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Cieľ projektu: 

• využívaním  netradičných vyučovacích metód a foriem  

• nadobudnutie odborných znalostí, skúseností 

a aktuálneho prehľadu vo svete financií vlastnou 

aktivitou žiakov a ich tvorivosťou 

• efektívne selektovanie množstva ponúkaných informácií 

a ich prezentovanie zaujímavou formou  

 

 

 

 

Výsledný produkt: 

•  samostatná, aktívna osobnosť žiaka 

•  finančný spravodajca 
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Ministri sa dohodli, že EURO bude EURO 
7. september 2004 
 
Euro bude odteraz vo všetkých členských krajinách EÚ eurom. Až doteraz sa spoločná európska 
mena písala v Slovinsku evro, v Maďarsku euró a Lotyšsku eiro. 
Ministri financií EÚ a predstavitelia Európskej centrálnej banky ECB sa dohodli  na neformálnej 
schôdzke v Holandsku, že všetky krajiny budú euro písať rovnako. 
 
„Som rád, že sme sa dohodli na jednotnom hláskovaní“, (slova euro) povedal novinárom prezident 
ECB Jean – Claude Trichet. 
„Mne sa to zdalo vždy jasné: E U R O. V niektorých nových krajinách to však hláskujú trocha 
odlišne“, prezradil holandský minister Gerrit Zalm, ktorý schôdzke predsedal. 
 
Spoločná mena euro zatiaľ platí v 12 členských krajinách EÚ, o 2-3 roky by sa k nej mali pridať 
prvé nové krajiny, ktoré do EÚ vstúpili 1. mája 2004. Slovensko počíta so zavedením eura v rokoch 
2009-2010. 
 
 
 
 
NR SR o fiškálnej decentralizácii 
13. september 2004 
 
Rokovaním o balíku 
zákonov týkajúcich sa 
fiškálnej decentralizácie 
pokračuje schôdza SR. 
 

 
 
 
 
 
Minister financií Ivan Mikloš 
predstaví spoločne všetky štyri 
návrhy zákonov, po čom bude 
nasledovať rozprava 
k jednotlivým bodom.  

Balík zákonov fiškálnej decentralizácie zahŕňa návrh zákona o rozpočtovom určení výnosov dane 
z príjmu územnej samosprávy, návrh zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a návrh zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, s ktorými súvisí aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
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Podporu úrokov hypotekárnych úverov štát zruší Podporu úrokov hypotekárnych úverov štát zruší 
14. september 2004 14. september 2004 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            555 

Od roku 2004 by sa mal zrušiť príspevok štátu na hypotekárne 
úvery.  
Od roku 2004 by sa mal zrušiť príspevok štátu na hypotekárne 
úvery.  
  
Približne 300 miliónov korún, by sa mali podľa návrhu 
Ministerstva výstavby presunúť na podporu výstavby obecných 
nájomných bytov. Maximálnou výškou príjmu domácnosti 
zostáva naďalej 3,5 násobok životného minima.  

Približne 300 miliónov korún, by sa mali podľa návrhu 
Ministerstva výstavby presunúť na podporu výstavby obecných 
nájomných bytov. Maximálnou výškou príjmu domácnosti 
zostáva naďalej 3,5 násobok životného minima.  
  
Bonifikácia hypoúverov sa pôvodne považovala za dočasné opatrenie štátu, kým nezosilnie 
hypotekárny trh. Štát bude naďalej podporovať stavebné sporenie prostredníctvom štátnej prémie. 
Výšku percentuálnej sadzby štátnej prémie pri stavebnom sporení stanoví od budúceho roka vzorec, 
ktorý je súčasťou novely zákona o stavebnom sporení.  

Bonifikácia hypoúverov sa pôvodne považovala za dočasné opatrenie štátu, kým nezosilnie 
hypotekárny trh. Štát bude naďalej podporovať stavebné sporenie prostredníctvom štátnej prémie. 
Výšku percentuálnej sadzby štátnej prémie pri stavebnom sporení stanoví od budúceho roka vzorec, 
ktorý je súčasťou novely zákona o stavebnom sporení.  
  
Konkurenčné prostredie núti bankové domy na znižovanie úrokových sadzieb, či na inú ponuku 
výhod pre svojich klientov. Bankové domy zrušili niektoré poplatky či už dočasne, alebo trvalo, 
znižovali úrokové sadzby, urýchlili schvaľovanie úverov, alebo poskytujú špeciálne služby pri 
vybavovaní hypoúverov.  

Konkurenčné prostredie núti bankové domy na znižovanie úrokových sadzieb, či na inú ponuku 
výhod pre svojich klientov. Bankové domy zrušili niektoré poplatky či už dočasne, alebo trvalo, 
znižovali úrokové sadzby, urýchlili schvaľovanie úverov, alebo poskytujú špeciálne služby pri 
vybavovaní hypoúverov.  
  
Vývoj konkurenčného prostredia a dopyt klientov podľa vyjadrení niektorých bankových domov ich 
prinúti reagovať na zmenené podmienky, pričom môže dôjsť aj k znižovaniu úrokových sadzieb. 
Vývoj konkurenčného prostredia a dopyt klientov podľa vyjadrení niektorých bankových domov ich 
prinúti reagovať na zmenené podmienky, pričom môže dôjsť aj k znižovaniu úrokových sadzieb. 
  
Úrokové sadzby hypotekárnych úverov 
bez štátneho príspevku (v % ročne) 
Úrokové sadzby hypotekárnych úverov 
bez štátneho príspevku (v % ročne) 
  
  
&nbsp; &nbsp; pohyblivý úrokpohyblivý úrok fixný na 5 rokov fixný na 5 rokov fixný na10 rokov fixný na10 rokov 
VÚB od 7,29 od 6,99 od 7,39 
SLSP od 5,50 od 6,20 od 6,40 
Ľudová banka od 6,50 od 6,50 od 6,50 
Tatrabanka - 6,20 - 7,20 6,35 - 7,35 
ČSOB 4,60 - 7,25 5,60 - 8,25 - 
HVB Bank 6,15 - 6,00 
OTP Bank 6,70 - 7,50 7,20 - 8,30 7,40 - 8,50 
Istrobanka 6,35 6,95 6,30 
UniBanka 5,40 - 6,15 4,75 - 5,95 5,20 - 6,40 
Dexia 5,80 - 7,50 6,50 - 7,70 6,80 - 8 

 
Maximálna výška príjmu domácnosti na poskytnutie  
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
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Zahraničný dlh Slovenska 
20. september 2004 
 
Celkový hrubý  zahraničný dlh Slovenska dosiahol 
ku koncu júna tohto roka takmer 18,711 miliardy 
USD a v porovnaní z predchádzajúcim mesiacom sa 
tak znížil o 687,6 milióna USD.  
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Pokles dlhu bol ovplyvnený predovšetkým 
splatením 5 ročných dlhopisov MF – SR vo výške 
500 miliónov eur = 608 milióna USD a nižším 
medzimesačným stavom repo – transakcií CB. 
 
V júni 2004 došlo k nárastu záväzkov z nákupu 
štátnych dlhopisov denominovaných v Sk o  
268 milióna USD a k nárastu podnikovej 
zahraničnej zadĺženosti. Celkový dlhodobý 
zahraničný dlh klesol medzimesačne o 310 milióna 
USD a ku koncu júna tak dosiahol hodnotu 11,393 
miliardy USD.  
 
 
 
Štvrtú licenciu na dôchodky má aj VÚB Generali 
23. september 2004 
 
Povolenie ponúkať občanom dôchodkové sporenie už získala aj dôchodková správcovská 
spoločnosť VÚB Generali. Spoločnosť so základným imaním 300 miliónov korún rovnakým 
podielom kontroluje Všeobecná úverová banka a Generali Poisťovňa.  
Úrad pre finančný trh udelil povolenie na vznik a 
činnosť správcu dôchodkov už aj spoločnostiam 
Alianz-Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, ING DSS a Prvej dôchodkovej 
sporiteľni, ktorú založila Prvá stavebná 
sporiteľňa. 
 
Dôchodkové sporenie sa spustí od januára 2005, 
keď si budú môcť občania časť svojich súčasných 
odvodov na dôchodkové poistenie vo výške 9 
percent hrubej mzdy ukladať na vlastný účet 
v dôchodkovej spoločnosti. 
 
Obdobie, počas ktorého bude mať väčšina 
občanov možnosť rozhodnúť sa pre dôchodkové sporenie v rámci kapitalizačného piliera, bude 
trvať od januára 2005 do júna 2006. 
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Štátna pokladnica je ďalšia byrokracia 
27. september 2004 
 
Nový systém štátnej pokladnice, ktorá vedie účty štátnych inštitúcií od ministerstiev cez Sociálnu 
poisťovňu až po divadlá, zatiaľ nefunguje tak, ako by mal. Jej služby dnes využíva 338 klientov a tí, 
ktorí s pokladnicou už prišli do styku, hovoria, že im pribudla ďalšia byrokracia a systém nie je 
dobre pripravený. 
 
 
Riaditeľ košického Štátneho  divadla Peter Himič vyčíta 
systému, že spôsobil "rozšírenie administratívy". Pred 
jeho nábehom znižoval počet úradníkov, dnes ich musí 
prijímať a "nových ľudí musíme zaplatiť my". Okrem 
toho zlyháva aj technika, lebo sa stalo, že "ľudia sa 
dostali do účtov iných inštitúcií" a mohli ich sledovať. 
"Kde máme istotu, že aj naše účty niekto neprezerá? 
Predsa sú v nich obchodné tajomstvá," povedal. 
 
 
Skúsenosti ďalších inštitúcií sú podobné. Napríklad 
riaditeľka ekonomického odboru Ústavného súdu Ingrid 
Kánová hovorí, že sa budú musieť personálne posilniť. 
 
 
Napriek ťažkostiam, ktoré ešte v júni vedenie pokladnice priznalo, sa systém postupne vylepšuje. V 
začiatkoch sa totiž stávalo, že peniaze na výplaty museli dávať v hotovosti, lebo systém zlyhal. 
 
 
Vedci prirovnávajú pokladnicu k socialistickému plánovaniu. "Vedec vopred presne nevie, akú 
chemikáliu bude potrebovať. Podobne obťažné je urobiť pre pokladnicu ročný rozpočet vopred, 
spresnený na mesiace a týždne," hovorí Jaromír Pastorek, riaditeľ Virologického ústavu SAV, ktorý 
tiež patrí do systému štátnej pokladnice. 
 
