozsahu špecifi
kovanými aktívami, a to hypotekárnymi a komunálnymi
pôžičkami. V Španielsku objem hypotekárnych dlhopisov
v obehu nemôže prevyšovať 90 % objemu hypoték. Prin
cíp krytia ,e regulovaný zákonom (v Nemecku, Dánsku,
Francúzsku, Fínsku, Portugalsku, Rakúsku, Švajčiarsku
a Španielsku), alebo článkami dohody (v Holandsku,
Švédsku, Nórsku).
Tento princíp je v súlade s činnosťou tých úverových
subjektov, ktoré ešte majú priamu väzbu medzi pasívnymi
a aktívnymi obchodmi. Napr. v Dánsku sú dlhopisy emito
vané paralelne s poskytovaním nových pôžičiek, nevyplá
cajú sa však v hotovosti, ale majú formu hypotekárnych
dlhopisov.
V ostatných európskych krajinách nie je priama väzba
medzi individuálnou hypotékou a špecifickým dlhopisom.
Na druhej strane zákon ukladá, že celková čiastka (suma)
dlhopisov musí byť krytá celkovou čiastkou hypoték
(Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko
a Fínsko). Vo Francúzsku je rozšírený na všetky zdroje príj
mov, ktoré sa používajú na financovanie činnosti „Credit
Foncier".
Krytie musí byť v príslušnej mene, čo je významné
z pohľadu aktivít na európskom trhu a formovania Európ
skej menovej únie. Z tohto dôvodu princíp určenia meny je
v niektorých krajinách regulovaný zákonom (napr.
v Nemecku zákonom o hypotekárnych bankách).
Aktíva, ktoré sa používajú na krytie emitovaných dlhopi
sov a minimálne požiadavky, ktorým musia vyhovovať, sú
regulované podrobne. Právne nariadenia stanovujú, že
pôžičky sú zaistené hypotékou, hodnotu majetku, na
základe ktorej sa pôžička poskytuje, možno zistiť, pôžičky
sú v súlade s úverovými limitmi. Verejní dlžníci v rámci
komunálnych úverových aktivít sú podrobne špecifikova
ní. V prípade emitentov hypotekárnych dlhopisov fungujú
cich ako centrálna emisná inštitúcia musia byť tieto emisie
kryté pohľadávkami príslušnej inštitúcie (a jej členmi)
a záväzky sú plne zaistené hypotekárnymi pôžičkami.
Hypotekárne a komunálne úvery a iné substitučné aktí
va možno zahŕňať do krytia (dočasný základ, nízky limit).
Táto skutočnosť má praktický význam v prípadoch, ked
hypotekárna banka už emitovala hypotekárne dlhopisy,
ale nemôže ešte „poskytnúť" hypotekárny úver, čiže zais
tenie ešte nie je kompletné. Ako substitučné aktíva na kry
tie prichádzajú do úvahy iba hotovosť, vzťahy s inými úve
rovými inštitúciami, vládne cenné papiere a iné, najmä
zabezpečené aktíva.
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Z princípu krytia sa odvodzuje i princíp doby splatnos
ti, podľa ktorého sa od inštitúcií emitujúcich hypotekárne
dlhopisy vyžaduje zosúladenie časovej štruktúry pôžičiek
a emisie dlhopisov.
Hypotekárnym bankám vznikajú problémy v tých prípa
doch, ak dlžníci splatia predčasne pôžičku v období nízkej
úrokovej miery, zatiaľ čo pôžička bola poskytnutá pri vyso
kej úrokovej miere. Z tohto dôvodu sa v niektorých kraji
nách (Nemecko, Rakúsko) vylúčilo právo predčasného
splácania v presne vymedzenom období. V prípade hypo
tekárneho systému, ktorý je charakterizovaný tesnou väz
bou medzi aktívnymi a pasívnymi obchodmi, napr. v Dán
sku, dlžník môže splácať pôžičku iba v súlade s hypotekár
nymi dlhopismi. V iných štátoch (Francúzsko, Holandsko,
Nórsko a Taliansko) dlžník má právo splatiť pôžičku pred
časne, ale musí zaplatiť tzv. kompenzačný poplatok.
Týmto spôsobom sa dosahuje rovnováha medzi ochranou
dlžníka a držiteľa hypotekárneho dlhopisu.

významné postavenie na kapitálovom trhu a musí byť
schopná vyplatiť dlhopisy a udržať ich trhovú hodnotu.
V predchádzajúcom období jestvovali špecifické pra
vidlá pre hypotekárne banky, čo sa týka vlastných zdrojov
a najmä ich vzťahu k položkám celkovej bilancie. Pretože
hypotekárne banky sú inštitúciami kapitálového trhu,
pomer vlastných zdrojov sa odvodzoval zo strany pasív,
najmä pomer vlastných zdrojov k emitovaným hypotekár
nym dlhopisom.
Vo väčšine členských štátov ES pod vplyvom prebieha
júcich integračných procesov sa v súčasnosti limity odvo
dzujú od aktívnych obchodov hypotekárnych bánk. Naprí
klad v Rakúsku vlastné finančné zdroje musia tvoriť 2,25 %
z peňažných pohľadávok, ktoré sú refinancované hypote
kárnymi a komunálnymi dlhopismi v súlade s ustanovenia
mi zákona o hypotekárnych dlhopisoch a zákona o hypo
tekárnej banke a ktoré slúžia na krytie dlhopisov. Vo Švaj
čiarsku tvorí tento pomer 2 %.
Direktíva týkajúca sa napr. určenia pomeru solventnosti
je založená na princípe, podľa ktorého bezpečné (zaiste
né) bankové aktíva sú „označované" nízkymi váhami. Pre
hypotekárne banky je typické, že rozsah ich činnosti je limi
tovaný, v rámci neho sa venujú najmä bezpečným trans
akciám. Bezpečnosť pôžičiek spočíva v hypotéke, v ohod
nocovaní a úverovom limite, pokiaľ ide o hypotekárny úver,
alebo vo finančnom systéme jednotlivých štátov v prípade
komunálnych úverov. Reštrikcia rozsahu aktivít na zaiste
nie obchodov tohto druhu je dôležitým prvkom ochrany
investora.

Minimálny vlastný kapitál

Na zvýšenie ochrany držiteľov hypotekárnych dlhopi
sov sa využívajú špeciálne regulátory, týkajúce sa požia
daviek na minimálnu výšku vlastných finančných zdro
jov a pomeru vlastných finančných zdrojov k celkovým.
Požiadavky vzťahujúce sa na založenie hypotekárnej
banky vychádzajú z toho, že banka tohto typu musí mať
Graf č. 1
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Aktívne obchody hypotekárnych bánk

Úverové limity

Zabezpečovanie pôžičiek prostriedkami zálohu hmotné
ho majetku je dobre známy pojem, pričom najrozšírenejším
nástrojom zabezpečenia pôžičiek je hypotéka. V prípade
nezdaru oprávňuje veriteľov k preferenčnému vysporiadaniu
vyplývajúcemu zo súdneho nariadenia o predaji. Vytváranie
hypotekárnych oprávnení je zaznamenávané v pozemko
vom alebo hypotekárnom registri.

V jednotlivých krajinách sa odlišujú najmä výškou, do
akej sa môže úver zabezpečený reálnym majetkom
poskytnúť, ďalej podľa typu záruky, resp. charakteru
a účelu, na ktorý sa úver poskytuje.
Úverové limity vzťahujúce sa k hypotékam využívaným
na krytie hypotekárnych dlhopisov sú obvykle upravené
zákonom. V niektorých krajinách sa používajú štandardné
limity pre všetky typy úverov, (v Nemecku, Fínsku a Rakús
ku je výška limitu 60 %, v Portugalsku 80 %).
V iných krajinách sa používajú diferencované úverové
limity v závislosti od typu úveru zabezpečeného nehnuteľ
nosťou (v Taliansku sa všeobecne používa limit 75 %, sta
vebné pôžičky môžu kryť až 90 % investičných nákladov,
v Španielsku je všeobecný úverový limit 70 %, na vlastné
bývanie sa môže zvýšiť do výšky 80 %, v Nórsku sa úverové
limity pohybujú v rozpätí 60 až 80 %, vo Švédsku od 75 do
85 %, vo Švajčiarsku pôžičky dosahujú výšku 50 a 66 %).
V Dánsku sú podrobné nariadenia týkajúce sa úvero
vých limitov vo väzbe na rôzne typy nehnuteľného majetku
(úverový limit 80 % na bývanie, 60 % na podnikateľské
účely a 70 % na poľnohospodársku pôdu).
V minulosti hypotekárne banky mohli poskytovať úver
len do výšky úverového limitu. Keďže takéto pôžičky boli
nedostatočné, úverové limity sa zvýšili, napr. na štátom
dotovanú bytovú výstavbu (Dánsko). Hypotekárne banky
vo viacerých krajinách dostali povolenia na poskytovanie
pôžičiek „nižšieho kvalifikačného stupňa" s tým, že sú
zaistené, garantované verejnými úverovými inštitúciami
a poisťovacími spoločnosťami. Tieto úvery sú zahrnuté do
krytia hypotekárnych dlhopisov vo Francúzsku a Holand
sku, do krytia komunálnych dlhopisov v Nemecku a Rakús
ku. V posledných rokoch majú hypotekárne banky vyšší
stupeň flexibility v obchodných aktivitách (financovaním
z iných zdrojov alebo emitovaním bankových dlhopisov).

Majetok vhodný na zabezpečenie pôžičky

Pôžičky na majetok možno zahrnúť do krytia hypotekár
nych dlhopisov. Zabezpečenie (zaistenie) prostredníc
tvom hypotéky možno upraviť prostriedkami dodatočnej
záruky, ako sú garancie verejných autorít (úradov), garan
cie úverových inštitúcií a poistenie majetku.
Z pohľadu hypotekárnych bánk sa kladie dôraz na zais
tenie úverovania majetkom. Banky skúmajú podstatu
a výnosnosť majetku. Navyše banky posudzujú príjem
a celkovú výšku finančnej pozície žiadateľa o pôžičku.
V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku niektoré druhy
majetku nemožno brať do zálohu, najmä tie, ktorých hod
nota sa znižuje v procese ich využívania (uhoľné bane,
šachty, lomy).
Podrobné ustanovenia sa týkajú pôžičiek na stavebnú
pôdu a nedokončenú výstavbu. V minulosti sa napr. nedo
končené stavby nemohli využívať ako záloh. V súčasnosti
je možné pôžičky uvoľňovať podľa pokračujúcich staveb
ných prác (Francúzsko, Taliansko). V Nemecku a Rakús
ku sú limity na tieto úvery; hypotekárne úvery na stavebnú
pôdu a nedokončené stavby nemôžu tvoriť viac ako 10 %
z celkových hypotekárnych pohľadávok.

Úvery na bývanie a podnikateľské účely
Podmienky úverových obchodov
Vo všetkých krajinách pôžičky na majetok využívané na
bývanie, resp. na podnikateľské účely, možno zahrnúť do
krytia hypotekárnych dlhopisov. V niektorých krajinách sa
špecializované úverové inštitúcie venujú špecifickým
trhovým segmentom. Napr. niektoré úverové inštitúcie sa
zameriavajú na poskytovanie poľnohospodárskych úve
rov alebo iba priemyselných úverov, príp. iba úverov do
námorného odvetvia.
V odvetví pôžičiek na bývanie sú oba druhy pôžičiek 
na individuálnu výstavbu a na výstavbu nájomných
domov  zahrnuté do krytia. V niektorých štátoch sú špeci
fické reštrikcie týkajúce sa luxusných budov alebo víken
dových domov.
Čo sa týka hypoték vo sfére podnikania, dôraz sa kladie
na pôžičky na administratívne budovy a podnikateľské
priestory. Hypotekárne banky požičiavajú na priemyselný
majetok v limitovanom rozsahu. Hypotekárne alebo
komunálne úvery na infraštruktúru sa tak isto môžu stať
predmetom bankovej činnosti.