 
Ministerstvo financií odôvodňovalo zavedenie štátnej pokladnice tým, že chce získať kontrolu nad 
verejnými zdrojmi. Ustúpilo županom, ktorí žiadali viac slobody pri vedení účtov samosprávy. 
 
 
Projekt štátnej pokladnice stál doteraz 1,2 miliardy korún a tender na víťaza, ktorý mal systém 
spustiť, sprevádzali podozrenia z korupcie. Verejná súťaž sa viackrát opakovala, až napokon uspela 
v rokovacom konaní bez zverejnenia firma Hewlett Packard.  
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Centrálna banka zvýšila odhad rastu ekonomiky 
27. september 2004 
 
HDP Slovenska by podľa odhadu Centrálnej banky mal v roku 2004 vzrásť o 5 až 5,7 %, čo je o 
jedno percento viac ako NBS pôvodne očakávala. Ani to nestačilo, aby sme sa dostali pred Poľsko. 
Rýchlejšou dynamikou HDP by mal byť rast reálnej ekonomiky v tomto roku približne o 1 
percentuálny bod rýchlejší, ako boli hodnoty menového programu. 
 
Rast ekonomiky súvisel s vyššou tvorbou pridanej 
hodnoty vo finančníctve, spoločenských službách a 
priemysle. Napriek rastu nominálnych miezd si rast 
produktivity práce zachoval predstih pred rastom 
nominálnych miezd o 1,5 percentuálneho bodu.  
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o nového týždňa – 27. 9. 2004  vstúpila slovenská 

 
V stálych cenách sa produktivita práce zvýšila o 5,8 % 
a jej predstih pred rastom reálnych miezd dosiahol 3,9 
percentuálneho bodu. 
Deficit bežného účtu platobnej bilancie by sa mal 
mierne prehĺbiť. Do zahraničia sa platilo viac 
dividend. Podiel deficitu bežného účtu by nemal 
prekročiť 3 % na HDP.  
 
Zahraničnoobchodná bilancia je krytá prebytkom na 
kapitálovom a finančom účte platobnej bilancie. Vývoj inflácie predpokladá NBS na 5,7 – 7%. 
Vplyv vstupu Slovenska do EÚ sa prejavil v cenách potravín – vzrástli o 0,3 percentuálneho bodu. 
Napriek rastu miezd si rast produktivity práce zachoval predstih pred mzdovým nárastom. Na 
základe zhodnotenia makroekonomického vývoja je riziko pôsobenia dopytových tlakov dosiaľ 
neidentifikovateľné a Banková rada považuje súčasné nastavenie menovej politiky za primerané. 
 
Výmenný kurz koruny a eura bol najdôležitejším faktorom pri ostatných zmenách menovej politiky. 
Koruna aj pri očakávaní, že Centrálna banka úrokové sadzby nezmení, oslabila. Dnešná aukcia 
dlhopisov by v prípade záujmu zahraničných bánk mohla poslať výmenný kurz koruny a eura pod 
hranicu 40 korún za jedno Euro. 
 
 
Na trhu vládla nervozita 
27. september 2004 
 

Obchodovanie na slovenskom devízovom trhu poznačila 
v uplynulom týždni nervozita pred piatkovým 
zasadaním Bankovej rady centrálnej banky, ktorá 
rozhodovala o kľúčových úrokových sadzbách. I napriek 
ponechaniu sadzieb na nezmenenej úrovni však koruna 
uzatvárala týždeň nad 40-korunovou úrovňou. 
 
D

mena len s minimálnym oslabením, keď sa jej kurz s piatkových 39,880/920 SKK/EUR zvýšil na 
39,900/940 SKK/EUR. 
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Euro pomôže strednej Európe 
28. september 2004 

 
Vďaka zavedeniu jednotnej európskej meny v strednej Európe 
sa podľa odhadov MMF môže za 20 rokov HDP zvýšiť o 
ďalších 20 %.  

Najväčšie tri ekonomiky v tomto regióne, Maďarsko, Poľsko a 
Česká republika, však podľa správy Economist Corporate 
Network s najväčšou pravdepodobnosťou prejdú na euro najskôr 
v roku 2010.  
 

„Estónsko, Litva a Slovinsko sa v rámci prípravy na prijatie eura v roku 2007 zapojili do 
mechanizmu ERM 2 uplatňovaného v oblasti výmenných kurzov. Ako ďalšie sa pridajú rovnako 
malé krajiny Cyprus, Lotyšsko, Malta a možno Slovensko, pokiaľ si zachová svoju súčasnú 
politiku," pokračuje správa. 
Systém výmenných kurzov ERM 2, v ktorom musia nové členské štáty EÚ zotrvať minimálne dva 
roky pred vstupom do eurozóny, však zvyšuje riziko prílevu špekulatívnych investorov. 
 
„Malé štáty ako Estónsko a Slovinsko majú dobrú rozpočtovú disciplínu už niekoľko rokov a sú 
pripravené podstúpiť tento tlak. Slovensko sa v súčasnosti uberá smerom fiškálnej konsolidácie a na 
základe odhadov sa do systému ERM2 bude môcť zaradiť v rokoch 2006 až 2007," konštatuje 
správa.  
 
Maďarsko, Česká republika a Poľsko stratili politickú vôľu, ktorá bola hnacou silou reformy pred 
vstupom do EÚ. "Prv, než sa vydajú na cestu za eurom, budú musieť dospieť k novému konsenzu, 
ktorým by sa v rámci reformy verejného sektora podarilo znížiť rozpočtový deficit," uvádza sa v 
správe. 
 
Svet predpovedá SR menší rast než NBS 
1. október 2004 
 
MMF vo svojej najnovšej správe o globálnom ekonomickom výhľade očakáva, že HDP Slovenska 
v tomto roku reálne vzrastie o 4,8 %, kým v budúcom roku by mala slovenská ekonomika vzrásť 
len o 4,3 %. Inflácia by mala dosiahnuť v tomto roku 7,7 % a v roku 2005 by sa mala prudko znížiť 
na 3 %. Bežný účet platobnej bilancie skončí v tomto roku podľa fondu s deficitom na úrovni 2,3 % 
HDP a v budúcom roku sa zvýši na 2,6 % HDP. 
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Podľa fondu zostáva v SR rast HDP na solídnej 
úrovni s vysokým tempom exportu. Ekonomický rast 
podporuje taktiež silnejúce oživenie 
domáceho dopytu. Podľa fondu sa zdá, že fiškálna 
konsolidácia sa vyvíja pozitívne a jadrová 
inflácia je na nízkej úrovni, aj keď celková 
inflácia zostane do koncu tohto roka na vysokej 
úrovni. 
 
NBS predpokladá, že obchodná bilancia 
Slovenska by sa mohla do konca tohto roka mierne 
zhoršiť. Pôvodne predpokladala CB, že obchodná bilancia skončí tento rok s deficitom 2,5 % HDP, 
terajší odhad je však do troch percent. 
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Ako forint prišiel o dôveru 
4. október 2004 
 

O dôležitosti dôveryhodnej a čitateľnej politiky centrálnej 
banky sa v posledných rokoch presvedčili v Maďarsku. 
Začiatkom roku 2003 maďarská centrálna banka smerovala 
k  cieľu prijať čo najskôr euro. Dnes je jasné, že spomedzi 
nových členov to bude možné až v poslednej vlne a okrem 
rozpočtových problémov a vysokých úrokových sadzieb 
stále zápasí o stratenú dôveru.  
Maďarsko, na rozdiel od nás, sa ešte v roku 2003 snažilo 
simulovať kurzový režim, ktorý čaká každú krajinu pred 
prijatím eura. Okolo stanoveného kurzu forintu oproti euru 
strážila banka 15-percentné pásmo, z ktorého kurz nemal 

vybočiť. 
Lenže vysoké výdavky štátu viedli k nestabilite kurzu a špekulanti stavili na posilňovanie. Dúfali, 
že sa im podarí dosiahnuť buď zväčšenie rozpätia, alebo jeho úplné zrušenie. V priebehu dvoch dní 
sa takto investovalo pol miliardy dolárov. Ibaže centrálna banka sa chcela predviesť – kupovala 
euro a znížila úrokové sadzby, len aby oslabila forint v rámci rozpätia. Prvý boj takto centrálna 
banka vyhrala. 
Víťazstvo však netrvalo dlho. Už v júni banka spolu s vládou rozšírili, že chcú oslabiť menu, aby 
tak vylepšili jej pozíciu pred vstupom do ERM2. V tej chvíli sa im vymkol z rúk vývoj na trhu. 
Investori stratili akúkoľvek dôveru v menovú autoritu, forint sa prepadol oveľa hlbšie, než pôvodne 
chceli a banka musela zvýšiť úroky. 
 
SLSP vyplatí dividendy 
8. október 2004 
 
Slovenská sporiteľňa vyplatí po prvýkrát od vstupu zahraničného investora dividendy v objeme 
dvoch miliárd korún. Nerozdelený zisk zostane vo výške 3,891 miliardy Sk. Podľa medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo dosiahla SLSP v  roku 2003 zisk po zdanení 2,731 miliardy 
Sk, rok predtým v objeme 2,23 miliardy Sk a v roku 2001 v sume 1,147 miliardy Sk.  
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Východ nepríde o švajčiarske franky 
11. október 2004 
 
Pomoc východnej Európe, ktorú Švajčiarsko poskytuje od roku 
1990, má pokračovať do konca roka 2006. Švajčiarski politici 
skúmajú možnosti jej prepojenia s kohéznymi fondmi Európskej 
únie. V rámci dohôd s EÚ o vyrovnaní vzťahov sa Švajčiarsko 
zaviazalo, že v priebehu piatich rokov poskytne EÚ miliardu 
frankov (26 miliárd Sk). 
Práve na Balkáne a v Strednej Ázii je situácia kritická, zastavenie 
platieb v dnešnej dobe by mohlo mať dramatické dôsledky.  
Od roku 1990 podporila Švajčiarska konfederácia mierový a 
reformný vývoj v južnej Európe a v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu združených v Spoločenstve nezávislých štátov 
čiastkou viac ako tri miliardy frankov (78 miliárd Sk). 
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Kto môže byť oprávnená osoba 
12. október 2004 
 
Oprávnená osoba je taká, ktorá má právo na poistné plnenie 
v prípade smrti poisteného. V poistnej zmluve je určená menom, 
vzťahom alebo neurčená.  
Určenie oprávnenej osoby menom aj vzťahom súčasne je 
neprípustné (porušenie Občianskeho zákonníka). Ak je oprávnená osoba 
určená menom a rodným číslom, prípadne dátumom narodenia je 
nevyhnutné, aby vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov a podpisom ho potvrdila. Za neplnoletú alebo nesvojprávnu 
oprávnenú osobu súhlas vyjadruje a podpisom potvrdzuje právny 
zástupca (zvyčajne rodič).  
Oprávnená osoba môže byť aj právnická osoba (firma, nadácia a pod., určená názvom a IČO). Ak 
oprávnená osoba nie je určená, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. O zmenu oprávnenej 
osoby je možné kedykoľvek v priebehu trvania poistenia písomne požiadať. Zmena nadobúda 
účinnosť dňom doručenia žiadosti poisťovateľovi. 
 
Ako sa zdaňujú výnosy 
15. október 2004 
 

Pri investovaní do podielových fondov treba počítať s tým, že ak dosiahneme 
nejaký výnos, musíme z neho štátu zaplatiť daň. Rozlišujú sa pri tom dva 
druhy výnosov z investícii v podielových fondoch – dividendy a výnos 
z predaja.  
Podielový fond inkasuje z cenných papierov, ako sú dividendy, kupóny, 
úroky a tie sa vyplácajú investorom vo forme dividend. Dividenda sa chápe 
ako príjem z kapitálového majetku a je zdanená maximálne 19% sadzbou 
DPH. Je zvyčajne nižšia, pretože sa vzťahuje iba na tú časť dosiahnutých 
výnosov, ktorá ešte nebola zdanená. Zdanenú časť výnosov môžu 
predstavovať napríklad: úroky z terminovaných vkladov (a sú zdaňované 
zrážkovou daňou, ktorú odvádza banka) a kupóny z dlhopisov. Daň 

z nezdanenej časti výnosov odvádza správcovská spoločnosť, investorom je vyplatený už čistý 
výnos po zdanení. 
Zisk z predaja podielov vzniká vtedy, keď je cena pri spätnom predaji vyššia ako predajná cena pri 
nákupe podielov. Zdaňovanie zisku je rozdielne pre fyzické a pre právnické osoby. 
Pri zdaňovaní výnosov, ktoré investor dosiahne pri vyplatení podielov, je potrebné zohľadniť dátum 
nákupu podielového listu. Pre podielové listy zakúpené po 31. 12. 2003 platí, že výnos zo spätného 
predaja podielového listu je oslobodený od dane, ak súhrn príjmov znížený o výdavok nepresiahne 
v zdaňovacom období 5-násobok sumy životného minima – dnes 21 050 Sk. Ak presiahne túto 
sumu, zdaňuje sa v daňovom priznaní v plnej výške, 19% sadzbou dane. 
Pre podielové listy zakúpené pred 31. 12. 2003 platí, že príjmy, ktoré dosiahne investor pri 
vyplatení podielov, sú oslobodené od dane z príjmov f. o. vtedy, ak obdobie medzi vydaním 
podielov a ich vyplatením presiahne 3 roky. Pokiaľ obdobie medzi nadobudnutím a vyplatením 
podielov nepresiahne 3 roky, sú oslobodené od dane z príjmov f. o. iba príjmy znížené o výdavky, 
v sume 50 000 Sk, dosiahnuté vyplatením v jednom kalendárnom roku. 
Pri f. o. nie sú od zdanenia oslobodené podielové listy vtedy, ak f. o. v týchto cenných papieroch 
účtovala, teda, ak ich napríklad ako živnostník mala zahrnuté v majetku. P. o. zahŕňa výnos zo 
spätného vyplatenia podielov do svojho daňového priznania bez ohľadu na lehotu držby 
podielových listov.  
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Úvery v eurozóne sú o polovicu lacnejšie 
18. október 2004 
 
Úroky pri spotrebných úveroch pre občanov z 12 krajín eurozóny sa pohybujú v priemere od 6,89 
do 8,45 percenta, zatiaľ čo slovenskí občania platia ročne za rovnaký typ úverov priemerný úrok 
12,9 percenta.  
 
Dôvodom je podľa hlavného analytika ING BANK Jána Tótha nízka úroveň konkurencie na tomto 
trhu.Čiastočne môže túto situáciu zmeniť úverový register, ktorý sa v súčasnosti spúšťa.  

 
Pre banky to prinesie vyššiu istotu, že sa 
úver splatí. Odraziť by sa to potom malo 
na nižších úrokoch. Menšie rozdiely sú už 
na trhu pôžičiek na bývanie. Tie zahŕňajú 
okrem spotrebných úverov určených na 
investovanie do bývania aj hypotéky. 
 
Slovenské banky úročili takéto úvery 
podľa augustových údajov centrálnej 
banky v priemere 7,54 %. V krajinách 
používajúcich euro ponúkali banky 

rovnakú skupinu úverov za 3,5 až 4,86 %. Priestor na pokles úrokových sadzieb aj v prípade 
hypoték. „Pri tých variabilných by úroky mohli klesnúť o pol percenta do pol roka, keďže ešte 
nezohľadňujú celkom pokles úrokov na trhu.“ 
 
 
Licenciu má osem spoločností 
18. október 2004 
 
Povolenie na poskytovanie dôchodkového sporenia v rámci kapitalizačného dôchodkového piliera 
udelil Úrad pre finančný trh aj ôsmej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ide o DSS 
 Sympatia-Pohoda, a. s., ktorú založila Vzájomná životná poisťovňa Sympatia spolu s Prvou 
slovenskou investičnou skupinou, a. s., V Brokers, o.c.p., a. s., Pro Partners, o.c.p., a. s. a 
Investičnou a Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a. s. 
ÚFT tak vyhovel všetkým ôsmim žiadostiam o založenie DSS, ktoré mu od začiatku júna do konca 
augusta doručili zakladatelia dôchodkových spoločností. Okrem DSS Sympatia-Pohoda tak budú v 
rámci kapitalizačného dôchodkového piliera pôsobiť aj Allianz-Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, ING DSS, Prvá dôchodková sporiteľňa DSS, ktorú založila Prvá stavebná sporiteľňa, 
dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali, DSS Aegon, DSS ČSOB a DSS Credit Suisse 
Life & Pensions. 

Dôchodkové sporenie sa v rámci kapitalizačného dôchodkového piliera spustí od januára budúceho 
roka, keď si budú môcť občania časť svojich súčasných odvodov na dôchodkové poistenie vo výške 
9 percent hrubej mzdy ukladať na vlastný účet v dôchodkovej spoločnosti. Obdobie, počas ktorého 
bude mať väčšina občanov možnosť rozhodnúť sa pre dôchodkové sporenie v rámci 
kapitalizačného piliera, bude trvať od januára 2005 do júna 2006.  
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Čo robiť pri strate platobnej karty? 
19. október 2004 
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Platobná karta je chránená osobným identifikačným kódom 
(PIN) alebo podpisom. Pri jej krádeži alebo strate tak vzniká 
menšie riziko, že o peniaze na účte klient príde ako v prípade, že 
stratí hotovosť. Mal by však byť dostatočne opatrný a nenosiť 
PIN kód pri karte v peňaženke. Aby si bol držiteľ istý, že mu 
kartu napriek ochranným prvkom v prípade odcudzenia alebo 
straty nikto nezneužije, mal by ju čo najskôr zablokovať. Ako na 
to? 

V prvom rade je dôležité sa s bankou skontaktovať. Stratu možno 
nahlásiť buď v pobočke alebo telefonicky na čísle, ktoré klient 
od banky dostane pri preberaní platobnej karty. Uvedené linky sú 
klientom k dispozícií 24 hodín denne. 

Banka preberá zodpovednosť za uskutočnené operácie na účte až po zablokovaní karty. Okamih 
prebratia zodpovednosti môže byť v každej banke individuálny. Väčšinou sa však zodpovednosť 
majiteľa za zneužitie karty končí okamihom telefonického nahlásenia straty, krádeže, resp. 
zneužitia platobnej karty. Do tejto chvíle je majiteľ účtu zodpovedný za všetky vykonané transakcie 
v plnej výške. Banky potom väčšinou vyžadujú, aby klient potvrdil udalosť aj písomnou formou. 
Zodpovednosť majiteľa karty za zneužitie karty sa končí napríklad v prípade HVB Bank až v ďalší 
pracovný deň po dni, keď bolo písomné alebo faxové oznámenie o strate alebo krádeži karty 
doručené HVB Bank. Všeobecne platí, že ak sa pri transakciách so stratenou alebo s ukradnutou 
kartou použilo správne PIN číslo, zodpovedá majiteľ účtu za všetky vykonané transakcie tak, ako 
keby ich vykonal sám.Ak klient platobnú kartu stratil v zahraničí, niektoré banky vydávajú svojim 
klientom náhradnú kartu s dočasnou platnosťou alebo ponúkajú možnosť poskytnutia núdzovej 
hotovosti do určitej výšky. 

 
Medzinárodný menový fond pochválil rozpočet 
2. november 2004 
 
Navrhovaný štátny rozpočet na rok 2005 je podľa zástupcov Medzinárodného menového fondu 
zostavený správne a má ich podporu. Fond vidí riziká najmä v navyšovaní výdavkovej časti 
rozpočtu. 

So zástupcami MMF Rusnák hovoril aj o určitých možnostiach naplnenia rozpočtových príjmov vo 
väčšom rozsahu, ako je v rozpočte stanovené.  
 
Poštová banka dostala pokutu 200-tisíc korún 
5. november 2004  
 
Poštová banka dostala od Protimonopolného úradu (PMÚ) pokutu 200-tisíc 
korún za to, že vykonávala práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku 
koncentrácie banky a správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia PMÚ o koncentrácii. Ako 
vyplýva z údajov zverejnených úradom, pokutu by mala banka zaplatiť do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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Hospodársky výsledok NBS za október 2004 
8. november 2004 
 
Národná banka Slovenska vykázala k 31. októbru 2004 kumulovanú stratu vo výške 18,2 mld. 
SKK, pričom za mesiac október dosiahla stratu 4,8 mld. SKK. Hospodársky výsledok NBS výrazne 
ovplyvňuje vývoj kurzu slovenskej koruny voči EUR a USD.  
 
Od začiatku roka slovenská koruna posilnila voči EUR o 2,97  % a voči USD o 4,66 %.  
 