Úverové obchody hypotekárnych bánk obsahujú roz
siahly počet prvkov. Nasledujúci prehľad sa obmedzuje
na tie komponenty, ktoré sú spojené najmä s refinancova
ním pôžičiek prostredníctvom emisie hypotekárnych dlho
pisov. V niektorých štátoch sa hypotéky (hypotekárne
pôžičky) vyplácajú v hotovosti (Holandsko, Fínsko, Švéd
sko a Švajčiarsko). V Taliansku sa tieto pôžičky vyplácali
hypotekárnymi dlhopismi, ale v súčasnosti sa vyplácajú
iba v hotovosti, ako aj v ostatných krajinách ES. Právne
ustanovenia umožňujú vyplácanie hypotekárnymi dlho
pismi (Nemecko, Francúzsko, Grécko a Rakúsko). V Dán
sku prevláda poskytovanie pôžičiek prostredníctvom
hypotekárnych dlhopisov, kým hotovostné pôžičky na
bývanie sa môžu poskytnúť so súhlasom ministra a majú
malý praktický význam. Hypotekárne obligačné pôžičky
sa vyplácajú požičiavateľovi (dlžníkovi) vo forme odsúhla
seného, zmluvne dohodnutého hypotekárneho dlhopisu.
Napriek tomu hypotekárna banka sa zaručuje predať

19

PRÍLOHA

hypotekárne dlhopisy na Copenhagen burze v mene dlž
níka za cenu, ktorá závisí od trhových podmienok v deň
predaja.
Forma splácania závisí od spôsobu vyplácania pôžič
ky. Vo väčšine štátov, v ktorých sa pôžičky vyplácajú
spravidla v hotovosti, sa aj splácanie realizuje touto for
mou. V Dánsku sa pôžičky splácajú formou hypotekár
nych dlhopisov. D lžník môže „vrátiť" hypotekárnej banke
špecifikovaný počet hypotekárnych dlhopisov, vzťahujú
cich sa k zostatkovému dlhu, z rovnakej série, ktorá sa
použila pôvodne na vyplatenie pôžičky.
Pre úverové aktivity hypotekárnych bánk je typické
používanie dlhodobého fixného úroku na pôžičky, hoci
v ostatných rokoch trh pôsobil na skrátenie doby splat
nosti, na používanie variabilnej alebo indexovanej úroko
vej miery.2
Vo väčšine krajín nie sú právne alebo štatutárne naria
denia, týkajúce sa dĺžky trvania pôžičkového kontraktu.
Na druhej strane nariadenia takéhoto charakteru sú
v Dánsku a Taliansku.
Pre dlhodobé úverové obchody hypotekárnych bánk je

2 Často diskutovanou je otázka dlhodobej fixnej úrokovej
miery  akú úlohu (a či vôbec nejakú) bude mať na hypotekár
nom trhu v budúcnosti. Bude fixná úroková miera prekona
ná? Zdá sa, že aj napriek zmenám a inováciám na finančných
trhoch bude mať hypotéka s fixnou úrokovou mierou a anuit
ným spôsobom splácania významné postavenie v neustále
sa rozširujúcom hypotekárnom finančnom systéme (rôzne
typy hypoték, rôzne systémy splácania, rôzne služby atd).
Rozhodujúcou črtou hypotéky s fixnou úrokovou mierou je,
že dlžník má istotu, že budúce hypotekárne splátky nebudú
ovplyvnené vývojom bežných úrokových mier. Táto vlastnosť
zabezpečuje „prežitie" tohto typu hypotéky. Okrem toho väč
šina dlžníkov neinklinuje k riziku a vo všeobecnosti preferuje
hypotekárne úvery s fixnou úrokovou mierou.
Neznamená to však, že úvery s fixnou úrokovou mierou
budú poskytované na rovnakom základe ako v minulosti.
Veritelia zakladajúci hypotéku s fixnou úrokovou mierou ráta
jú s úrokovým rizikom a žiadajú „určitú" kompenzáciu pre
takéto riziko. Táto kompenzácia môže byť vo forme dostatoč
ne vysokej úrokovej miery, pokrývajúcej i predpokladané rizi
ko.
Týmto spôsobom dochádza k stretu záujmov veriteľov i
dlžníkov. D opyt po hypotékach s fixnou úrokovou mierou a
ponuka samozrejme závisia i od postojov veriteľov a dlžníkov
k riziku a od ich očakávaní vo väzbe na úroveň úrokových
mier. Rovnako dôležité sú i preferencie investora a záujem o
fixné úročené investície, z pohľadu veriteľov je zasa význam
ný fakt, že založené hypotéky s fixnou úrokovou mierou môžu
predať tretej strane.
Tendencie vývoja na hypotekárnych trhoch (európskom,
americkom) naznačujú, že sa vytvára priestor na flexibilné
hypotekárne nástroje (flexibilná úroková miera, flexibilný sys
tém splácania). Kľúčovým momentom pre hypotéky s fixnou
úrokovou mierou v budúcnosti je ich ocenenie  výška úroko
vej miery, ktorej úroveň bude rozhodujúca pre umiestnenie
tejto pôžičky na príslušnom trhu.
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charakteristické, že poskytnuté pôžičky nemôže banka
vypovedať, resp. nejakým spôsobom spochybňovať,
najmä ak vyhovujú zmluvným záväzkom. Nariadenia vzťa
hujúce sa k právu dlžníka ukončiť pôžičku sú rozdielne.
Problém predčasného splácania smeruje ku konfliktu
záujmov dlžníka na jednej strane a hypotekárnej banky
a držiteľov hypotekárnych dlhopisov na druhej strane.
V Nemecku môže byť právo dlžníka predčasne splatiť
pôžičku ohraničené. Obdobie, počas ktorého je toto
právo dlžníka limitované, nesmie prevyšovať 10 rokov.
V Taliansku sa v prípade pôžičiek v cudzej mene právo
predčasného splatenia reguluje špeciálnymi podmienka
mi zahraničnej pôžičky. Vo Francúzsku, Taliansku,
Holandsku, Nórsku a Švédsku dlžník môže splatiť pôžičku
kedykoľvek. Predčasné splatenie závisí od výšky kom
penzačných poplatkov (vo Francúzsku a Taliansku sú
zákonne upravené).

Právna forma, rozsah činnosti a dohľad
hypotekárnych bánk

Hypotekárne banky tvoria špecifickú skupinu úverové
ho „odvetvia". Sú najvýznamnejšou skupinou špecializo
vaných úverových inštitúcií. Rozlišovacou charakteristi
kou je ich právo vydávať hypotekárne dlhopisy. Opačnou
stranou princípu špecializácie je zúžený rozsah činnosti
hypotekárnych bánk  emisia hypotekárnych dlhopisov
a financovanie dlhodobých investícií.
Hypotekárne banky získavajú svoje finančné zdroje na
kapitálovom trhu. Od emitenta sa vyžaduje kvalitné posta
venie na príslušnom trhu, emisia musí byť objemná, vyža
duje sa špecifická právna forma. Všetko toto vytvára
dôveru investorov pri použití ich finančného kapitálu na
nákup dlhopisov.
Prevládajúcou právnou formou hypotekárnych bánk sú
akciové spoločnosti (v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku 
všeobecne silnie tendencia zriaďovať hypotekárne banky
ako akciové spoločnosti). Pôvodne sa hypotekárne banky
zriaďovali ako veriteľské alebo dlžníčke inštitúcie. Pokiaľ sú
založené ako dlžníčke inštitúcie, môžu mať právnu formu
združenia (asociácie), družstva alebo nezávislého fondu
(v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Fínsku).
Hypotekárne banky majú vynikajúce pozície na kapitálo
vom trhu a v oblasti poskytovania úverov na bývanie. Kvalita
dlhopisu často rezultuje z príslušných aktivít kapitálový trh,
bývanie, verejný sektor, investície financované komunálny
mi bankami v súlade s ekonomickou politikou. V niektorých
krajinách existujú hypotekárne inštitúcie, ktoré nie su zria
ďované ako súkromné, ale zakladá ich centrálna vláda
alebo iné teritoriálne orgány ako verejné inštitúcie (v Nemec
ku, Taliansku, Rakúsku, Nórsku a Švédsku). Hypotekárne
inštitúcie môžu byť založené ako centrálne hypotekárne
inštitúcie (vo Švajčiarsku, Rakúsku, Švédsku). Za myšlien
kou tejto právnej štruktúry stoja prostriedky združovania,
menšie regionálne úverové inštitúcie môžu byť úspešnejšie
na kapitálovom trhu.
Napriek tendenciám smerujúcim k dešpecializácii
a deregulácii je zrejmé, že hypotekárne banky fungujú ako
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špecializované banky vo viacerých európskych krajinách.
V Nemecku a Rakúsku fungujú od roku 1900 zmiešané
typy hypotekárnych bánk, ktoré sa popri hypotekárnych
úveroch zaoberajú aj inými bankovými transakciami.
V súčasnom období majú vyššiu flexibilitu, napr. môžu
emitovať aj ine ako hypotekárne dlhopisy (v Nemecku,
Dánsku, Francúzsku a Fínsku).

Bankový dohľad

Hypotekárne banky sú podrobené prísnej kontrole vo
všetkých európskych krajinách v nadväznosti na organi
záciu bankového dohľadu v konkrétnej krajine. Prevažujú
cou formou sú dozorné úrady vytvorené príslušným minis
terstvom financií. Vo viacerých krajinách vykonáva
dohľad centrálna banka (Grécko, Holandsko, Portugal
sko a Španielsko).
Úlohou dohľadu (organizovaného rôznymi formami) je
zabezpečiť súlad s právnymi nariadeniami (minimálna
výška kapitálu, solventnosť, emisia dlhopisov, krytie, čo je
dôležité najmä pre ich bezpečnosť a zvýšenie dôvery
verejnosti). Ďalej je oprávnený vypracovávať v individuál
nych prípadoch nevyhnutné opatrenia na zavedenie
právnych ustanovení, alebo prijímať všeobecné direktívy
takého charakteru, ako napr. ohodnocovanie a výška
pôžičky.

Záverečné poznámky

1. Postavenie hypotekárnych dlhopisov na kapitálovom
trhu vyspelých trhových ekonomík možno vyjadriť nasle
dujúcimi absolútnymi i relatívnymi číselnými hodnotami.
Hypotekárne dlhopisy v obehu k 31.12.1992
Krajina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D ánsko
Francúzsko
Grécko
Nemecko
Portugalsko
Španielsko
Taliansko

mil. ECU
105 568
28479
15
132837
28
3704
41 187

%
24,01
6,48
0,00
30,21
0.01
0,84
9,37

Zdroj: Hypotekárne banky a hypotekárne dlhopisy, r. 1993
Hypotekárne dlhopisy emitované v členských krajinách EFTA
(k 31.12.1992)
Krajina
Fínsko
Nórsko
Rakúsko
Švédsko
Švajčiarsko

mil. ECU
1657
10 975
4360
93379
15340

%
0,38
2,50
0,99
21,23
3,49

V niektorých krajinách sa emitujú komunálne dlhopisy, ktoré
majú rovnaký právny základ ako hypotekárne dlhopisy:
Krajina
Nemecko
Francúzsko
Taliansko
Luxembursko
Rakúsko

mil. ECU
(k 31.12.1992)
302 673
998
6971
551
9582

%
93,35
0,31
3,22
0,17
2,96

Celkový pohľad na sumu hypotekárnych a komunálnych
dlhopisov v obehu vo vyspelých európskych krajinách udáva
nasledujúca tabuľka:
Krajina
Dánsko
Nemecko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Portugalsko
Fínsko
Nórsko
Rakúsko
Švédsko
Švajčiarsko

mil.ECU
(k 31.12.1992)
105 568
435510
15
3704
29477
51619
551
2241
28
1657
10975
13942
93397
15 340