Slovenské podielové fondy vedú v Európe 
9. november 2004 
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Slovensko je už druhý rok hviezdou európskeho trhu otvorených 
podielových fondov. už druhý rok za sebou totiž Slovensko 
dosahuje v Európe najvyšší rast čistých predajov. Aj napriek tomu 
je však objem prostriedkov spravovaný správcovskými 
spoločnosťami na Slovensku stále najnižší v Európe. Sme teda 
najmenšou, ale najrýchlejšie rastúcou hviezdičkou na európskom 
trhu podielových fondov. Podľa údajov európskej federácie FEFSI 
slovenský trh podielových fondov rástol v roku 2003 najrýchlejšie 
v Európe. Trh otvorených podielových fondov na Slovensku 

v porovnaní s okolitými krajinami niekoľko rokov zaostával, no aj napriek tomu je už dva roky 
trvajúce najrýchlejšie tempo rastu majetku v podielových fondoch prekvapujúce. Údaje k 29. 
októbru potvrdzujú, že vysoké tempo rastu stále pretrváva. 
 
Na Slovensku prevládajú najmä investície do peňažných a dlhopisových fondov, kým v Európe 
najviac prostriedkov vkladajú investori do akciových fondov. 
 
ECB stále čaká so zvýšením sadzieb 
12. november2004 
 
Európska centrálna banka (ECB) včera ponechala platnú 
refinančnú úrokovú sadzbu na úrovni 2 %, kde sa nachádza už 
17. mesiac. Vysoké ceny ropy, ako ani nízke dopytotvorné tlaky 
v eurozóne, neprispejú k oživeniu exportu USA, čo bude mať za 
následok vysoký deficit platobnej bilancie USA. Vývoj kurzu 
„možno dovolí ECB vyčkať so zvyšovaním úrokov“. 
Povzbudzovanie v ďalšom zhodnotení spoločnej európskej meny 
s cieľom ochrany spotrebiteľa je problematické. Časť nákladov 
spojených s drahou ropou je presunutá zo spotrebiteľa na 
exportéra. Zhodnotenie eura teda ohrozuje hospodárske oživenie 
eurozóny, ktorá sa na rozdiel od USA nevie pozviechať najmä na 
poli zvyšovania zamestnanosti. Ďalším problémom je značné 
nadhodnotenie eura oproti doláru. ECB by nemala k volatilite na 
trhu prispievať, ale sa jej snažiť zabrániť. Nízka úroková sadzba 
na jednej strane teoreticky oslabuje euro, na druhej strane 
prispieva k riziku vysokého rastu inflácie, čo už naznačil prudký rast ponuky peňazí v eurozóne. 
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Silná koruna pomôže Vianociam 2004 
15. november 2004 
 
Kurz koruny i vývoj cien v obchodoch napovedá, že tohtoročné Vianoce môžu byť štedrejšie než 
minulé. Euro i dolár sú oproti vlaňajšku výrazne lacnejšie a slovenská koruna voči nim prekonáva 
historické rekordy. 
"Pri pokračovaní priaznivého vývoja pri cenách potravín spolu s efektom silnej koruny a rekordne 
slabého dolára, ktoré zlacňujú dovoz, sa spotrebitelia môžu tešiť na skutočne lákavé predvianočné 
nákupy,"  
Podľa analytika Tatra Banky Elizeja Macha si ľudia tento rok mohli dovoliť viac ako vlani a bolo to 
vidieť i na rastúcich tržbách obchodníkov. "Inflačné očakávania sa úplne zmenili a ľudia prestali 
mať dôvod škrtiť,"  
Aj Macho očakáva, že ak sa bude koruna naďalej zhodnocovať a bude silnieť aj konkurenčný boj 
obchodných reťazcov, zlacní to nákupy. Nie je však isté, že to nastane už počas týchto Vianoc.  
 

Slovensko prijme euro neskôr 
16. november 2004 
 
Európska únia síce uznala, že náklady na dôchodkovú reformu, 
ktoré zvyšujú rozpočtový deficit, by sa nemali brať do úvahy 
pri posudzovaní plnenia podmienok na prijatie eura, pre 
Slovensko je to však v súvislosti s prijatím eura už neskoro. 
Povedal to po rokovaní ministrov financií EÚ v Bruseli 
slovenský minister Ivan Mikloš s tým, že SR vstúpi do 
eurozóny 1.januára 2009, teda o rok neskôr, ako v prípade 
nezapočítavania dôchodkovej reformy do deficitu. 

 
Fond vyplatí dlhopisy aj v budúcom roku 
19. november 2004 
 
Fond národného majetku SR (FNM) bude môcť vyplácať dlhopisy, ktoré sú predmetom 
dedičského konania, aj po 31. decembri 2004, keď dôjde k premlčaniu práva na výplatu ich 
menovitých hodnôt a výnosov z nich. 
 

Hodnota asi 42 000 kusov takýchto nesplatených cenných papierov presahuje pol miliardy Sk. 
Vyplýva to z návrhu novely zákona o veľkej privatizácii, ktorý dnes schválila vláda. Ministerstvo 
hospodárstva SR, ako predkladateľ návrhu, žiada Národnú radu SR, aby zákon prerokovala v 
skrátenom legislatívnom konaní najneskôr do konca tohto roka. 
Vlastníci dlhopisov si mali práva z nich plynúce uplatniť najneskôr do konca tohto roka. Keďže 
mnohé cenné papiere sú zatiaľ predmetom dedičského konania, dediči nevedia svoj nárok 
preukázať.  

Ministerstvo hospodárstva považuje za spravodlivé a legitímne, aby uvedené dlhopisy splácal FNM 
aj po uplynutí premlčacej lehoty. Takýto návrh sa týka len dlhopisov, ktoré sú predmetom 
dedičského konania od 19. novembra 1996 do 31. decembra 2001, ak nebude ukončené pred 
záverom tohto roka. 
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OTP Bank bude pokračovať v expanzii v strednej Európe 
22. november 2004 

 
Maďarská banka OTP nemá podľa svojho generálneho riaditeľa 
Sándora Csányiho žiadnu inú možnosť, len pokračovať v 
útočnej stratégii expanzie v strednej Európe.  
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V budúcnosti by mohla preniknúť aj do západnej Európy, keď získa 
potrebné množstvo kapitálu. 

 
OTP Bank odhaduje nárast svojho čistého zisku počas troch rokov na 
1 mld. eur. Keď nadobudne dostatočnú finančnú silu, bude môcť 
vstúpiť na trh západných krajín Európskej únie.  
OTP má množstvo príležitostí na rast minimálne na ďalších 10 

rokov. Ak tieto možnosti banka vyčerpá a začne stagnovať, manažéri odstúpia zo svojich funkcií. V 
blízkom čase plánuje OTP Bank uskutočniť akvizície v strednej a východnej Európe a získať 
najmenej 10-percentný podiel na každom trhu, na ktorom pôsobí. 
 
Maďarská banka má záujem o srbskú piatu najväčšiu banku Jubanka a chorvátsku bankovú 
spoločnosť Nova Banka. OTP Bank tiež plánuje zvýšiť svoju účasť na Slovensku a v Rumunsku, 
kde už pôsobí. Predpokladá sa, že počas piatich rokov začne v regióne strednej a východnej Európy 
väčší konsolidačný proces zahŕňajúci fúzie a akvizície medzi najväčšími bankovými skupinami. 
 
 
Úroky pri sporení opäť klesnú 
23. november 2004 
 
 
Výnosy zo sporenia v decembri 2004  
v bankách budú opäť nižšie. Niekde sa znížia 
úroky už tento týždeň, ostatné banky urobia 
rovnaký krok v najbližšom čase. 
Prehodnotenie úročenia vkladov je reakciou 
na piatkové zníženie kľúčových sadzieb 
Národnou bankou Slovenska.  

 

Rozhodnutie CB najviac ovplyvní úročenie 
krátkodobých vkladov a úverov so 
splatnosťou do pol roka. Hoci sa kľúčové 
úroky centrálnej banky znížili o 0,5 
percentuálneho bodu zo 4,5 na rovné 4 %.  

 
Na prehodnotenie úverov sa banky chystajú až neskôr. Rýchlejšie by sa pritom k lacnejším 
pôžičkám mohli dostať podnikatelia. 
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Úvery pre obyvateľstvo v októbri 2004  zdraželi 
26. november 2004 
 
Priemerná úroková miera z čerpaných úverov v októbri oproti septembru vzrástla o 0,13 
percentuálneho bodu na 8,05 percenta. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov 
podnikateľského sektora sa oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a ostala na úrovni 7,59 
percenta. Pri úveroch čerpaných obyvateľstvom priemerná úroková miera vzrástla o 0,26 
percentuálneho bodu na 11,3 percenta. Informovala o tom NBS. 

 
 
 

Študenti sa učia o ekonomike cez Internet 
29. november 2004 
 
V dnešnom období je medzi mladými ľuďmi v kurze ekonómia a manažment. Motívom detí je 
často naučiť sa ako získať peniaze. „Chcem byť nejaký riaditeľ, alebo manažér. Naučiť sa ako 
získať peniaze a ako s nimi narábať, to sa oplatí,“ myslí si 14-ročný Paťo.  
 
Vyznať sa „v peniazoch“ – teda ekonomike, skutočne nemusí byť 
na zahodenie. Základmi ekonómie môžu dnes prejsť študenti 
všetkých stredných škôl. Stačí sa zapojiť napríklad do projektu e-
Ekonómia. Už tretí ročník tohto vzdelávacieho projektu pripravila 
pre stredné školy nezisková vzdelávacie organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre 
budúcnosť (JA SR) a Projekt Infovek Slovensko. Tento rok sa ho zúčastní ďalších 750 
stredoškolských študentov.  
 
„Cieľom projektu je, aby mladí ľudia pochopili fungovanie trhovej ekonomiky, naučili sa 
rozhodovať o efektívnom využívaní vlastných finančných prostriedkov, rozvíjali činnosti spojené 
s riadením podniku a odskúšali si prácu na zaujímavom ekonomickom projekte, vysvetľuje 
marketingová manažérka projektu Ivica Forrová. 
 

Deti v Bratislave a iných väčších mestách majú často k internetu 
a počítaču lepší prístup ako ich učitelia, v iných regiónoch túto výhodu 
často nemajú. A tak sa prostredníctvom projektu lepšie zoznámia aj 
s používaním internetu a zdokonalia sa v práci s počítačom. Ambíciou 

projektu je aj ukázať žiakom ako sa dá efektívne využívať voľný čas pri počítači. 
 
„Ide o trojmesačný kurz základov ekonómie,“ hovorí manažérka projektu Gréta Balátová. 
„Materiály, ktoré v rámci e-Ekonómie dostanú obsahujú okrem odborných učebných textov 
i súborné cvičenia, úlohy a testy. A súčasťou programu je aj virtuálna burzová simulácia Investland 
neziskovej organizácie P-MAT.“ 
 
Podľa Gréty Balátovej majú o kurz záujem maturanti pripravujúci sa na prijímacie pohovory na 
vysoké školy, aj mladší študenti, ktorí si potrebujú precvičiť teoretickú prípravu z vyučovacích 
hodín v škole. Prekvapením pre organizátorov bol však značný záujem zo strany stredoškolských 
učiteľov. „Preto sa rozhodli otvoriť tento školský rok až pätnásť kurzov a sprístupniť ich aj 
učiteľom,“ dodáva Gréta Balátová. 
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Úroky sú blízko dna 
30. november 2004 
 
Národná banka Slovenska už nemá priestor na znižovanie úrokových sadzieb. Ak by ich ešte viac 
znížila, zvýšila by tlak na rast cien a ohrozila stabilitu finančného systému.  

CB kvôli silnejúcej korune znižovala úrokové sadzby 

Slovensko bude schopné udržať rast cien pod kontrolou a do 
roku 2007 splní inflačné kritériá, ktoré umožnia prijať euro. 
Slovensko už nemá veľký manévrovací priestor k 
ovplyvňovaniu menovej politiky prostredníctvom zmeny 
úrokových sadzieb. Súčasná úroveň základných úrokových 
sadzieb by mohla znamenať, že úroky na Slovensku sú blízko 
dna. Základná úroková sadzba je v súčasnosti štyri percentá. 
To je dvojnásobok oproti eurozóne, kde je úrok na dvoch 

percentách. Medzinárodný menový fond v novembri varoval, že Slováci môžu začať pociťovať 
vyšší tlak na rast cien a preto odporúčal, aby bola centrálna banka pri znižovaní sadzieb opatrná. 
Inflácia na Slovensku bola v októbri na úrovni 6,6 %, čo je jedna z najvyšších v rámci celej 
Európskej únie. NBS však očakáva, že budúci rok sa inflácia dostane pod 4 %. 
 

Platobné karty 
3. december 2004 
 
HISTÓRIA - prvú platobnú kartu začala v roku 
1914 vydávať americká telefónna a telegrafická 
spoločnosť Western Union Telegraph Company. 
Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim 
stálym zákazníkom telefonovať a posielať 
telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník p
obdržal súpis telefonátov a telegramov, ich 
jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo 
zaplatil šekom alebo príkazom z banky.  

otom 

BANKOVÁ KARTA - Pravú "bankovú" platobnú 
kartu vydala The Franklin National Bank z New 
Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk 
skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of 
America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka 
svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej 
banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy. 

U NÁS - Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola 
akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa 
svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes ?  

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa, asociácie, 
ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Eurocard / Mastercard, Maestro a VISA 85% 
vydaných kariet. Visa reprezentuje 62% a Europay/MasterCard 33%. Ďalej karty emitujú 
spoločnosti American Express okolo 4%, Japan Credit Bureau, alebo Diners´ Club International asi 
2%. 
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Nové krajiny sú na dobrej ceste v plnení podmienok eura Nové krajiny sú na dobrej ceste v plnení podmienok eura 
6. december 2004 6. december 2004 
  

Slovensko spĺňa zatiaľ len jednu z podmienok na prijatie 
spoločnej európskej meny euro, a to konvergenciu 
dlhodobých úrokových mier. 

Slovensko spĺňa zatiaľ len jednu z podmienok na prijatie 
spoločnej európskej meny euro, a to konvergenciu 
dlhodobých úrokových mier. 
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rijatie rijatie Nové členské krajiny EÚ urobili veľký pokrok a sú na dobrej ceste k splneniu kritérií pre p
spoločnej európskej meny euro.  
Nové členské krajiny EÚ urobili veľký pokrok a sú na dobrej ceste k splneniu kritérií pre p
spoločnej európskej meny euro.  

Ministri vzali na vedomie správy Európskej komisie a Európskej 
centrálnej banky, podľa ktorých zatiaľ žiadna z nových krajín 
nespĺňa všetky kritériá pre prijatie eura. Vyjadril presvedčenie, 
že nové krajiny budú v úsilí pokračovať a nasledujúce správy v 

roku 2006 budú "úplne pozitívne".  

Ministri vzali na vedomie správy Európskej komisie a Európskej 
centrálnej banky, podľa ktorých zatiaľ žiadna z nových krajín 
nespĺňa všetky kritériá pre prijatie eura. Vyjadril presvedčenie, 
že nové krajiny budú v úsilí pokračovať a nasledujúce správy v 

roku 2006 budú "úplne pozitívne".  

Slovensko podľa nich spĺňa zatiaľ len jednu z podmienok na prijatie spoločnej európskej meny 
euro, a to konvergenciu dlhodobých úrokových mier. Ostatné kritériá – cenovú stabilitu, 
rozpočtový deficit pod 3 % HDP, stabilitu výmenného kurzu a uplatňovanie potrebnej 
legislatívy zatiaľ SR nespĺňa, je však na ceste k ich splneniu v súlade s plánmi.  

Slovensko podľa nich spĺňa zatiaľ len jednu z podmienok na prijatie spoločnej európskej meny 
euro, a to konvergenciu dlhodobých úrokových mier. Ostatné kritériá – cenovú stabilitu, 
rozpočtový deficit pod 3 % HDP, stabilitu výmenného kurzu a uplatňovanie potrebnej 
legislatívy zatiaľ SR nespĺňa, je však na ceste k ich splneniu v súlade s plánmi.  

Cieľom Slovenska je prijať spoločnú európsku menu 1. januára 2009.Zatiaľ neformálne rozhodnutie 
ministrov EÚ, že pre náklady dôchodkovej reformy, ktoré zvyšujú deficit, sa uplatní osobitný 
režim, už Slovensku nepomôže prijať euro o rok skôr. 

Cieľom Slovenska je prijať spoločnú európsku menu 1. januára 2009.Zatiaľ neformálne rozhodnutie 
ministrov EÚ, že pre náklady dôchodkovej reformy, ktoré zvyšujú deficit, sa uplatní osobitný 
režim, už Slovensku nepomôže prijať euro o rok skôr. 
  

  Úrokové sadzby 
 
Úrokové sadzby 
 

 platné od 29. novembra 2004  % 

 Základná úroková sadzba NBS (do 31.12.2002 diskontná sadzba)  4,00 % 

 Limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre  4,00 % 

 Úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody  5,50 % 

 Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody  2,50 % 
 

Platobný styk 
7. december 2004 
 
V súčasnosti je ING Bank jedinou bankou na domácom trhu, ktorá v rámci štandardných služieb 
zabezpečuje spracovanie odoslaných platieb v korunovom platobnom styku "bez straty valuty" pre 
príkazcu. To znamená, že ING Bank zaťažuje účet klienta čiastkou platby valutou toho istého dňa, 
kedy je čiastka zaslaná do NBS a skutočne pripísaná na účet banky príjemcu v NBS. 

Devízové platby do zahraničia sa štandardne spracúvajú s tzv. "valutou dvoch pracovných dní". Na 
základe individuálnej dohody s klientom a na jeho požiadanie je možné uskutočniť devízovú platbu 
so splatnosťou D+1, resp. v prípade USD a EUR je možné urobiť expresnú úhradu so splatnosťou 
toho istého dňa D. 
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Fond sociálneho rozvoja rozšíri svoju pôsobnosť 
10. december 2004 
 
Takmer 370 miliónov Sk má Fond sociálneho rozvoja (FSR) v budúcom roku k dispozícii na 
programy zvyšovania zamestnateľnosti sociálne ohrozených skupín a na rozvoj lokálnej 
infraštruktúry. 
 
Aktivity fondu, ktoré skúšobne odskúšali len v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, 
sa rozšíria na Žilinský a Nitriansky kraj a FSR zastreší aj program komunitných sociálnych 
pracovníkov.  

 

V roku 2004  bolo na projekty z Európskeho sociálneho fondu (ESF) už rozdelených takmer 92 
miliónov Sk. Podporia zvýšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením, pričom 
ďalších 28 miliónov Sk by sa malo dočerpať v roku 2005. V rámci tejto grantovej schémy bolo 
predložených celkovo 233 projektov, proces schvaľovania ešte dobieha.  
 

V roku 2005 je na projekty v tejto oblasti určených 240 miliónov Sk. V rámci druhej výzvy - rozvoj 
lokálnej infraštruktúry - dostal fond v roku 2004 133 projektov, pričom očakáva, že celá vyčlenená 
suma 50 miliónov Sk bude vyčerpaná. V roku 2005 je na výzvu alokovaných 126 miliónov Sk. 
 
 
Ďalší nárast počtu i objemu hypoúverov v OTP Banke 
13. december 2004 
 

Kumulatívne OTP Banka k 30.9.2004 schválila 
4950 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 
4,73 mld. Sk, pričom k tomu istému dátumu bolo 
vyčerpaných 3,43 mld. Sk. 

 

Za 9 mesiacov tohto roka OTP banka schválila 
1310 hypoúverov v celkovom objeme 1,4 mld. Sk.  

 

V tomto roku OTP Banka opäť rozšírila svoju 
ponuku hypotekárneho bankovníctva o ďalšie 
novinky. K piatim produktom, vrátane hypoúveru 

za 48 hodín pribudol hypotekárny úver s variabilným splácaním a úverový prísľub.  

 
OTP Banka takisto v tomto roku zrušila podmienku notárskych zápisníc a začala ponúkať možnosť 
100%-ného prefinancovania kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti prostredníctvom 
hypotekárneho úveru.  
 
S poskytovaním hypotekárnych úverov začala OTP Banka Slovensko v októbri 2002. Priemerná 
výška hypotekárneho úveru je 800 000 Sk a priemerná splatnosť je 15 rokov. 
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NBS zasiahla proti silnej korune 
14. december 2004 
 
Národná banka Slovenska v piatok potvrdila, že 
príliš silná koruna jej prekáža a je ochotná proti nej 
použiť všetky zbrane. Keďže hodnota slovenskej 
meny oproti euru rastie podľa NBS príliš rýchlo, 
banka znížila úrokové sadzby. Koruna následne 
zoslabla o 10 halierov. 