%
13,82
57.00
0.00
0.48
3.86
6 75
0,07
0,29
0,00
0,22
1.44
1.82
12,22
2,00

2. Systém hypotekárnych dlhopisov má dlhodobú tradí
ciu. Základné princípy tohto systému boli vypracované
pred vyše 200 rokmi. V súčasnosti sú hypotekárne dlhopi
sy integrálnou súčasťou moderného finančného systému
s výhodnou úrokovou mierou tak pre dlžníka, ako aj pre
investora.
Hypotekárne banky vystupujú v úlohe sprostredkovate
ľa medzi veriteľmi (investormi, majiteľmi hypotekárnych
dlhopisov) a dlžníkmi (záujemcami o tento typ úveru tinan
covania nehnuteľností). Hypotekárne banky riešia záujmy
oboch strán poskytovaním pôžičiek zabezpečených
hypotékou na majetok alebo ekvivalentnými právami a
emisiou dlhopisov na základe týchto hypoték, čím získa
vajú finančné zdroje na kapitálovom trhu.
Investori, ktorí používajú svoj kapitál na nákup dlhopi
sov na kapitálovom trhu, sú úverové inštitúcie, poisťova
cie spoločnosti, penzijné fondy, investičné firmy a
súkromné osoby. Tieto skupiny investorov fungujú (ope
rujú) na národnom i medzinárodnom trhu. Ich spoločným
záujmom je investovať zdroje do nástrojov kapitálového
trhu, ktoré majú:
• čo možno najvyššiu úrokovú mieru,
• vysokú bezpečnosť,
•vysokú likviditu.
Dlžníci sa delia na dve rozdielne skupiny:
• jedni financujú investície do podnikateľského majetku
vrátane majetku využívaného na poľnohospodárske
účely;
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• druhí financujú bytovú výstavbu  nákup domov alebo
bytov, verejne dotovanú alebo súkromnú výstavbu nájom
ných domov.
Pre obidve skupiny dlžníkov je charakteristické, že
majú záujem o vypožičiavanie si dlhodobých finančných
zdrojov.
Úlohou hypotekárnych bánk je zosúladiť tieto v čase
divergentné záujmy veriteľov a dlžníkov.
3. Podstatné črty systému hypotekárnych dlhopisov a
charakteristické obchodné aktivity hypotekárnych bánk:
• hypotekárny dlhopis je nástroj, ktorý z ekonomického
pohľadu slúži na refinancovanie pôžičiek poskytnutých
na kapitálové investície. Investičné úvery tohto typu majú
vysokú úroveň bezpečnosti, ktorá je založená na registrá
cii nehnuteľného majetku vo verejnom registri alebo v
pozemkovej knihe; úver je zabezpečený vlastníctvom
majetku. Vlastníctvo pozostáva najmä z vlastníctva pôdy
a budov. Bezpečnosť môže byť založená na iných, in rem
aktívach (takých, ako napr. lietadlá, „verejný úver").
Pojem „verejný úver" znamená, že bezpečnosť je založe
ná na pohľadávke voči centrálnej vláde, regionálnej vláde
alebo územných orgánov, ktoré sa svojou schopnosťou
(možnosťou) zvyšovať daňové príjmy a na základe finan
čnej asociácie so štátom, považujú za dlžníka prvej triedy.
Tento fakt je vyjadrený i v opatrení o pomere solventnosti
(viaže sa na nulové riziko);
• iba určité úverové inštitúcie môžu emitovať hypotekár
ne dlhopisy. Broukerské domy alebo iné finančné inštitú
cie nemôžu vydávať dlhopisy s názvom hypotekárne.
Dokonca sa často hovorí o „privilegovaných" hypotekár
nych dlhopisoch. Pozitívne definované to znamená, že
iba tieto špecializované úverové inštitúcie majú právo
emitovať hypotekárne dlhopisy;
• právo emitovať a predávať hypotekárne dlhopisy je
spravidla spojené s reštrikciou rozsahu obchodnej čin
nosti. Iba úverové inštitúcie, ktorých hlavnou obchodnou
činnosťou sú hypotekárne úvery a komunálne úvery vláde
sa vo väčšine prípadov považujú za hypotekárne inštitú
cie. Svoju činnosť vyvíjajú v súlade so špeciálnymi naria
deniami. V mnohých prípadoch musia podľa zákonných
ustanovení získať licenciu na emisiu a predaj hypotekár
nych dlhopisov;
• jednou z charakteristík hypotekárnych bánk je posky
tovanie dlhodobých úverov. Pôžičky, ktoré poskytujú v
súlade s dlhodobosťou investícií, sú emitované s nízkymi
splátkami, doba trvania sa pohybuje v intervale 2030
rokov. Táto dlhodobosť sa vzťahuje najmä na hypotéky na
zabezpečenie bývania. Pri financovaní podnikateľských
aktivít (nehnuteľný majetok), ktoré sú rýchlejšie odpisova
né, sa doba trvania pôžičky (splatnosť) pohybuje v prie
mere od 15 do 25 rokov. Pre systém hypotekárnych dlho
pisov je typické, že sa emitujú ako cenné papiere s fixnou
úrokovou mierou počas celého obdobia trvania pôžičky
alebo s úrokovou mierou meniacou sa každých 5, 10
alebo viac rokov. V niekoľkých krajinách sa však uplatňu
je flexibilnejšie prispôsobenie úrokovej miery. Pre každé
ho investora, ktorý sa chce vyhnúť riziku zmien úrokovej
miery, resp. minimalizovať toto riziko, a snaží sa zabezpe
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čiť si nízku úroveň úrokov v dlhodobom období, je dôleži
tý aspekt vlastníctva  či je napr. vlastníkom domu, resp.
nájomného bytu, príp. administratívnej budovy. Vo verej
ne podporovanej bytovej výstavbe je používanie pôžičky
s fixnou úrokovou mierou nevyhnutné, oveľa pružnejšie
však reaguje na zmenenú situáciu výška nájomného;
• hypotekárne dlhopisy nakupujú banky, poisťovacie
spoločnosti, investičné firmy, podnikatelia a súkromné
osoby. Zaujímajú sa o hypotekárne dlhopisy ako o cenne
papiere kapitálového trhu, pretože spravidla sú úročené
vyššie ako bankové vklady.
Z pohľadu investora, najmä bánk, sú tiež spojené s lik
viditou, ktorá sa spája s akvizíciou hypotekárnych dlhopi
sov. Hypotekárne dlhopisy sú kótované na burze a „berú"
sa ako kolaterálne cenné papiere (záruka, zaručené);
investori ich môžu kedykoľvek predať za bežne kótovanú
hodnotu, alebo ich môžu ukladať ako záloh v prípade
pôžičky od centrálnej banky.
Vysoká bezpečnosť, vysoký úrok a likvidita sú výhody,
ktoré vysvetľujú, prečo je taký veľký objem hypotekárnych
dlhopisov v obehu na európskom trhu. V niektorých kraji
nách, najmä v Dánsku a Nemecku, dokonca prevyšujú
vládne dlhopisy.
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ODBORNÁ BANKOVÁ KNIŽNICA
Koncom uplynulého roka sa v Bratislave
konala konferencia, ktorú zorganizovala
Slovenská asociácia knižníc v spolupráci
so Spolkom slovenských knihovníkov
Rokovalo sa o východiskách transformá
cie slovenského knihovníctva. Posúdil sa
dosiahnutý stav jeho vývoja a najdôležitej
šie úlohy, ktoré treba riešiť na úrovni cen
trálnych štátnych organov, samospráv
nych štruktúr i v knihovníckej obci. najmä
na pôde Slovenskej asociácie knižníc
a Spolku slovenských knihovníkov.
Zo záverov a odporúčaní tohto poduja
tia vyplývajú pre odbornú bankovú kniž
nicu konkrétne ciele v prospech tvorivej
praxe a zlepšenia všestranných služieb
pre čitateľov  špecialistov v oblasti ban
kovníctva.
Stratégia akcií v našom prostredí musí
mať na zreteli tri základné charakteristiky
bežného knižničného prostredia:
• efektívne knižničné služby si vyžadujú
spoluprácu knižníc. Aplikácie sa preto
musia rozvíjať tak. aby sa čo najlepšie
využila koordinácia aj spôsob napojenia
malých alebo menej pokročilých knižníc
na väčšie fondy a služby. Toto predpokla
dá presun dôrazu zo služieb na báze fon
dov na služby na báze prístupu k nim.
Vyžaduje si to, aby systémy používané vo
vnútri knižnice boli prispôsobené prostre
diu vsieti.
• samotná odborná knižničná infraštruk
tura nemôže fungovať izolovane. Musí tvo
riť integrovanú súčasť širšej mestskej,
vnútroštátnej, zahraničnej európskej infor
mačnej infraštruktúry. Siete a telematické
systémy sa musia použiť ako prostriedky
na optimalizáciu funkcie knižníc, ako
súčasť tejto infraštruktúry a ešte špecific
kejšie ako sprostredkovateľ medzi použí
vateľmi a informačnými prameňmi dostup
nými v rámci knižnice.
• treba brat do úvahy rôzne vývinové
stupne, na ktorých sú nové informačné
technológie knižnice, aby sa zlepšilo jej
využitie, lebo uľahčuje osvojenie si pracov
ných metód vsieti.

Perspektívne by mohla byť štruktúra kniž
ničného programu aj u nás založená na
troch akčných smeroch, ktoré konferencia
charakterizovala takto:
• prvý  sieťovo orientovaný vnútorný
knižničný systém  určuje i vnútorné použi
tie informačnej technológie knižnice tak,
aby zmobilizoval systémy a služby, aby

mohli byť spojovacím článkom medzi sie
ťami a telematickymi aplikáciami a aby sa
zvýšila ich schopnosť interakcie so širším
informačným prostredím,
• druhy  telematické systémy pre vzá
jomne prepojene knižničné služby 
sústreďuje sa na rozvoj funkčných spojení,
aby sa zlepšila spolupráca, komunikácia
a koordinácia medzi špecializovanými
odbornými knižnicami a širokým okruhom
dodávateľov.
• tretí  knižničné služby umožňujúce prí
stup k informačným prameňom v sieti 
zameriava sa na knižnice ako na súčasti
európskej informačnej infraštruktúry, ktoré
sú spojovacím článkom medzi používateľmi
a informačnými prameňmi v sieti. Pretože
informačný reťazec sa postupne zakladá na
infraštruktúre pre elektronické rozširovanie
informácii, je dôležité, aby sa aj odborne
bankové knižnice dostali do takého posta
venia, v ktorom by mohli rozšíriť svoje tradič
né úlohy v tejto oblasti. Rozvíjanie aplikácií
na tomto stupni posilní sprostredkovateľskú
úlohu knižníc, ktoré sa stanú účinným spo
jovacím článkom medzi konečnými použí
vateľmi a informačnými prameňmi prístup
nými v sieti.

Potenciál sietí sa považuje za vydavateľ
ské médium. Tieto zdroje zahŕňajú súbory
archívov (knižničné dokumenty, software,
multimediálne výstupy) interaktívne služby
(adresáre, bibliografické a iné bázy dát
a veľké sady údajov), odbomovedecké
a štatistické prehľady. Výber dodávateľov
informácií je rôznorodý a rozširuje sa vráta
ne tých, čo pochádzajú z akademickej
obce, resp. špeciálnych odborných odvet
ví, vládnych orgánov, atď.
V tomto komplexe meniaceho sa pro
stredia dôležitú úlohu zohrávajú knižnice.
Tradične umožňujú prístup k získavaniu
a uchovávaniu odborných materiálov a tiež
vytvárajú okno do sveta dostupných infor
mačných zdrojov prostredníctvom konzul
tácií a referenčných služieb.
Niektoré z knižníc rozširujú túto Úlohu aj
do oblasti sietí. Nedostatok organizované
ho prístupu k týmto elektronickým zdrojom
je bariérou ich efektívneho využívania.
V práci knižníc vidíme tieto ciele a výcho
diská:
• vývoj organizovaných rámcov a tech
nológií na odkrývanie zdrojov pre organi
zovaný prístup k informačným prameňom
vsieti,

• plánovanie knižničných služieb v záuj
me prístupu konečných používateľov
k prameňom informácií prostredníctvom
sieti.
Aby odborná knižnica mohla plniť úlohu
spojovacieho článku medzi konečnými pou
žívateľmi a zdrojmi v sieti, treba vytvoriť služ
by pre prístup k zdrojom, ich objavovanie
a vyhľadávanie na zabezpečenie nástrojov
a na integráciu vyhľadávaných zdrojov do
lokálneho používateľského prostredia.