Centrálnej banke však neprekáža, že čoraz lacnejší je 
oproti korune aj americký dolár. „Z hľadiska toho, 
že Slovensko dováža suroviny, za ktoré z veľkej 
časti platí v dolároch, nám slabý dolár vyhovuje.“ 

Vďaka silnejšej korune by sa spotrebitelia na Slovensku mohli dočkať zlacnenia dovážaných 
tovarov. Ušetriť na poklese americkej meny by mali aj dovolenkári, ak vycestujú ešte do konca 
sezóny. Lacnejší dolár by sa mohol premietnuť aj na poklese cien počítačov. Vodiči, naopak, 
zrejme menej za benzín platiť nebudú, aspoň dovtedy, kým cena ropy ďalej neklesne. 

 

Guvernérom NBS bude Ivan Šramko 
17. december 2004 

 
Guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) bude od 
1. januára 2005 Ivan Šramko. 
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Parlament súhlasil s návrhom vlády, že 31. decembru 2004 
končí funkčné obdobie doterajšieho guvernéra Mariána 
Juska. Ivana Šramka podporilo zo 109 hlasujúcich poslancov 
108, jeden nehlasoval. 
 
Ivan Šramko je od roku 2002 viceguvernérom NBS. Tento 
vyštudovaný ekonóm bol okrem iného v rokoch 1990 až 
1991 zástupcom riaditeľa bankovej poradenskej spoločnosti 
VÚB ING, a.s. 
 
V rokoch 1991 až 1992 bol vedúcim pracovnej skupiny, 
ktorá vo VÚB zakladala spoločnú banku VÚB - Credit 
Lyonnais. Post generálneho riaditeľa Istrobanky zastával v 
rokoch 1992 až 1998. 
 
Následne bol členom vedenia Tatra banky a od roku 2000 
členom predstavenstva tejto banky. Od roku 1998 je členom 

predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej komory. 
Zároveň podporili  na miesto viceguvernéra Martina Barta za dvoch podmienok. Prvou je, že v 
bankovej rade nebude poverený bankovým dohľadom. Druhou podmienkou je, že bude deklarovať 
rešpektovanie politiky vlády, čo sa týka vstupu SR do eurozóny. 
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Podielové fondy ako nástroj uloženia peňazí 
20. december 2004 
 

Pri každej investícii treba zvažovať tri základné parametre - 
výnos (koľko danou investíciou získam), riziko (aké veľké 
hrozí nebezpečenstvo, že môžem časť investovaných 
prostriedkov stratiť) a likviditu (ako rýchle a za akých 
podmienok môžem svoju investíciu premeniť na hotové 
peniaze). Otvorené podielové fondy ponúkajú veľmi 
zaujímavú kombináciu týchto troch parametrov a vďaka 
širokej ponuke si môže nájsť ten pravý fond snáď každý.  

Otvorené podielové fondy svojím podielnikom výmenou za 
vložené peniaze vydávajú tzv. podielové listy, ktorých hodnota 
zodpovedá podielu investovaných prostriedkov na vlastnom 
imaní fondu. Kurz podielového listu tak vždy dáva presnú 
informáciu o tom, ako sa mení zhodnotenie portfólia fondu a 
pri predaji podielových listov investor získava svoj podiel na 
majetku fondu, v žiadnom prípade fiktívnu cenu vzniknutú na 
burze.  
Otvorené podielové fondy ponúkajú oproti iným typom 
investícií rad výhod:  

 
Profesionálna správa majetku 
Fondy, respektíve správcovské investičné spoločnosti, zamestnávajú rad analytikov a portfólio 
manažérov, ktorí vyhľadávajú najatraktívnejšie investičné príležitosti a majú k dispozícii omnoho 
väčší objem informácií, než aký môže nazhromaždiť individuálny investor. Objem spravovaných 
prostriedkov fondom takisto umožňuje investovať do cenných papierov, ktoré si drobný investor 
sám kúpiť nemôže (napríklad štátne dlhopisy) alebo niektoré investície prevádzať za výhodnejších 
podmienok.  
 
Obmedzené riziká 
Portfóliá všetkých fondov tvorí mnoho cenných papierov (dlhopisov, akcií i podielových listov 
iných fondov, časť prostriedkov býva uložená i na termínovaných vkladoch), takže prepad ceny 
niektorého z nich má na celkový výnos len malý vplyv. K dispozícii je navyše široká škála fondov s 
rôznou rizikovosťou, od fondov peňažného trhu s minimálnym rizikom až po agresívne akciové 
fondy, ktoré ponúkajú potenciálne vysoký výnos, ale i nebezpečie, že investor môže časť vložených 
prostriedkov stratiť.  
 
Vysoká likvidita 
Zatiaľ, čo napríklad pri termínovaných vkladoch v banke možno úspory vybrať až po uplynutí 
dohodnutej doby (niekedy možno termínovaný vklad vybrať i predčasne, ale za vysokú zmluvnú 
pokutu, ktorá obvykle zodpovedá úrokovému výnosu vkladu), podielové listy je investičná 
spoločnosť povinná odkúpiť kedykoľvek. Maximálna lehota na výplatu peňazí je síce tridsať dní. 
Takmer všetky investičné spoločnosti však peniaze svojim klientom prevádzajú oveľa skôr. 
Predovšetkým pri dcérskych spoločnostiach veľkých bánk môžete mať peniaze na svojom účte už 
dva až štyri dni po príkaze k predaju.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            222222 



                                                                                                                             bankovníctvo 
 
 
Národnú banku povedie Ivan Šramko 
3. január 2004 
 
Novým guvernérom Národnej banky 
sa stal Ivan Šramko. Na tento post ho 
v sobotu vymenoval prezident Ivan 
Gašparovič na odporúčanie 
doterajšieho guvernéra Mariána 
Juska, ktorému sa v závere roka 2004 
skončilo funkčné obdobie. Po súhlase 
vlády tento návrh odobrila aj Národná 
rada. 
 
Ivan Šramko bol od 11. januára 2002 
viceguvernérom NBS, do najvyššej 
funkcie v centrálnej banke ho zvolili 
10. decembra 2004 poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky na návrh 
vlády SR. 
 
Stal sa v poradí tretím guvernérom NBS od jej vzniku v roku 1993. Jeho predchodcami na čele 
NBS boli Vladimír Masár (1993-1999) a Marián Jusko (1999-2004). 
Ivan Šramko vyštudoval Vysokú škole ekonomickú v Bratislave a získal titul inžinier. Od roku 
1998 je členom Predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej komory. Je ženatý, má tri deti. 
 
Ivan Šramko sa narodil 3. 9. 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole 
ekonomickej v Bratislave, na Fakulte riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval 
v rokoch 1981 až 1990 v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti AVEX, vo 
vedúcich funkciách finančných útvarov.  
 
V rokoch 1990 až 1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s., (banková poradenská 
spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú skupinu, ktorá vo VÚB, a. s., zakladala 
spoločnú banku VÚB – Credit Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom 
Istrobanky, a. s., a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej predstavenstva. V rokoch 1998 
až 2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s., Bratislava a v rokoch 2000 až 2002 členom jej 
predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady 
Asociácie bánk slovenskej republiky. 
  
Od 11. 1. 2002 do 31. 12. 2004 zastával post viceguvernéra Slovenska a dňa 1. 1. 2005 bol 
vymenovaný do funkcie guvernéra NBS.  
 
Ivan Šramko je od roku 1998 členom predstavenstva slovensko-rakúskej obchodnej komory a od 
roku 2003 predsedom Správnej rady Ekonomickej Univerzity v Bratislave.  
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Koruna v úvode roka posilnila voči euru 
4. január 2005 
 

Slovenská koruna otvárala prvý obchodovací deň v roku 2005 voči referenčnému euru na úrovni 
38,700 / 750 SKK/EUR.  

Pretrvávajúci záujem o slovenskú menu však už v úvode dňa posunul podľa UniBanky ich 
vzájomný kurz na úroveň 38,650 / 670 SKK/EUR. A to aj napriek nižšej likvidite na trhu súvisiacej 
s prvým obchodovacím dňom v roku. Kurz koruny by sa postupne mohol tlačiť na historickú 
úroveň, ktorá bola 38,530 SKK/EUR. 

V priebehu dňa by sa kurz domácej meny a eura mohol 
pohybovať v pásme od 38,550 SKK/EUR do 38,770 
SKK/EUR. Rok 2004 zatvárala koruna voči euru na úrovni 
38,720 / 750 SKK/EUR. 

Na eurodolárovom trhu sa kurz amerického dolára voči 
jednotnej mene eurozóny držal v úvode dňa na úrovni 1,3530 
USD/EUR. Kurz koruny a dolára tak bol 28,560 / 580 
SKK/USD. Krížový kurz českej slovenskej meny bol ráno 
1,2690 / 2710 SKK/CZK. 

 
Poplatky, za ktoré môže banka, neplaťte 
10. január 2005 
 

Škodu treba reklamovať, peňažné domy pristupujú k takýmto prípadom individuálne. 

Ak ste nútený pre chybu banky realizovať náhradné peňažné operácie, máte nárok vykonávať ich 
bez na ne sa viažuceho poplatku. V každom prípade je potrebné sa obrátiť na pobočku 
a vzniknutýproblém reklamovať. 

Príkladom podobnej situácie je strata platobnej karty. Klientovi banky bola vydaná nová karta s 
tým, že mal byť na nej zachovaný pôvodný PIN kód. Jej chybou však bol k nej priradený nový PIN, 
čo následne viedlo pri pokuse o výber hotovosti z bankomatu cudzej banky k zadržaniu karty. 

Keďže čas na jej opätovné vydanie sa natiahol na niekoľko týždňov, pri výberoch hotovosti na 
pobočke bol nútený platiť s tým spojené poplatky, ktoré by mu v opačnom prípade nevznikli. Po 
prešetrení oprávnenia reklamácie v zákonom stanovenej lehote banka môže uznať reklamáciu ako 
oprávnenú a klientovi stornovať poplatky. 

Rovnaký postup majú aj iné peňažné domy. O neúčtovaní, resp. storno poplatku môže klient 
požiadať v pobočke banky, ktorá postúpi žiadosť klienta na posúdenie v zmysle interných pravidiel. 
Ak sa vám podobná situácia stane v Slovenskej sporiteľni, môžete sa obrátiť aj na ich vlastného 
ombudsmana. Vždy je však potrebné uviesť svoj kontakt. Na riešenie sťažnosti má lehotu 
maximálne 30 dní.  

KEDY MÁTE EŠTE NÁROK NA KOMPENZÁCIU? Ak pri reklamácii platby bude zistené, že 
klient - príkazca zadal správne zúčtovacie údaje a chybu v zúčtovaní spravila banka, je táto povinná 
odstrániť chyby v zúčtovaní. Ako súčasť opravného zúčtovania banka, ktorá chybu v zúčtovaní 
zapríčinila, nahradí klientovi úrok z peňažných prostriedkov za obdobie, keď s nimi klient nemohol 
nakladať, prípadne aj ďalšiu preukázanú škodu, ak nárok na náhradu škody nezanikol. Klient je 
zodpovedný za všetky transakcie vykonané do času nahlásenia straty alebo krádeže karty. Potom je 
za všetky prípadné transakcie, ktoré by boli kartou realizované, zodpovedná banka. 
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NBS chce odvážne krotiť infláciu 
11. január 2005 
 

NBS už niekoľkokrát intervenovala voči silnému rastu 
slovenskej koruny. Svoje zásahy odôvodnila nepomerom 
medzi rastom slovenskej ekonomiky a posilňovaním 
slovenskej koruny. 
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Centrálna banka v pondelok 10. januára 2005 kúpila 100 
miliónov až 250 miliónov EUR, aby spomalila posilňovanie 
koruny, spôsobené najmä priamymi zahraničnými 
investíciami. Slovenská ekonomika, ktorá dosiahla 
medziročný rast na úrovni 5,3 % za 3. štvrťrok 2004, je 

dobrým cieľom pre zahraničné investície. 
 
Analytik bankovej spoločnosti Morgan Stanley Oliver Weeks povedal, že inflačné ciele Slovenska 
na úrovni 2,5 % a 2,0 % v rokoch 2006 a 2007 sú jednými z najodvážnejších v tomto regióne. 
Zatiaľ posledná intervencia NBS sa uskutočnila v pondelok, keď koruna pokorila hranicu 38,500 
SKK za 1 EUR. Už v utorok, deň po intervencii, sa táto hodnota vrátila na úroveň 38,640 SKK za 1 
EUR. Inflačný ciel na rok 2005 je medzi 3,0 % až 4,0 %, čo je menej ako 6,3 %, ktoré NBS 
predpokladala v novembri. Slovensko sa stalo miláčikom zahraničných investorov najmä kvôli 
uskutočneným daňovým reformám a cene práce. 
 
Falšovanie eura 
14. január 2005 
 
V druhej polovici roku 2004 bolo v krajinách eurozóny i mimo eurozóny z obehu stiahnutých 
celkom 287 000 falzifikátov eurobankoviek.  Na porovnanie, v prvom polroku bolo zadržaných 
okolo 307 000 falzifikátov. Celkový počet falzifikátov za rok 2004 teda predstavuje približne 594 
000. Aj keď v porovnaní s rokom 2003 ide o 8-percentný nárast, najnovší trend je klesajúci.  

 
Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať.  Napriek tomu však 
Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka a 12 národných centrálnych bánk eurozóny, verejnosť 
naďalej varuje pred možným výskytom falošných bankoviek. Prevažná väčšina falošných 
eurobankoviek sa dá od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a 
naklonením, ktorá je popísaná v informačných materiáloch Eurosystému.  
 
Dôsledným uplatnením tohto postupu možno dokonca odhaliť aj kvalitné falzifikáty. V prípade 
pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.  
 
V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje 
s Europolom, Interpolom, Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná 
za šírenie informácií o falošných eurominciach) a národnými 
policajnými zbormi. Každý, komu sa do rúk dostane falzifikát, by ho 
mal odovzdať polícii, resp. príslušnej národnej centrálnej banke, ak 
to predpisy v danom štáte umožňujú, a poskytnúť čo najviac 
informácií o jeho pôvode.  
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NBS v roku 2004 vykázala stratu 36 miliárd 
17. január 2005 
 
Národná banka Slovenska vykázala ku koncu roka 2004 stratu 36,3 miliardy korún. V medziročnom 
porovnaní sa strata centrálnej banky prehĺbila o 4,9 miliardy korún. Dosiahnutý neauditovaný 
hospodársky výsledok súvisí predovšetkým s kurzovými stratami centrálnej banky vo výške 29,8 
miliardy. 

 

Vlani sa výmenný kurz slovenskej koruny zhodnotil oproti euru o 5,75 percenta zo 41,161 na 
38,796 koruny za euro a oproti americkému doláru o 13,44 percenta z 32,920 na 28,496 koruny za 
dolár. 
 
V decembri minulého roka prehĺbila NBS stratové hospodárenie o 7,4 miliardy. V roku 2003 
zaznamenala centrálna banka stratu na úrovni 31,4 miliardy korún. Oproti roku 2002, keď bola 
NBS prvýkrát v červených číslach, sa vtedy strata banky prehĺbila o 6,6 miliardy. 
 
 
Udelili pokuty za deväť miliónov 
18. január 2005 
 
Úrad pre finančný trh (ÚFT) udelil v priebehu minulého roka pokuty v celkovej sume takmer 
9 miliónov Sk. 
 
V oblasti kapitálového trhu konštatoval porušenia zákona v 42 prípadoch, pri poisťovniach v 9. 
Najvyššiu pokutu zo subjektov kapitálového trhu dostala správcovská spoločnosť Prvá penzijná, a 
to až 2,5 milióna Sk. Rovnakú sumu už zaplatila správcovská spoločnosť J&T Asset Management. 
 
Na tretej priečke sa umiestnila maďarská rafinéria MOL, ktorá za meškanie povinnej ponuky na 
prevzatie akcií Slovnaftu musí zaplatiť milión korún.  Najčastejšie, až v 30 prípadoch, subjekty 
kapitálového trhu porušili informačnú povinnosť stanovenú v zákone o cenných papieroch a 
investičných službách.  
 
 
Martin Barto bude viceguvernér NBS 
21. január 2005 

Parlament schválil vo štvrtok na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska súčasného člena 
Bankovej rady NBS Martina Barta. Zo 121 prítomných poslancov ho podporilo 71, hlasovania sa 
zdržalo 48 a 2 poslanci nehlasovali. Barto nastúpi do funkcie ihneď potom, ako ho vymenuje 
prezident SR Ivan Gašparovič. 

Požiadavka z decembrovej Koaličnej rady, že by Barto v centrálnej banke nemal byť zodpovedný 
za bankový dohľad, podľa ministra financií Ivana Mikloša naďalej trvá. Je podľa neho na bankovej 
rade, či rozhodne o zmene kompetencií, aby táto podmienka bola naplnená.  Podmienku, ktorá v 
tejto súvislosti odznela, NBS podľa jej hovorcu Igora Baráta nevníma ako podmienku, ktorá by bola 
adresovaná banke. Vymenovanie nového viceguvernéra NBS do funkcie je podľa hovorcu 
prezidenta SR Mareka Trubača otázkou niekoľkých týždňov. 
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Minister financií oboznámil vládu  
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Mikloša SI síce formálne pod kontrolou M

s prehraným sporom SR s ČSOB 
21. január 2005 
 
Vláda SR sa dnes oboznámila so vznikom a podstatou prehraného 
sporu SR s ČSOB.  
 
Vláda SR sa dnes oboznámila so vznikom a podstatou prehraného 
sporu SR s ČSOB. Českej banke by rozhodnutím medzinárodnej arbitráže malo Slovensko do 28. 
januára tohto roka zaplatiť takmer 25 miliárd Sk. 

Ako vyplýva z materiálu ministra financií Ivana Mikloša, ktorý vláda vzala na vedomie, celý 
problém vznikol v súvislosti s procesom konsolidácie ČSOB. Už v roku 1993 vzala vtedajšia vláda 
na vedomie, že rozpočtové náklady súvisiace s reštrukturalizáciou ČSOB v sume 14,4 miliardy Sk 
sa budú musieť hradiť zo štátneho rozpočtu (ŠR) SR. 

Následne bola vytvorená pracovná skupina, ktorá uložila ministrovi financií Júliusovi Tóthovi, aby 
sa do štátnych rozpočtov v rokoch 1995 až 2003 zahŕňali výdavky na krytie strát inkasnej jednotky. 
Konsolidačnú zmluvu, ktorá stanovovala vytvorenie českej a slovenskej inkasnej jednotky, podpísal 
Tóth 14. 12. 1993, pričom vláda ju neschvaľovala. Posledný deň roka 1993 Ministerstvo financií 
(MF) SR založilo Slovenskú inkasnú (SI), s. r. o. 

Na základe Zmluvy o postúpení boli na SI postúpené 
súvahové pohľadávky v nominálnej hodnote 6,521 
miliardy Sk a v tejto výške ČSOB poskytla SI úver na 
splatenie týchto pohľadávok. Okrem toho bola uzatvorená 
zmluva o postúpení mimosúvahových podmienečných 
pohľadávok (bankové záruky a akreditívy vystavené 
ČSOB) v objeme 4,229 miliardy Sk. ČSOB sa tiež 
zaviazala poskytovať SI ďalšie úvery na úhradu týchto 
pohľadávok. Až do roku 1997 bola podľa materiálu Ivana 

F SR, za jej riadenie však bola zodpovedná ČSOB a MF 
kontrolu v skutočnosti nevykonávalo. 

Splatnosť splátok úveru a úrokov za rok 1994 bola odložená, v roku 1995 však došlo k neplneniu 
záväzkov zo strany SI. ČSOB viackrát odložila splatnosť platieb a rokovala s MF na čele so 
Sergejom Kozlíkom o záväzkoch SI. Keď slovenská strana záväzok odmietla banke zaplatiť, ČSOB 
sa obrátila na Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone. 

V roku 1998 sa ČSOB zaviazala postúpiť na Českú republiku všetky pohľadávky, ktoré bude mať 
voči SI a SR. "ČR sa zaviazala zaplatiť 90 % z nominálnej hodnoty úverových pohľadávok 
určených k 31. decembru 2002, teda približne 21,3 miliardy Kč," konštatuje v materiáli Mikloš. Od 
konca roka 1998 sa vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová viackrát pokúšala o 
mimosúdne vyrovnanie s ČSOB. Keďže banka však mala záruku českej vlády, slovenská strana 
neuspela. "V prípade mimosúdneho vyrovnania tohto sporu nižšieho než približne 30 miliárd SK by 
ČSOB stratila," vysvetľuje Mikloš. 