Tento akčný smer poskytuje príležitosť
knižnici banky, aby rozvíjala strategickú
splouprácu s inými subjektami v informač
nej infraštruktúre. najmä s dodávateľmi
sieťových informačných zdrojov a s vývo
jovými pracovníkmi na objavovanie týchto
zdrojov v organizácii sietí. Za sprievodné
aktivity môžeme považovať:
• sprístupňovanie výsledkov (akcie
poskytujúce kohorentnú syntézu výsled
kov a ich sprístupňovanie vo vnútri knižni
ce i mimo nej prostredníctvom pracovných
seminárov, publikačnej činnosti a výstav),
• využitie a transfer výsledkov (po
vzbudzovať a demonštrovať transťer tech
nológii pomocou posunu úspešných pro
jektov z experimentálneho a operačného
prostredia a ich prenesením do iného kon
textu).
V rámci d o p l n k o v ý c h opatrení treba
vytvoriť platformu v oblastiach, akými su
integrované aplikácie v určených sférach
služieb, technické implementačné skupi
ny, najmä v oblastiach súvisiacich s uvá
dzaním noriem, autorské pravá a úlohy
knižníc vrátane špeciálnych oblastí, ako
napr.: vzdelávacie kurzy, spoločne tech
nológie s inými programami, monitorova
nie prostredníctvom sieťových telematic
kych prostriedkov, rozvoj technológií
a trendov v knižničnom sektore.
Na záver by som chcela poznamenať, že
podujatie bolo pre pracovníkov knižníc
veľmi podnetné a v neposlednom rade
považujem za potrebne vyzdvihnúť vzorne
služby Univerzitnej knižnice v Bratislave,
ktoré poskytujú Poľnobanke v napájaní sa
na medzinárodné siete ON LINE nielen na
londýnske univerzitne knižnice, ale aj na
vybrané univerzity v USA, osobitne pro
stredníctvom Národného centra informácií
a Ústrednej ekonomickej knižnice v Brati
slave a Slovenskej technickej knižnice.
PhDr. MilicaLesáková
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VYUŽÍVANIE HRUBEJ
ÚROKOVEJ MARŽE V PRAXI
Na to. aby sa mohli získať takéto infor
mácie, je nevyhnutné zabezpečiť kvalitný
informačný systém, prepojený na najniž
šiu organizačnú zložku a prepojenie odo
vzdávania informácií medzi jednotlivými
organizačnými útvarmi navzájom. Za
bezpečenie prepojenia informácií nie je v
súčasnosti na požadovanej úrovni, infor
mácie sa získavajú prácne, len s čiastoč
ným využitím počítačov.
Hrubé úrokové rozpätie možno v
stručnosti charakterizovať ako rozdiel
medzi výnosovými a nákladovými úrok
mi, je to ukazovateľcharakterizujúci zis
kovosť banky. Tradičné metódy sledo
vania bankových kalkulácií, ako tzv
POOLmetóda. resp. metóda podľa
jednotlivých položiek bilancie sú len
zjednodušeným vyjadrením celého
problému, pretože nezohľadňujú ďalšie
náklady, ktoré vzniknú už na úrovni
pobočky a neberú do úvahy skutočný
vývoj úrokov a skutočne dosiahnuté
stavy bilancie.
POLLmetóda vychádza z percentu
álneho podielu aktívnych a pasívnych
obchodov na celkovom objeme obcho
dov a z percenta úročenia, pričom
hrubá úroková marža je vypočítaná ako
rozdiel vážených aritmetických prie
merov aktívnych a pasívnych obcho
dov. V podmienkach vanabilnosti a
častých zmien úrokových sadzieb a
rozptýlenosti aktívnych a pasívnych
operácií banky by bolo takéto sledova
nie prácne a málo presné.
Pri výpočte vlastnej úrokovej marže
sa vychádza z presného objemu zúčto
vaných úrokov a priemerného skutoč
ného stavu aktívnych a pasívnych
obchodov. Tento spôsob výpočtu v
podstate možno charakterizovať ako
modifikovanú podobu POOLmetódy.
výpočet je však presnejší, zohľadňuje
skutočný vývoj úrokov a stavov bilan
cie. Nedostatkom tohto výpočtu je, že
sa obvykle vypracúva po skončení
obdobia a má konštantný, resp. infor
matívny charakter. Aby sa hrubé úroko
vé rozpätie mohlo stať aktívnym nástro
jom riadenia, je potrebné vytvoriť taký
informačný systém, ktorý by zabezpe
čil jeho zistenie v aktuálnom čase.
24

V našej postupne sa
rozvíjajúcej trhovej ekonomike
sa v komerčných bankách stáva
kalkulácia hrubej úrokovej marže
jedným z rozhodujúcich nástro
jov riadenia manažmentu.
Pre hodnotenie úspešnosti
jednotlivých pracovných
kolektívov nadobúda čoraz väčší
význam jej sledovanie na
najnižších úrovniach riadenia
a využívanie týchto poznatkov
v rozhodovacom procese
pri uzatváraní aktívnych
a pasívnych obchodov.

Druhá z tradičných metód kalkulácií
hrubej úrokovej marže je metóda sledo
vania podľa jednotlivých položiek bilan
cie, na základe ktorej sa zisťuje, akými
položkami pasív boli financované jednot
livé položky aktív, a opačne, v akej štruk
túre boli použite položky pasív. Použitie
tejto metódy v praxi je pri veľkom objeme
aktívnych a pasívnych obchodov praktic
ky nemožné, avšak sledujú sa aktíva a
pasíva v rozdelení podľa časového hľa
diska a doby splatnosti  krátkodobé.
strednodobé a dlhodobé. Tieto položky
bilancie nachádzajú svoj finančný odraz v
krátkodobých, strednodobých a dlhodo
bých nákladových, resp. výnosových úro
koch, čo umožňuje zistiť hrubé úrokové
rozpätie podľa tohto časového hľadiska.
V praxi narážame na problém nedo
statku peňazí, zvlášť nedostatku dlho
dobých zdrojov, keď vklady podnikate
ľov, resp. občanov sú ukladané prevaž
ne na obdobie do jedného roka, čim
vzniká akútny nedostatok stredno a
dlhodobých zdrojov.
Z uvedeného vyplýva, že nebýva oje
dinelým javom, keďstredno a dlhodobé
aktíva sú kryté krátkodobými zdrojmi.
čo v konečnom dôsledku narúša celu
koncepciu metódy podľa položiek
bilancie a dodržiavanie tzv. zlatého
bankového pravidla zostáva len v teo
retickej rovine.

Uvedený problém sa zreteľne odzr
kadľuje v dosiahnutej úrovni krátko,
stredno a dlhodobej úrokovej marže,
keď krátkodobá úroková marža vysoko
prekračuje úroveň stredno a dlhodobej
úrokovej marže. Banka je nútená z
dôvodu nedostatku primárnych stred
no a dlhodobých zdrojov v zaujme
zabezpečenia likvidity kupovať sekun
dárne zdroje a cena týchto zdrojov má
priamy dopad na úroveň ziskovosti
banky. Otázka získaných zdrojov a
ceny týchto zdrojov sú len jednou strán
kou mince a nemôžu vyčerpávajúco
zodpovedať otázku hrubého urokove
ho rozpätia.
Správne použitie zdrojov v čase a
priestore je ďalšou, nemenej dôležitou
stránkou daného problému. V súčas
nosti sa použitie zdrojov sústreďuje na
poskytovanie úverov. V tejto oblasti
stále absentuje prepojenie získaných
informácií na finančný trh tak. aby
obchody pre klientov banky a banku
samotnú boli lepšou alternatívou užitia
zdrojov ako operácie na finančnom
trhu. Citeľnejší je tento stav na úrovni
pobočky, kde sa porovnanie výnosnos
ti aktívnych bankových obchodov s
operáciami na finančných trhoch nevy
užíva, čím je pobočka oklieštená o mož
nosť správať sa trhovo a využívať trho
voorientovane metódy kalkulácií úro
kovej marže.
Kalkulácia úrokovej marže sa dostá
va do povedomia širokej bankovej
verejnosti ako základná informácia o
ziskovosti banky, avšak na to, aby sa
stala aktívnym nástrojom riadenia, je
potrebné tieto metódy ďalej rozvíjať pri
zohľadnení súčasnej situácie na našom
finančnom trhu. Práve tento ukazovateľ
najzreteľnejšie odzrkadľuje negatívne
vplyvy nekvalitného úverového portfó
lia banky. Analýza vplyvov pôsobiacich
na úroveň hrubého úrokového rozpätia
je samostatnou kapitolou a zaslúži si
osobitnú pozornosť. V každej banke,
ktorá má záujem prosperovať, by kalku
lácie úrokovej marže a analýza vplyvov
mali byť súčasťou riadiaceho procesu.
Ing. Mária Pročková

ZO ZAHRANIČIA

BANQUE DE FRANCE

Jednou z najstarších
a najvýznamnejších cen
trálnych bánk je Banque
de France. Vznikla 18.
januára 1800 na príkaz
Napoleona Bonaparta,
ktorý bol v tom čase prvým
konzulom Francúzska.
Vznikom banky sa sledo
val rozvoj francúzskeho
hospodárstva, ktoré sa
počas politicky nepokoj
ného obdobia po francúz
skej revolúcii nachádzalo
v hlbokej recesii. Banque
de France bola emisná
inštitúcia vybudovaná
podľa už existujúceho
anglického a švédskeho
vzoru, akciová spoločnosť
s kapitálom 30 mil. frankov a pôsob
nosťou na území Paríža, neskôr od
roku 1848 na území celého Francúz
ska. D vesto najsilnejších akcionárov
tvorilo zhromaždenie akcionárov
a volilo 15 regentov Generálnej rady
(Conseil General), ktorí riadili banku,
a troch cenzorov, ktorí dohliadali na
riadenie.
V roku 1806 zriadil Napoleon Bona
parte, v tom čase už francúzsky cisár,
funkciu guvernéra Banque de France
a dvoch viceguvernérov. Všetkých
troch menoval sám cisár. O dva roky
neskôr bol cisárskym dekrétom prijatý
základný štatút banky platný s menší
mi obmenami až do roku 1936. V roku
1808 Napoleon potvrdil aj kúpu budo
vy pre Banque de France  hotel de
Toulouse na Rue de la Villiere v Paríži.
Do roku 1848 mali bankovky Banque
de France voľný kurz, teda nemuseli
byť vždy akceptované ako platidlo.
Rozsah emisie bankoviek nebol ohra
ničený žiadnym limitom, ale Banque
de France musela zaistiť ich výmenu
na predloženie za mince.
Po kríze spôsobenej politickými
udalosťami roku 1848 bol zavedený

inštitút pevného kurzu, ktorý zaisťoval
výmenu bankoviek za legálny kurz a
zabezpečoval tiež ohraničenú emisiu
bankoviek. V druhej polovici 19. storo
čia a počas prvých troch desaťročí
tohto storočia sa pevný a voľný kurz
niekoľkokrát menili v závislosti na poli
tickej a hospodárskej situácii.
Od roku 1848 sa Banque de France
rozširovala po území celého Francúz
ska. Najviac pobočiek však bolo vybu
dovaných začiatkom tohto storočia,
keď sa ich počet zvýšil zo 160 v roku
1900 na 256 v roku 1928.
Spolu s teritoriálnym rozvojom sa
zvyšoval aj rozsah činnosti Banque de
France, ktorá postupne začala vstupo
vať na devízový a kapitálový trh a roz
širovať styk s klientelou.
V roku 1936 po volebnom víťazstve
ľudového frontu vo Francúzsku vláda
obmedzila nezávislosť centrálnej
banky zákonom, podľa ktorého 15
regentov v Generálnej rade nahradilo
20 radcov. Väčšinu radcov menovala
vláda, iba dvoch valné zhromaždenie
a jedného pracovníci banky.
V roku 1945 bola Banque de France
znárodnená a odvtedy je vlastníkom

banky francúzsky štát.
Na základe iniciatívy
guvernéra
centrálnej
banky sa v roku 1973
uskutočnila novela štatú
tu banky z roku 1936,
ktorá sa týkala zloženia
Generálnej rady. Jej člen
mi mohli byť len odborníci
z oblasti hospodárstva
afinancií.
V súvislosti so zjedno
covacím procesom v Eu
rópe sa v roku 1994 usku
točnila posledná zmena
štatútu, podľa ktorej sa
Banque de France pri
spôsobila
štandardu
Maastnchtu. Popri Gene
rálnej rade bol zriadený
nový orgán banky  Rada menovej
politiky. Podľa vzoru D eutsche Bun
desbank získala Banque de France
väčšiu nezávislosť, vytvoril sa ale oso
bitý francúzsky model centrálnej
banky.
Na čele banky je guvernér a dvaja
viceguvernéri. Všetkých troch menuje
Rada ministrov na obdobie šiestich
rokov s jednou možnosťou opätovné
ho vymenovania. Raz ročne je guver
nér Banque de France povinný predlo
žiť správu o stave a vývoji menovej
politiky prezidentovi republiky a parla
mentu. Na požiadanie komisií financií
oboch snemovni parlamentu je povin
ný informovať o situácii v oblasti meno
vej politiky.
Úlohou Rady menovej politiky je
určovanie menovej politiky a sledova
nie vývoja peňažnej masy. Členmi
Rady menovej politiky sú okrem guver
néra a dvoch viceguvernérov ďalší
šiesti členovia, menovaní Radou
ministrov na obdobie deviatich rokov.
V súčasnosti šiesti externí členovia
Rady menovej politiky Banque de
France sú z oblasti financií, poisťovníc
tva, priemyslu, vysokého školstva, žur
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nalistiky a politiky. Premiér a minister
hospodárstva a financií sa môžu
zúčastňovať na zasadnutiach Rady
menovej politiky, predkladať svoje
návrhy, ale nemajú hlasovacie pravo.
Generálna rada riadi Banque de
France vo všetkých oblastiach okrem
tých, ktoré súvisia s poslaním banky.
Sú v nej všetci členovia Rady menovej
politiky a jeden zástupca volený
zamestnancami Banque de France.
Minister hospodárstva a financií
menuje cenzora, ktorý sa zúčastňuje
na zasadnutiach Generálnej rady
a môže predkladať návrhy, ale aj v prí
pade jeho nesúhlasu sú rozhodnutia
Generálnej rady konečné.
Na návrh guvernéra Banque de
France vyberá Generálna rada 15 až
24 členov do Konzultatívnej rady. ktorá
je poradným orgánom. Úlohou Kon
zultatívnej rady je informovať guverné
ra a Generálnu radu o stave a vývoji
v rôznych oblastiach hospodárstva 
v priemysle, v obchode a poľnohospo
dárstve.
Na každodenné vykonávanie roz
hodnutí riadiacich orgánov sú vytvore
né úseky banky, a to úsek sekretariátu,
úsek kontroly, úsek hlavnej pokladni
ce, úsek úveru, úsek štúdií, úsek
zahraničných služieb, úsek výroby
bankoviek, úsek informatiky a vzdelá
vania, právny úsek a personálny úsek.
Banque de France má veľký počet
pobočiek po celom Francúzsku,
v súčasnosti až 212. Prvý dôvod tohto
množstva pobočiek je historicky,
keďže bola zriadená počas obdobia
revolúcií na podporu a zjednodušenie
financovania obchodu. D ruhý dôvod
je praktický  veľká sieť pobočiek zjed
nodušuje prispôsobenie sa Banque
de France zmenám vo francúzskej
ekonomike a finančnom systéme.
Celkový počet zamestnancov Ban
que de France je okolo 17 tisíc.
Podľa štatútu je poslaním Banque
de France určovať a realizovať meno
vú politiku s cieľom zaistiť stabilitu
cien. Túto úlohu plní v rámci celkovej
hospodárskej politiky vlády. Pre výkon
tohto cieľa Banque de France v osobe
guvernéra, viceguvernéra alebo
člena Rady menovej politiky nesmie
žiadať ani prijímať žiadne pokyny
vlády alebo inej osoby. Vláda určuje
výmenný režim a paritu franku a Ban
que de France reguluje výmenný kurz
medzi frankom a ostatnými devízami
v rámci všeobecnej devízovej politiky
formulovanej ministrom hospodárstva
a financií.
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Na uskutočňovanie menovej politiky
používa Banque de France ako nástro
je úrokové sadzby, intervencie na
medzibankovomtrhu. operácie na voľ
nom trhu a system povinných rezerv.
Významnú úlohu v činnosti Banque
de France má devízová politika. Na
reguláciu vzťahu franku a zahranič
ných devíz banka zriaďuje špeciálny
účet pokladnice, ktorým je Fond deví
zovej stabilizácie.
V oblasti zákonodarstva a dohľadu
nad bankovým sektorom a kapitálo
vým trhom centrálna banka vykonáva
funkciu prepojenia troch zodpoved
ných inštitúcií a funkciu sekretariátu.
Prvou inštitúciou je Výbor pre bankové
zákonodarstvo (Comité de la Régle
mentation Bancaire). ktorého predse
dom je minister hospodárstva a finan
cií a podpredsedom guvernér Banque
de France. Úlohou výboru je tvoriť vše
obecné predpisy pre úverové inštitú
cie. Ďalším výborom je Výbor pre úve
rové inštitúcie (Comité des Etablisse
ments de Credit), ktorého predsedom
je guvernér Banque de France. Výbor
udeľuje licencie novým úverovým inšti
túciám, príp. povoľuje dôležité zmeny,
ako napr. zmenu právnej formy, vlast
níctva, druhu činnosti a pod. Treťou
inštitúciou je Banková komisia (Comis
sion Bancaire). ktorej predsedom je
opäť guvernér Banque de France a jej
náplňou je dohľad nad úverovými inšti
túciami s právomocou postihovať
porušenia zákona o bankách a predpi
sov vydaných Výborom pre bankové
zákonodarstvo. Preveruje operácie
úverových inštitúcii a monitoruje ich
finančnú situáciu.
Dôležitou úlohou Banque de France
je riadenie peňažného obehu, dohlia
danie nad zúčtovaním bank a iniciatíva
v oblasti modernizácie platobných
prostriedkov.
Výlučnou právomocou Banque de
France je emisia bankoviek a mincí na
území metropolitného Francúzska. Je
jednou z mala emisných bánk. ktorá
sama vykonáva všetky činnosti v pro
cese výroby papiera a tlačenia banko
viek. Tieto výrobné aktivity slúžia aj
pre potreby niektorých krajín franko

vej zóny, prípadne iných krajín.
Významná je aj úloha Banque de
France v medzinárodnej spolupráci
v rámci Medzinárodného menového
fondu. Svetovej banky, inštitúcii
Európskej únie a bilaterálnych vzťahov
s centrálnymi bankami na celom svete.
Má vybudovaný program medziná
rodnej spolupráce a poskytuje pomoc
mnohým krajinám v rôznych oblas
tiach v závislosti na potrebách danej
krajiny. Týka sa to hlavne vysielania
expertov na krátkodobý audit, konzul
tačných misii na rozličné analýzy
stavu a návrhy riešení, poriadania kur
zov pre stredný a vyšší manažment
centrálnych a iných bánk vo Francúz
sku a v iných krajinách alebo vysiela
nia poradcov do rôznych oblastí na
dlhodobé pobyty. Národnej banke
Slovenska poskytla Banque de France
poradcu pre bankový dohľad pána
PhilippaAguéru.
Osobitnou činnosťou francúzskej
centrálnej banky je spolupráca v sku
pine frankovej zóny a výkon sekretariá
tu Parížskeho klubu.
Z ostatných činností treba spome
núť vedenie účtov úverových inštitúcií,
činnosť banky štátu, poskytovanie slu
žieb verejného záujmu, komerčne
služby a poradenské služby.
Posledné zasadnutie Rady menovej
politiky určilo ciele Banque de France
v oblasti menovej politiky na rok 1995,
ktoré sledujú priblíženie Francúzska
požiadavkám Maastrichtskej zmluvy.
Guvernér Banque de France Jean
Claude Trichet sa obrátil na vládu
s posolstvom znížiť verejný deficit na
4.2 % HDP v roku 1995 a 3 % v roku
1996. čo je kritérium Maastrichtu.
V roku 1995 banka predpokladá mieru
inflácie menšiu ako 2 %. rast peňažnej
masy M3 5 %. rast HD P 3 %. pričom
veľký dôraz kladie na pevný a stabilný
frank.
Banque de France so svojou skoro
dvestoročnou históriou je dnes moder
na finančná inštitúcia, ktorá môže byť
vzorom pre mnohé centrálne banky
vrátane NBS.
Týka sa to najmä oblasti modernizá
cie platobných prostriedkov, systému
zúčtovania bánk, štátnej pokladnice,
bankového dohľadu, poskytovania
technickej pomoci a niektorých ďal
ších oblastí

BANQUE DE FRANCE
Podľa francúzskych zdrojov
spracoval Ing.VladimírMartvoň

SPRAVODAJSTVO

Záujem o hypotekárne
obchody
Na prvom tohtoročnom direktóriu NBS
bol predložený na informáciu material
„Možnosti a podmienky praktického uplat
nenia hypotekárnych úverov v Slovenskej
republike'. Vypracoval ho Inštitút meno
vých a finančných štúdií (IMFŠ)  odbor
bankových a finančných produktov. Mate
rial nadväzoval na riešenie vybraných
praktických problémov súvisiacich najmä
s etapou zavedenia hypotekárnych nástro
jov  predovšetkým na legislatívny rámec a
ekonomické podmienky. Tato problemati
ka bola prediskutovaná aj so zástupcami
odvetvových ministerstiev  ministerstvom
financií, ministerstvom hospodárstva,
ministerstvom dopravy, spojov a verejných
prac. ako aj podnikateľskou sférou.
V materiál! sa okrem iného konštatuje:
• je tu potenciálny záujem o hypotekárne
obchody zo strany našich bánk. ako aj prí
jemcov úveru.
•charatkenzovat úlohu NBS (v nadväz
nosti na pripravovaný novelizovaný návrh
zákona o NBS) v tomto procese z pohľadu
zabezpečenia kontrolnej činnosti,
• hypotekárne a komunálne obchody
môže vykonávať iba právnická osoba,
ktorá ma povolenie pôsobiť ako banka v
zmysle príslušných právnych predpisov,
• jednou z organizačnotechnickych
podmienok vykonávania hypotekárnych
obchodov je vedenie registra krytia hypo
tekárnych záložných listov, alebo komu
nálnych obligácií bankou.
• úlohou poskytovania hypotekárnych a
komunálnych obligácií bude aj previerka
stavu pozemkových kníh a katastra nehnu
teľností, ktoré sú bezpodmienečnou
súčasťou hypotekárnych obchodov.
Rokovanie direktória NBS uložilo IMFŠ
pokračovať v analýze parciálnych problé
mov hypotekárneho bankovníctva v nad
väznosti na štúdiu ..Hypotekárne nástroje."
JO

Výstava mincí
a medailí v Mexiku
Mince a medaily zo Slovenska si po
minuloročnom úspechu v sídle Ame
rickej numizmatickej asociácie v Colo
rado Springs budú môcť prezrieť v naj
bližších dňoch i v Mexiku. Výstava
mincí a medailí obohatená o ukážku
nových slovenských bankoviek sa
uskutoční pod záštitou mexickej cen
trálnej banky v dňoch 8. februára až 9.
marca 1995 v Museo Casa del Risco
v Mexico City.

Príprava projektu účtovného systému NBS
Dňa 22. decembra 1994 sa konala v NBS prezentácia výsledkov štúdie nového účtov
ného systému NBS. Štúdia (feasibility study) je výsledkom spolupráce NBS a nemeckej
centrálnej banky a predstavuje východiskovú etapu náročného komplexného projektu
nového účtovného systému centrálnej banky Slovenska.
Štúdia predstavuje východiskové hodnotenie existujúceho účtovného systému NBS
a možné smery jeho postupnej premeny na systém fungujúci v moderných európskych
centrálnych bankách. Významná časť štúdie je venovaná najmä harmonizácii medziná
rodne používaných účtovných štandardov vo vedení účtovníctva centrálnych bánk v
Europe a nadväzuje na niektoré odporúčania misie Medzinárodného menového fondu v
oblasti vedenia účtovníctva centrálnej banky.
Prezentáciu, ktorá sa konala za účasti zástupcov D eutsche Bundesbank (na obráz
ku), niektorých členov Bankovej rady a direktória NBS, uviedla vrchná riaditeľka úseku
informatiky Ing. Anna Pastuchová, CSc. Ťažiskové okruhy a výsledky štúdie prezentoval
riaditeľ odboru účtovníctva a platobného styku Ing. Peter Holička a vedúca oddelenia
bilancií Ing. Milena Koreňová.
Foto: Ivan Paška

HOMEBANKING
Poľnobanka, a. s., pripravila pre svo
jich klientov v tomto roku viacero novi
niek. Novinárov o nich informovala
vrchná riaditeľka divízie služieb Zita
Holla a riaditeľ odboru informačnej
technológie Ing. Jozef Gubka. Novin
kou, ktorá bola hlavnou témou tlačovej
konferencie, je styk klienta s bankou
priamo zo sídla jeho firmy prostredníc
tvom počítačového systému Home
banking. Technické podmienky zave
denia tohto systému sú minimálne 
počítač (min. 386 SX) a priama telefón
na linka Výhod je viacero. K najdôleži
tejším zatiaľ patrí zadávanie prevod
ných príkazov a získavanie informácií
o účte v elektronickej forme na počíta
či, čo umožňuje rýchlejší obrat peňazí
a šetrí čas pri dochádzaní do banky,
ktoré je spojené napr. s problémami
s parkovaním, príp. čakaním v rade.

Format obrazovky zodpovedá štan
dardným tlačivám banky a základne
údaje, ktoré treba vyplniť, sa automa
ticky predsvecuju. Správnosť väčšiny
údajov sa verifikuje ešte pred vytvore
ním spojenia s bankou, čím sa predíde
opätovnému zadávaniu príkazov. Na
uľahčenie prace možno vytvoriť väzbu
medzi homebankingom a databázou
účtovníctva. Bezpečnosť a ochrana kli
enta je zabezpečená na viacerých
úrovniach, prístup k jednotlivým urov
niam je chránený heslom.
Homebanking je maximálne kom
fortný, otvorený voči ďalšiemu rozvoju,
vyžaduje
jednoduchú
obsluhu
a zabezpečuje ochranu pred zneuži
tím, Poľnobanka pripravuje v blízkom
čase ďalšie úpravy, ktoré jeho použí
vanie ešte zjednodušia a rozšíria mož
nosť výberu stupňa ochrany.
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SPRAVODAJSTVO

II. ročník Memoriálu Ing. Bittera
Ing. Tibor Bitter bol dlhoročný popredný
pracovník bývalej Štátnej banky českoslo
venskej a následne Všeobecnej úverovej
banky. Bol tiež vynikajúcim aktérom v stol
notenisovom a tenisovom športe. Vo funk
cii námestníka riaditeľa pobočky Všeobec
nej úverovej banky. a. s. . v Nových Zám
koch ho začiatkom roka 1993 predčasne
zastihla smrť. Vedenie pobočky VÚB. a. s.,
Nové Zámky v spolupráci s odborármi
usporiadali 21. januára už II. ročník Memo
riálu Ing. Bittera v stolnom tenise. Zúčastni
lo sa ho 13 športovcov. Celkovým viťazom
sa stal J. Púš z TJ Banka Bratislava, druhé
miesto obsadil E. Švajda z D aňového
úradu Nové Zámky a na treťom mieste
skončil L. Horník z pobočky VUB, a, s..
Nove Zámky. Podujatie malo vysokú špor
tovú i organizačnú úroveň.
Jozef Púš
TJ Banka Bratislava

Časť účastníkov turnaja v stolnom tenise: stojaci zľava: Švajda, Kupecký, Púš, Kedro, Čabo,
dolný rad zľava: Lazjanský, Moravec, Rozuyo.

Národný park Slovenský raj
V p r e d c h á d z a j ú c o m č í s l e s m e i n f o r m o v a l i o t o m , že
Národná banka Slovenska v y d á v a pri príležitosti 30. výročia
vyhlásenia územnej ochrany prírody v Slovenskom raji strie
borné pamätné mince v hodnote 500 Sk. Mince však n e b u d ú
v predaji vo februári, ako bolo uvedené v závere článku, ale
a k a d . s o c h á r I m r i c h Svitana

Náhrdelník

z technických príčin až v marci. Keďže z priestorových dôvo
dov s m e v článku o p r i e b e h u a v ý s l e d k o c h súťaže na tuto
mincu predstavili len víťazný návrh po zohľadnení pripomie
nok poroty, v tomto čísle uverejňujeme na porovnanie všetky
návrhy o d m e n e n é v opakovanej súťaži

akad. sochár Ladislav Sichman
Vtáčnik

akad. sochár Imrich Svitana
Lúka

iiÁAOúii'/^mii
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A SHARED NETWORK OF
AUTOMATED TELLER MACHINES
Following the aim to build and devel
op a unified, universal network of auto
mated teller machines (ATM) and elec
tronic found transfers at point of sales
(EFF/POS) and thereby create condi
tions for the development oť card oper
ated electronic payment in the Slovak
Republic, the Czech and Slovak banks
founded the Czech and Slovak Bank
Card Association which split in January
1994 and gave rise to the Bank Card
Association.
To improve the quality oť offered ser
vices the member banks of the Associ
ation have agreed to mutually open
access to their automated teller
machines linked by the online elec
tronic payment network that is operated
by the Authorization Centre of Slovakia j
s c. The ACS is the successor of the
INSECO company, federal organisa
tion I S C MUZO j s c Prague. It has 4
years of experience in the field of elec
tronic payment.
By signing an agreement with 12
banks (the General Credit Bank j s c ,
The Investment and Development Bank
j s o , Tatra Bank j s c, The Post Office
Bank j s c, Polnobanka j s c, Ludova
Banka j s c, The Czechoslovak Com
mercial Bank j s
c, Agrobank j s
c , Istrobankj s
c,
Industrial
Bank j s c, Bank
Month
ATM
Hana j s c and
COOP Bank j s
December
144
c) conditions
January
144
were created
February
144
for a client  a
March
153
cardholder of
April
159
any the above
May
164
mentioned
June
175
banks  to use
July
176
any cash dis
August
181
penser that is
September
192
joined to the
October
221
shared network
November
244
to
withdraw
255
December
cash.
Since

early

to all card holders whose cards are
safeguarded by the BCA security fea
tures, or those oť other banks or compa
nies that will conclude an agreement on
the acceptance of their cards in the joint
system with the BCA. At the moment
two additional banks, which do not
have automated teller machines of their
own, are about to join  The First Com
munal Bank j s c and Creditanstalt j s c.
The shared network is joined to the
international network EUROPAY and
therefore foreign cardholders of the
EuroCard/MasterCard type can use it
as well.
As ťar as the Slovak Savings Bank
with its own network of automated teller
machines is concerned, negotations
are going on between the bank and the
January, 256 automated cash
association. The issue of the saving
machines have been joined to the net
bank joining the shared network and its
work operating all over Slovakia. The
membership in the association is, first
only exception is the Slovak Savings
and foremost, a technical matter oť how
Bank j s c that is not a member oť the
to transform the bank's automated teller
Bank Card Association (BCA). The
machines from the offline to the online
number of automated teller machines
system.
should increase by 52 by the end of
The online system enables immedi
March and should reach the figure of
ate authorization of withdrawals and
425 at the end of the year. These auto
deposit payments in real time, i.e. at the
mated teller machines will be available
time when the card is used either in an
automated teller
machine or an
electronic cash
NUMBER
WITHDRAWAL
register.
Transactions
The update of a
SK(mill)
Cards
domestic
foreign
total
client's account
balance is done
52 785
797
137488
138285
130.2789
in two steps. The
782
60243
143990
144 772
119.2298
first step is car
68823
968
177 726
176 758
150.3754
ried out at night
233355
78353
1058
232297
201.6287
when
pertinent
238975
88509
1272
237 703
208.3425
files are updated
284063
105170
1927
282136
266.3823
on the basis of
339161
121297
2367
336794
292.6326
information from
379530
135 700
4131
375399
336.8807
the banks. This
439158
148 601
5 040
434118
384.7686
procedure relies
488688
163210
3318
485370
414.8972
upon
the update
511829
177 420
2182
509647
413.8719
oť withdrawals
552 547
191968
1 721
550 853
510.2203
and payments
2092
631017
622.2491
209 749
633109
outside electron
Source: Authorization Centre of Slovakia j s c
ic authorization,

We have often talked about the
advantages of automated teller
machines and direct debit in our
journal. A waning demand for
the amount of cash in circulation
on the one hand and a satisfied
client on the other, have prompted
the Slovak banks to join forces on
one joint project. The first tangible
result of the cooperation has
been introduced on the market
in the New Year.
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therefore, the data from the
banks are necessary. The sec
ond step is the update of a
client's account balance in real
time by use of a card.
The ACS provides the banks
with daily information on the use
of their automated teller
machines i.e. the withdrawals
made by holders of cards issued
by other banks and information
on the use of cards the banks
themselves have issued, or
more specifically the with
drawals made by the holders of
these cards in automated teller
machines belonging other
banks. There are daily bilateral
clearing statements between
the banks and, on the basis of
permission by the NBS, these
are presented to the Bankers
Clearing Centre of Slovakia for
their own clearance as a third
party order.
It is a great asset for a client to
be able to cash money at any
automated teller machines all
over Slovakia. The shared net
work does not create any extra
difficulties. The data to be input
into the automated teller
machines, the socalled opera
tional menu, is almost identical.
What is important is the client's
security, or rather protection of
his data against misuse. The
ACS, responsible for card
authorization, administration
and management, provides a
guarantee by observing interna
tional standards and the recom
mendations of the EUROPAY
company concerning security
features such as the coded
transfer of all nonpublic infor
mation, personal identification
number (PIN) and other impor
tant data secured by the autho
rised computer system. As far
as the security of the system is
concerned, it is provided with
double hardware, an emer
gency resource of electricity, a
NonStop processor, a top level
security system and further
technical equipment.
For cases in which an auto
mated teller machine fails to
return a card, the banks have
agreed to the following proce
dure:
• The card will be deposited in
the bank which owns the auto
30
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mated teller machine for the
period of the first two working
days after the event. The client
can retrieve the card within two
days upon the presentation of
an identity document with a pho
tograph (passport, identity
card) and verification of signa
ture, as long as the bank which
has issued it agrees to it (i.e.
there is no record of theft or loss
of this particular card).
• After two days the client can
collect the card at the bank of
issuance.
The establishment of a non
cash money transfer network
was preceded by 4 years of
intensive effort. The first positive
result came in July 1992 when
the General Credit Bank j s c
opened the first three automat
ed teller machines and issued
the first 50 cards. This undestak
ing involved the study of expert
material, foreign consulting,
elaboration of a project on the
introduction of cards, selection
and implementation oť a system,
definition of system parametres
and system testing, the input of
personal data on the cards, a
trial operation of cards both at
home and abroad. The number
oť cards and automated teller
machines gradually increased.
Additional machines were put
into operation by other banks
that belong to the Bank Card
Association. Further details on
the number oť automated teller
machines, issued cards, and
completed operations as well as
crown withdrawals for the peri
od between D ecember 1993
and D ecember 1994 are given
in the table and the graphs.
The establishment oť a shared
network of automated teller
machines and EFT/POS is the
first step on the way to the devel
opment oť the electronic pay
ment system in Slovakia. In the
near future the Bank Card Asso
ciation intends to complete the
shared network of EFT/POS. 33
EFT/POS fitted by the General
Credit Bank j s c are already
operating at Slovnaft j s c petrol
stations and some other select
ed stores. They should be joined
by approximately 487 by the end
of the calendar year.

FIVE YEARS OF OPERATION IN THE
SLOVAK FINANCIAL MARKET
The Bank's commencement of activ
ities in the financial market was not
very favourable, however. Its opera
tions were significantly restricted by
the lack of technical equipment and
the shortage of free capital. With its
value of 1,33 per cent, the capital ade
quacy of the Bank was badly underes
timated. The Bank had to take princi
pal and consistent measures to elimi
nate the inherited shortcomings.
Therefore, it set itself very demanding
strategic targets aimed particularly at
the general satisfaction of customer
needs, and the improvement and
extension of its commercial activities
and customer groups, while constant
ly taking into consideration the opti
mum relation between the maximiza
tion of profits and the minimization of
entrepreneurial risks on the one hand,
and the continuous liquidity of the
bank on the other.
Despite the considerably unstable
external environment marked by a
constant decline in the real perfor
mance of the Slovak economy which
impaired the growth of the Bank's
operations, VÚB has managed to
achieve remarkable success. It has
become a decisive financial entity in
the Slovak money and capital markets
as evidenced by the Sk 141.2billion
balance at the end of September 1994
with the share of its own resources
totalling Sk 10 billion. It amounts to an
approximately 32 per cent share in the
balance of assets and liabilities and an
almost 16 per cent share in the total
capital oť all banks operating in the Slo
vak market. The coefficient of capital
adequacy increased to 7,78 per cent.
As one of the first Slovak banks, VÚB
opened the way towards the broaden
ing of its activities. The impetus for
such a move came from the adverse
situation in the financial market char
acterized by a highly inadequate
range of highly demanded banking
services. The tendency towards liber

The General Credit Bank, Inc.
(Všeobecná úverová banka,
a.s.  VÚB) came into existence
during the restructuring of the
banking system in 1990 owing to
the split of the Czechoslovak
State Bank. In April 1992, the
Bank was privatized and trans
formed, during the first wave of
voucher privatization, into a joint
stock company with a 47,8 per
cent share held by the National
Property Fund.

alization followed two directions  new
groups of clients and new activities for
the original clientele.
As in the previous period, the Bank
had specialized in providing services
to large and mediumsized state enter
prises, it started orienting its services
mainly to the gradually emerging pri
vate entrepreneurial sector and the
general public. The Bank sought to
attract new clients by introducing a
whole range of new banking products
and services that had not been includ
ed in the past period. Services in the
deposit sphere are among the most
important banking activities. The Bank
started opening time and demand
crown and foreign exchange deposits
for the general public and the private
sector. It made a successful bond
issue and several issues of deposit
certificates. It introduced personal
accounts, payment cards and extend
ed its network of automated teller
machines (ATMs). It introduced stand
ing orders and payments from person
al accounts. There are current
accounts and money transfers for pri
vate entrepreneurial entities.
The deposits by the general public
into personal accounts reached the

volume of almost Sk 9,4 billion at the
end of September 1994. Foreign
exchange deposits amounted to 16,5
billion in the Slovak crown equivalent.
The increasing share of primary
deposits is reinforcing the balance sta
bility of the General Credit Bank, and
reducing its dependence on expen
sive and unstable secondary
resources. Whereas at the beginning
of its activities the share of primary
deposits was 35 per cent of the Bank's
resources, by the end of September
1994 it had increased to 58 per cent.
The General Credit Bank had a 78 per
cent share of the credit market of the
SR at the time of its inception. At pre
sent it has a 36,5 per cent share which,
in principle, meets the requirement oť
the antimonopoly legal standard. The
structure oť clientele in the area of
credits and loans has also changed in
favour of the private sector. The credit
portfolio has considerably improved in
favour of the more liquid shortterm
credit as opposed to the share oť medi
um and long term credits. This devel
opment provides a more appropriate
picture of the time resources structure.
In order to reduce the risks of credit
grants, a rating system was developed
and implemented so as to evaluate
potential risks. The demands for credit
guarantees have also increased. At
present almost 85 per cent of the cred
it portfolio are guaranteed credits.
These measures should gradually
lead to the Bank's improved credit
portfolio and by extension to the
improvement of its liquidity.
The General Credit Bank has
achieved considerable success in for
eign money transfers as well. This
operation commenced in 1991, and
the achieved turnover exceeded Sk 22
billion in the same year. In 1993 the
turnover amounted to Sk 77,9 billion
and in the first six months of 1994 the
turnover of all forms of foreign money
transfers reached Sk 69,7 billion repre
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services. On 27 July 1994, VÚB listed
senting an approximate 30 per cent
financial consulting services in the
its own shares on the Bratislava Stock
share in the Slovak market. At present,
field of primary issues, change of own
Exchange and introduced primary
VÚB operates 85 nostro accounts in
ership relationships, mediation of a
issues of convertible bonds belonging
several foreign banks in different cur
strategic partner, as well as insurance
to Biotika, a.s. At the same
rencies. More than 30
time, the Bank secured a
nostro accounts are open
primary issue of its own
for money transfers. The
Selected Data on VÚB, a.s.
shares to increase the
Bank has concluded 23
capital assets of VÚB from
agreements on direct
31 December 1990
31 D ecember 1994
Sk 2,039 billion to Sk 4,1
credit lines with a number
Number of branches
40
billion. On the whole, the
of foreign banks and has
38
Bank made 7,534 opera
a correspondence rela
Number of subbranches
171
22
tions
with securities in the
tionship with approxi
Number of clients
101 736
1 310 784
first
six
months of 1994,
mately 650 banks.
Number of accounts
197 117
1 600 065
the total volume of which
The balance quality of
7 210
Number of employees
3 788
amounted to Sk 4,953 bil
the General Credit Bank
lion. The range of its
is further improved by
operations is supple
the development of
mented by the activities
activities in the emerg
of its daughter compa
ing Slovak financial
nies, i.e. VÚB Invest a.s.;
market, i.e. investment
VÚB Real Estate Ltd;
banking. As the only
Prompt a.s.; VÚB Fac
entity, it is a founding
toring
a.s; VÚB Wusten
shareholder and an
rot, a.s. (building soci
active trader on the
ety); and VÚB Leasing
Bratislava and Prague
Ltd.
stock markets. At the
Bratislava
Stock
When viewing the hith
erto activities of the
Exchange, the Bank
Bank and the achieved
acts as a broker and
results, it is obvious that
jobber of government
the General Credit Bank
and company bonds,
has managed to keep
as well as voucher pri
and strengthen its lead
vatization shares. The
ing position despite
percentage of busi
ness shares traded On 10 January 1995, the General Credit Bank, Inc. (Všeobecná úverová growing competition in
through
banka, a.s.) organized a special concert for the representatives of the the Slovak money and
VÚB at the Bratislava State, public life, diplomatic corps, and the banking community at the capital markets. In the
Stock Exchange for
concert hall of the Slovak Philharmonic Orchestra in commemoration of next few months, the
Bank will continue to fol
clients and for own the 5th atniversary of the Bank's establishment.
low its clearly defined
account reached 40
orientation towards its
per cent in 1993. In
basic strategic target: to
1993, the Bank intro
become a modern,
duced the shares of 7
comprehensive finan
companies onto the
cial institution that, with
quoted market, out of
the extent and the stan
the total of 9 quoted
dard of offered ser
shares on this market.
vices, will meet the crite
The Bank prepared and
ria of modern banking
placed bond issues on
as it is known in ad
the primary capital mar
vanced market econo
ket for two companies,
mies. In this way, the
Ozeta Trenčín, a.s. and
Bank will secure for itself
Benzinol Bratislava,
both a permanent, sta
a.s. These were the first
ble position in the Slo
issues in the Bank's his
vak financial market,
tory to be introduced
and the credibility of its
onto the market on
present and potential
behalf of the client. The
clients, and local and
General Credit Bank
foreign partners.
has issued its own
Source:
securities, as well as
General Credit Bank
those of its clients. It
The branch office of the General Credit Bank in Košice
provides a range of
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INTERNATIONALE
NEDERLANDEN BANK
Therefore, through 1991 and 1992, it
expanded its tinancial network and opened its
subsidiaries or branches in Warsaw, Prague,
Bratislava and Budapest. A branch was
opened in Moscow in February 1994 and fur
ther branches are under constitution in Sofia
and Bucharest.
In The Netherlands, ING Bank offers its
commercial and retail customers a full range
of banking and financial services including
stock brokerage, insurance brokerage, fund
management, leasing, factoring, investment
banking, and the provision of tunds for ven
ture^) capital purposes. The Bank has a lead
ing position in the Dutch payment transfer sys
tem. Approximately 50% of the adult popula
tion and 60% of Dutch corporations currently
have accounts with the Bank.
INTERNATIONALE NED ERLAND EN
BANK BRATISLAVA
ING Bank Bratislava was established in
January 1991 as a Representative Office of
ING Bank and converted into a Branch of
Internationale Nederlanden Bank (CSFR)
a.s. in January 92. Following the creation of
the Slovak Republic on January 1,1993, the
Branch was granted a full banking licence
by the National Bank of Slovakia on Febru
ary 26,1993. The development of the activ
ities ot ING Bank in both the Czech and Slo
vak Republics necessitated, however, atur
ther change of the Bank's legal status. ING
Bratislava consequently became a full
Branch of ING Bank Amsterdam on October
1, 1993, thus reflecting the Group's long
term commitment to the Slovak economy.
ING Bank Bratislava is presently the only
branch of a Western European bank regis
tered in the Slovak Republic. Due to its legal
status, the Branch beneťits from the unlimit
ed support of ING Bank Amsterdam and its
clients and business partners may rely on
the credit rating of the ING Group.
ING Bratislava was granted a full general
banking licence by the National Bank of Slo
vakia, in accordance with Banking Act No.
21/1992 Coll. on February 3, 1993. This full
general banking licence was formally
renewed by the National Bank of Slovakia
on June 16,1993, with unlimited duration.

STRATEGY AND OBJECTIVES
The principal strategy of ING Bank in Cen
tral and Eastern Europe is to develop succes
fully its market share within specific segments
of the banking industry, following its already

Internationale Nederlanden Bank
is a diversified Dutch domestic
and international banking group.
With approximately 23,000 employ
ees, the bank ranks among
the major banks of Europe.
The ING Bank is among the first
financial institutions to have recog
nized the opportunities in the markets
of Central and Eastern Europe.

succesful development in the Latin American
and in the SouthEast Asian Markets.
Its main activities are oriented primarily
towards offering its full range of banking
services to multinational and international
corporation currently penetrating these
markets, as well as to selected local private
and state enterprises.
ING Bratislava presently provides its ser
vices essentially to the subsidiaries or Joint
Venture subsidiaries oť foreign companies
producing in the Slovak Republic, as well as
to the main Slovak export companies The
main banking services presently offered
are:
• Shortterm finance in SKK on an overdraft
basis,
• Financing of exports in foreign currency,
• Documentary credits and guarantees in
foreign currency and SKK,
• Term deposits in foreign currency and
SKK,
• Spot and forward foreign exchange trans
actions in SKK and foreign currencies,
• International and domestic money trans
fer services, through SWIFT and/or the NBS
clearing system,
• Capital markets related services, in partic
ular underwriting and issue of SKK deno
minated securities, brokerage, custodian
and advisory services.
ING Bratislava in cooperation with other
ING Bank branches also offers:
• Mediumterm financing in foreign curren
cies, in particular cofinancing with multi
lateral tinancial institutions under specific
agency agreements and leasing,
• Issue and placement of securities on the
Euromarket,
• Hedging of currencies, commodities.
ING Bratislava intends to develop turther
the quality and the range of services offered
to its target client group. This will be
achieved in particular by continuously
investing in the training and education otthe
Branch's staff and by improving the capac
ity and performance of its Electronic Data

Processing Systems. The Branch will con
tinue to increase the number of customers
served, with a particular emphasis on Slo
vak manufacturing companies. Finally, ING
Bratislava intends to develop further its
cooperation with Slovak Banks and finan
cial institutions, particularly in the tield of
capital markets, with the aim to contribute to
the qualitative and quantitative develop
ment of Slovak tinancial markets.
ING SECURITIES Slovakia
Internationale Nederlanden Securities
(Slovakia) s.r.o. (ING SECURITIES Slova
kia), as a daughter company ot ING Bank
with a hundred per cent equity capital from
Internationale Nederlanden Bank N.V.
Amsterdam, The Nederlands, was estab
lished in the last quarter of 1994 (on October
3). The goal of this cooperation is to carry on
operations in capital markets. Its equity
capital amounts to Sk 60 million.
ING SECURITIES Slovakia will concen
trate on providing services in the Slovak
capital market to the clients ot its parent
bank. In addition to this cooperation, the cor
poration will provide services to new clients
and carry on its own trading transactions.
The corporation is a member of the
Bratislava Options Exchange as well as the
Bratislava Stock Exchange, and has applied
for an ONLINE connection with RM System
Slovakia (offexchange securities market).
ING SECURITIES Slovakia provides com
plete brokerage services, consulting and
intermediating services (stocks, bonds), list
ing of newly issued securities, and portfolio
management. The issuing services of the
corporation are offered to its current clients
as well as other potential customers. Further
more, ING SECURITIES Slovakia attempts to
involve a wide range of investors into co
operation. In addition to foreign investors
(coming trom the worldwide network ot the
branches of ING Group), ING SECURITIES
Slovakia plans to set up longterm coopera
tion with domestic investors from both finan
cial and nonfinancial sectors.
To reach these goals, it is necessary to
attract foreign investors and ensure protes
sional services; to provide regular and
accurate information on the status of our
money and capital markets; to update infor
mation on primary economic indicators and
important political events. ING SECURITIES
Slovakia has started to issue a regular „Slo
vak Capital and Money Market Report" and
is currently preparing investment analyses
of selected companies.

Source: ING Bank Bratislava
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THE POST OFFICE BANK ON ITS
WAY TO VERDURE AND GROWTH
The Post Office
Bank j s c Bratislava
is one oť the younger
Slovak financial insti
tutions that are on the
threshold of dynamic
growth. The first step
on the way towards
this goal was the
accumulation of cap
ital approximately 18
months after the
foundation of the
bank. Having made
the changes in the
organisational chart,
corresponding to the
innovative ideas ot
Ing Milan Lônčík
the new bank leader
President of the Bank and Chairman of the Board
ship, and having
The Post Office Bank, j s c
introduced an ade
quate information system, we are now
tern and the section of services and money
trying to change over to a higher quality
transfers. The implementation of these
of clearing operations with both local and
measures has not been an easy task
foreign clientele. A clear advantage of
because many banks have already moved
the Post Office Bank is that the split of the
out of the stage of introducing innovative
former Czechoslovak federation did not
trends. At the moment, our position can be
ťundamentally impair its postal links,
characterised by selfrealisation and a
and, as far as we are concerned, there
keen work ethic in a difficult environment.
was no disruption to the banking links
We rely on our own resources in our search
between the two entities. Let me return to
for systemic and conceptual starting
the organisational chart itself which is still
points. To this end we can count on influen
lacking a new profile supported by new
tial local shareholders such as the Slovak
contacts and new staff. I personally pre
Post Office, state enterprise and Slovak
fer young, dynamic people who, in the
Telecommunications, s. e., The Ministry ot
future, will provide a solid foundation on
Transport, Communications and Public
which I intend to build. It is not an easy
Works, as well as our foreign partners P S K
undertaking but it is a necessary and
Wien and Bundeslander Wien. Naturally,
we are trying to make practical use of their
practical step so that effective service
methods, software, expertise, and banking
and a smooth operation of the Post Office
experience. To put it simply  many things
Bank can be achieved.
are being built on the move but our orienta
Our ambition is to become a manage
tion is determined in accordance with our
ment that will gradually acquire consider
own concepts. Even though we are facing
able executive and legal power as well as
risks, our joint effort has already yielded
responsibility corresponding to such a
some positive results.
position. Therefore, we give young people
In order to counteract our risks we look
a lot of decisionmaking power hoping that
to a large network of our offices for sup
they will be able to propose and implement
port. We have counters in 1,620 post
qualified decisions. The second target is to
offices all over Slovakia. This figure illus
separate the methodological and manage
trates our potential of which we intend to
rial activities from those of the executive. In
make full use of. There is no other alterna
practical terms, this meant that our pro
tive for us. At the same time we are build
cessing centre was separated from the
ing our own network of Post Office Bank
section of the automated information sys
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branches which will
coordinate our bank
ing activities in differ
ent regions of Slova
kia, as is already the
case in those that are
already in operation.
We are trying to reach
key regions where, at
post office counters
and in our branches,
we intend to offer our
clients universal, high
quality services. This
is our chance which is
often played down or
even neglected by our
competitors....
I do not wish to go
into detail at the mo
ment, but I would very
much like to empha
size the need for stability in our society,
economy and consequently the banking
sector. Therefore, what I consider
immensely important is the establish
ment of a „triangle" of mutual trust, coop
eration and understanding that should
be seen between the Ministry of Finance
of the SR, the National Bank oť Slovakia
and commercial banks. There are many
mechanisms in this nexus that could be
used in transforming our economy and in
searching for growth incentives.
My previous experience has con
vinced me that we have many highly
qualified banking experts who enjoy
respect at home and abroad, and this
fact fills me with optimism. What we
have at our disposal is a potential that
must not be wasted. Banks with foreign
participation and the representatives of
foreign financial institutions can always
rely on our people. I would not just like
to make pronouncements, but it our
banking experts gain respect abroad,
we should, in turn, pay more respect to
them at home as well. We will need the
because the number of tasks that bank
ing in Slovakia is tacing is very high.
These tasks will not be easy, but we
should not be afraid of tackling them.
Confidence in our own abilities and
strength is immensely important for the
present and the future.

The Services of the Post Office Bank
The Post Office Bank j s c offers ser
vices through its branches and through
the network of 1,620 Slovak post
offices. Our aim is to offer and operate
a whole range oť banking products.
In the relatively short time of its exis
tence, the Post Office Bank has
acquired a considerable number ot
clients and opened more than 230,000
accounts. The most successful bank
ing products are undoubtedly the Post
Office Bank book deposit accounts. We
have issued 190,000 of them. They
have a very favourable rate of interest
and are meant for savings with immedi
ate access to money (without notice)
and term accounts (with a notice of
3,6,12
The Post Office Bank j s c offers ser
vices through its branches and through
the network of 1,620 Slovak post
offices. Our aim is to offer and operate
a whole range ot banking products.
In the relatively short time of its exis
tence, the Post Office Bank has
acquired a considerable number of
clients and opened more than 230,000
accounts. The most successful bank
ing products are undoubtedly the Post
Office Bank book deposit accounts. We
have issued 190,000 ot them. They
have a very favourable rate of interest
and are meant for savings with immedi
ate access to money (without notice)
and term accounts (with a notice of
3,6,12 and 24 months). The advantage
of the book deposit account is that the
owner has immediate access to his/her
accounts at any post office. At the same
time we offer regular and irregular
direct debit savings plans which are
used by approximately 10,000 clients.
A novelty of the book deposit account
offered by our bank is that it can be
opened as a joint account (husband
and wife, parent and child or grandpar
ent)
Another product is deposit certifi
cates which are issued in the nominal
value of 5, 10 and 50 thousand crown
with a 3 month to 12 month notice.
Our bank wishes to contribute to the
development of noncash money
transfer in Slovakia. At the moment we
are focusing on the opening of person
al accounts of which there are already
42,000. A personal account saves time
and money. It enables the client to
make cash remittances, direct debits

and collections (regular and irregular).
A personal account can be opened at
any post office or a bank branch and
the owner can chose his/her own loca
tion where he/she will be able to handle
the account. The account owner can
authorise further 3 people to administer
the account on his/her behalť. Individ
ual operations can be carried out by
the owner or the authorised person at
any post office or bank branch.
The Post Office Bank personal
account is particularly advantageous
for employers whose staff is scattered
all over the country. We can assist in
solving the problem of advance wage
payment at a person's place of resi
dence. This type of accounts is made
use of by several organisations, and
the Post Office Bank is currently offer
ing it to other clients.
We also offer current accounts to
entrepreneurs, interest groups and
organisations. The advantage of
accounts of this type is that the owner
can chose the most convenient post
office or bank branch to handle the
account. At the moment there are
1,300 current accounts.
The Post Office Bank is the only bank
in Slovakia that processes the receipt
and the payment ot international
money orders. As the first bank in Slo
vakia, it processed the receipt and
payment of social benefits and other
cash payments between the Czech
and the Slovak Republics as outlined in
the signed agreement.

the post oťice. The new payment vouch
ers can be used to make payments in
favour of all financial institutions in Slova
kia.
A Bank Money Order is a payment
voucher for cash payments to be debit
ed to the accounts of legal and physi
cal entities opened at the Post Office
Bank or some other financial institution.
The voucher is suitable for account
holders who expect cash payments
from the general public for provided
services  e.g. the payment for cater
ing, rent, insurance, etc. The Post
Office Bank will agree to the production
and the manner of distribution of pre
printed bank money orders with the
account holder according to his
instructions. More information about
this service can be obtained at all post
offices and Post Office Bank branches.
The payer will get a receipt which
serves as evidence oť payment. A
payer who is a holder of a Post Office
Bank account can use the voucher as a
direct debit order.
A Cheque Voucher is a payment
voucher for withdrawals from accounts
opened by legal and physical entities at
the Post Office Bank. The Post Office
Bank issues the cheques on the basis of
an agreement and according to the
payer's instructions. They are fully
coded vouchers safeguarded against
fraud. The issued cheque vouchers will
be sent to the address of the account
holder. The amount stated in this pay
ment voucher can be cashed at any post
office or branch of the Post Office Bank
within the period of its validity, which is 30
days at the most. At the addressee's
request the voucher can be cashed by
the postman, a service used mainly by
disabled people. The receiver of the
payment who is an account holder at the
Post Office Bank can use this voucher as
In order to innovate the bank by mail
a
direct debit order in favour of his own
services and define a clear demarcation
account.
between the post office and other finan
cial institutions in Slovakia, the Post
The cheque vouchers are used at
Office Bank has issued new payment
present to cash
vouchers  a bank money order and a
• social benefits from abroad,
cheque voucher that will replace the pre
• dividends of Investment Privatisa
sent postal orders of the A and B type.
tion Funds from the First Wave of
These new payment vouchers are
Voucher Privatisation
processed at a higher technical level
• pensions and wages,
(optical reading of the voucher  OCR B)
• payments from the Czech Republic
which makes it possible to clear the pay stipulated within the signed agreement
ment and debit the client's account with
on money transfer and some other pay
in 2 or 3 days from the date of payment at ments.
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LOANS FOR GOOD PROJECTS
„To which entrepreneurial subjects is
the American Loan Programme des
tined?"
The programme was set up in 1993, the
Slovak American Enterprise Fund (SAEF)
and our bank having 50% participation in
it. The contract was signed for USD 6 mil
lion (approximately SK 180 million). The
programme is destined for new and
developing private enterprises in Slova
kia with a promising production program,
having all prerequisites for success. In
cooperation with the SAEF we support
export, environmental policy, more effi
cient utilization of power sources, mod
ernization of agriculture and foodstuff
production all of which create new
employment opportunities. The Pro
gramme does not involve tinancial sup
port in the field of trade, distribution and
services connected with these activities.
„What's the maximum amount that
entrepreneurs can borrow within this
Programme and for how long period?"
At the beginning, the maximum was SK
3.5 millionforfour years; nowadays it is SK
600thousandSK 7.5 million ťoraťiveyear
period, and the first repayment can be
postponed to the next year. That is advan
tageous especially for entrepreneurs just
starting up. Interest rates are similar to
those on current loans; however, the col
lateral requirements are not very high as
the approved projects must meet the high
criteria of both our bank and the SAEF.
„Can the applicants meet such high
demands?"
We lend them a helping hand. After
completing the loan application they
must participate in a twoday allexpens
espaid seminar focused, above all, on
drawing up a business plan of high qual
ity. In the beginning, the interest in these
seminars was high. However, majority of
those interested has waived after a more
detailed acquaintance with the criteria.
Of course, we also select among those
who have submitted their business
plans. These business plans are careful
ly reevaluated taking into account their
contribution to our economy.
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Pofnobanka is wellknown for its
unstinting support of small
and mediumscale entrepreneurs.
Besides providing current loans, it
shares in three important
programmes for entrepreneurs:
the American Loan Programme,
the Support Loan Programme
and since 1 January 1995,
the common loan programme
of the Japan Export  Import Bank,
National Bank of Slovakia
and selected commercial banks.
The following is an interview with
Ing. Viera GAJDOŠOVÁ from
Loan Department of Pofnobanka.

Up to now we have approved 20 pro
jects, amounting to about SK 60 million.
This means that we have drawn only one
third of the tinancing available. It is evi
dent that the problem does not consist in
sources but in the lack of good business
plans.
„In which industries are the approved
projects concentrated?"
We have primarily supported the pro
jects aimed at addressing a shortage or
those pertaining to totally new activities
regardless of the industry. For example I
should mention the production of
asparagus being in demand both home
and abroad, production of eye drops,
the development ot polygraphic industry
and natural gas production.We have
also approved the construction of a
mobile unit for chemical waste process
ing, which obviates the need for waste
transfer. In addition we have supported
the bottling oť „Korytnica" mineral water
and „Harmanec" spring water, the pro
duction of glazing furnaces, the produc
tion ot wooden roof trusses using a spe
cial joining method and the production
ot pantihose, which up to now has only
been imported to Slovakia. Loans were
also granted for the production oť highly
demanded lady fingers as well as for the
development of the private agricultural
sector.

„How would you classify these loans
from the aspect of risk?"
They are, by far, less risky than other
loans granted due to the careful
approval of submitted projects. We must
appreciate active approach of the SAEF
to the entrepreneurs granted loans. The
SAEF monitors a project's startup even
after the project has been approved.
„The Support Loan Programme was
approved by the Slovak government last
year and realized by the National
Agency for the D evelopment of Small
and MediumSize Enterprises, Sloven
ská sporiteľňa, Tatrabanka and Pofno
banka. How does it differ from the Amer
ican Loan Programme?"
Loans granted within this Loan Pro
gramme are also longterm loans (up to
5 years). Their maximum amount is SK 5
million. These loans are advantageous
as their interest rate is 14.5%, which can
vary depending on discount rate ot the
National Bank of Slovakia. However,
these loans must be sufficiently secured.
They are earmarked for services, trade
and tourism and are funded by domestic
sources. They are not destined for prima
ry agricultural production.
„Given the advantageous interest rate,
there must be many applications..."
Yes, indeed. Since the Programme's
inception in our bank at the beginning of
November the volume of approved loans
has approached about SK 175 million.
Based on our research it is evident that
the interest in acquiring loans exceeds
the limit provided to our bank through
this Programme by SK 370 million. We
give special attention to the proportional
distribution of finance to all regions of
Slovakia and allocate the funds so at to
alleviate the most pressing regional
problems , especially high unemploy
ment. Naturally, we take into account the
criteria ot the PHARE Fund as the Fund
contributes SK 200 million to the Support
Loan Programme.

Prepared by: Michal Štefánek

KATALÓG BANKOVIEK
 23 krajín, grafické zobrazenie lícnej
a rubovej strany
 označenie ochranných prvkov bankovky
 textový popis bankoviek
 informácie o falzifikátoch

Vyhlásené falzifikáty US dolárov
 údaje o zadržaných falzifikátoch USD
 rýchle vyhľadávanie a dopĺňanie údajov

Skoliaci program
 informácie o technických princípoch
jednotlivých ochranných prvkov papie
rových platidiel

CATALOGUE OF CURRENCIES
 contains pictures of bank notes
 grafical depiction of their face and back
with a text description
 details of the marked protect i v elements
of the bank notes
 information about the counterfeits

Published counterfeits
of the USD
 data about the withheld counterfeits
of the USD

Training program
 information about technical principals of
the protective elements of the bank notes

KATALÓG DER BANKNOTEN
 Abbildung von Voider unci Ruckseite
tier banknotcn
 grafische Abbildung mi t der Tcxlbe
schreibung
 Detaile von Sicherheitsmerkmalen
 Informationen uber Falsifikaten

Die erklärten Falsifikate der USD
Information uberbekannten l'SDľalsi j##'.'.,„.r
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Schulungsprogramm
 macht mil den technischen Prinzipien
einzelner Sicherheitsmerkmale bekannt
INFORMÁCIE:
Združenie APIS  eurOKontakt
Banská Bystrica
tel.: 0042/ (0)H H / 641879.761 tin
fax: 0042/ (O)H H / 64190
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