V týchto dňoch podľa neho prebiehajú rokovania MF s právnymi zástupcami SR. Ak SR do 28. 
januára nezaplatí spornú sumu, začne plynúť úrok 5 % p.a. Do 11. februára môžu obe strany 
napadnúť postup výpočtu sumy určenej arbitrážou. 
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NBS hlási pripravenosť intervenovať 
24. január 2005 
 
Národná banka Slovenska (NBS) bude vzhľadom na tempo, akým sa posilňuje slovenská koruna, 
naďalej pokračovať v intervenciách. Týmito krokmi sa chce vyhnúť negatívnym dosahom, ktoré 
pôsobia na cieľ zavedenia eura. 

K špekulatívnym nákupom koruny dochádza pre očakávania, že dôjde k posilneniu meny a nie z 
dôvodu vyšších úrokových sadzieb. 

NBS v minulom roku opakovane intervenovala na zahraničných devízových trhoch, aby spomalila 
stúpanie koruny do rekordných výšok voči euru. Takisto znížila úrokové sadzby.  

Podľa slov viceguvernérky Eleny Kohútikovej, banka znižovala úrokové sadzby aj pre očakávania 
budúceho ekonomického pokroku a posilňovanie meny. Kohútiková dodala, že banka sa svojou 
politikou snaží zabezpečiť splnenie kritérií na zavedenie eura do konca roku 2007, takže krajina by 
mohla zaviesť jednotnú menu začiatkom roku 2009.  
 
 
 

Výbery peňazí pomocou kreditky sú drahé 
24. január 2005 
 
Klienti bánk by si mali dopredu rozmyslieť, na čo budú svoju platobnú kartu používať. 
Takmer pätinu operácií s kreditnými kartami tvoria na Slovensku výbery z bankomatov. Ich 
hlavným účelom však nemá byť získavanie hotovosti, ale, naopak, realizácia bezhotovostných 
transakcií pri platbách za tovary a služby. Majitelia tak prichádzajú zbytočne o peniaze platené na 
poplatkoch. 

Každý by si preto mal uvedomiť, na čo bude svoju platobnú kartu používať. Ako uviedla Andrea 
Kollárová z HVB Banky v prípade, že chce byť klient pripravený na mimoriadne situácie a zároveň 
aj čerpať úver, mala by to byť práve kreditka. Tá totiž poskytuje možnosť získať zadarmo pôžičku 
až na obdobie 45 dní.  

Na obnovenie úverového rámca stačí splatiť len 
stanovené percento z dlžnej sumy. 
Ak bude majiteľ platobnej karty 
predovšetkým čerpať svoje peniaze z účtu, mal 
by radšej zvoliť debetnú kartu. Neznamená to, že 
by sa s kreditkou nedala z bankomatu vyberať 
hotovosť, má to však niekoľko háčikov. Ako 
doplnila Silvia Nosálová z VÚB Banky, na Slovensku 
je to v ich prípade 2 % z transakcie, minimálne však 
200 korún. V prípade Tatra banky si za výber z 
bankomatu inej banky zaúčtujú 1,5 % z danej sumy, minimálne však 150 Sk, rovnaké podmienky 
má aj HVB Bank. Tá si za transakciu na vlastnom bankomate zaúčtuje 50 Sk. 

To, že kreditná karta je určená prioritne na bezhotovostné transakcie, dokazuje aj to, že za výber z 
bankomatu banka vždy účtuje úrok. Výška úrokovej sadzby pri súkromných kreditkách je v ich 
prípade 17,8 %. Na druhej strane sa však pri nakupovaní a platbách pomocou kreditných kariet 
nestretne klient so žiadnymi poplatkami. Transakcie pripisované na kartový účet počas mesačného 
cyklu nie sú spoplatňované. 
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Erste Bank úplne ovládla Slovenskú sporiteľňu 
25. január 2005 
 
Rakúska Erste Bank 10. 1. 2005 uplatnila kúpnu opciu, čím 
získala zvyšný 19,99-percentný podiel Slovenskej sporiteľne 
od Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Ovládla tak celých 
100 percent akcií najväčšej slovenskej banky. Predbežná 
kúpna cena predstavuje celkom 122,285 milióna eur, čo zodpo
Slovenskej sporiteľne ku koncu roka 2004 na základe jeho predbežného ocenenia podľa účtovných 
štandardov IFRS. Celková kúpna cena, ktorú Erste Bank zaplatila za všetky akcie sporiteľne od 

začiatku privatizácie v roku 2001, tak predstavuje zhruba 522 
miliónov eur, čo zodpovedá 1,77-násobku vlastného kapitálu 
banky. 
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vedá 1,6-násobku vlastného kapitálu 

d februára budú musieť všetky firmy s 20 a viac zamestnancami posielať výkazy 

maily 
 ťovň

. 

pomedzi bežných investičných nástrojov vlani na Slovensku jednoznačne vyhrali podielové fondy. 

najstratovejšie boli fondy, ktoré 

 tri percentá. Aj ti 

najviac (Slovnaft).  

 
Firmy budú posielať výkazy poisťovni e-mailom 
28. január 2005 
 
O
Sociálnej poisťovni e-mailom. Povedal to predseda rady riaditeľov Sociálnej poisťovne 
František Halmeš s tým, že zamestnávatelia budú môcť príslušnú pobočku 
požiadať o dočasnú výnimku. Prvú stranu výkazov bude treba 
posielať naďalej aj obyčajnou poštou. 
Výkazy v elektronickej forme sú štandardnou výbavou 
všetkých certifikovaných programov na vedenie mzdovej 
dokumentácie. Dnes komunikáciu so Sociálnou 
poisťovňou cez e- zvláda 65 percent z 115-tisíc 
zamestnávateľov. Sociálna pois a verí, že po zavedení 
tejto povinnosti ich bude 85 percent, čo urýchli spracovávanie údajov 
pre dôchodkové správcovské spoločnosti
 
Peniaze vlani najviac zhodnotili podielové fondy 
31. január 2005 
 

S
Väčšina z nich nespravila investorom nižší výnos, ako bol dvojnásobok bankových úrokov. Vďaka 
tomu sa stávajú čoraz obľúbenejšie. 

Najziskovejšie, ale súčasne aj 
investovali na akciových trhoch. Takmer 50-percentné zisky si 
pripísali tí, ktorí investovali do akciového fondu ING Visegrad Equity. 
Naopak, až s vyše 11- percentnou stratou skončil IAM – 
Globálny technologický akciový fond. 

Vklady v bankách sa minulý rok zhodnotili o dve až
najmenej rizikové fondy – peňažné – zarobili takmer dvakrát toľko 
ako vklady v bankách. Ich bezpečnosť je pritom porovnateľná. 
Investícia do peňažných fondov je perspektívna asi v ročnom časovom 
horizonte. Príležitosť zarobiť priniesli aj slovenské akcie, ktoré zarábali minulý rok jednoznačne 
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Európska komisia odporúča SR, aby zrýchlila tempo 
znižovania deficitu verejných financií 
1. február 2005 
 
Slovenská republika by sa nemala uspokojiť s dobrými výsledkami pri znižovaní svojho deficitu 
verejných financií (VF), ale mohla by sa pokúsiť tieto výsledky vylepšiť ešte viac. Vyplýva to z 
hodnotiacej správy Európskej komisie (EK), zameranej na konvergenčné programy kandidátov na 
vstup do eurozóny. Slovensku sa darí napĺňať plán, podľa ktorého by sa jeho deficit verejných 
financií mal znížiť na úroveň 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2007. EK sa však 
domnieva, že v roku 2005, ak by krajina dosiahla príjmy rozpočtu na vyššej úrovni, ako si 
naplánovala, poprípade ak by aj ostatné makroekonomické ukazovatele boli priaznivé, SR by sa 
mohla pokúsiť proces znižovania deficitu urýchliť. Podľa pravidiel Paktu stability a rastu nesmie 
rozpočtový deficit krajiny eurozóny prekročiť hranicu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). 
Slovensko chce pritom prijať jednotnú európsku menu euro v roku 2008, prípadne v roku 2009, dva 
roky pred tým však musí vstúpiť do systému ERM II, a aj počas tohto prechodného obdobia musí 
rozpočtový deficit krajiny spĺňať 3-percentný limit.  
 
Podľa upraveného konvergenčného programu na obdobie rokov 2004 až 2007 by deficit verejných 
financií SR mal do roku 2006 dosiahnuť úroveň 3,8 % HDP a do roku 2007 klesnúť na 3 % HDP. 
Rast HDP by mal v tomto období podľa konvergenčného programu dosahovať 5 % ročne, čo EK 
považuje za dôveryhodný plán. Komisia však má isté pochybnosti o reálnosti plánu na zníženie 
miery inflácie do roku 2007 na 2,5 %. V súčasnosti totiž patrí SR medzi krajiny EÚ s najvyššou 
mierou inflácie, pričom napríklad v decembri dosiahla miera inflácie v SR úroveň 5,8 %. 
 
Verejný dlh SR sa podľa programu zvýši z úrovne roku 2004 vo výške 43 % HDP na 45,5 % HDP v 
roku 2007. Štrukturálne reformy v krajine, najmä reforma dôchodkového systému a zdravotníctva, 
zabezpečujú z dlhodobého hľadiska udržateľný rast. 
Okrem Slovenska hodnotila EK aj konvergenčné programy Dánska, Estónska, Malty a Poľska.  
 
Miliónová lúpež na východe Slovenska 
8. február2005 
 

Doposiaľ najväčšia lúpež v Prešovskom kraji sa odohrala v 
piatok krátko po 08:00. Lupiči v policajných uniformách 
prepadli vozidlo Popradskej spoločnosti pre bankovú ochranu a 
ukradli 20 miliónov korún. 

 
Vozidlo prevážalo peniaze z pobočky Národnej banky v Poprade 
do popradskej VÚB. Podľa informácií prešovskej policajnej 
hovorkyne Magdalény Fečovej na hlavnej ceste pri popradskej 
Obchodnej akadémii vozidlo zastavil falošný uniformovaný 

policajt. Keď vodič zastavil, z vedľa pristaveného vozidla Škoda Octávia vybehli ďalší páchatelia v 
čiernych uniformách s nápisom Polícia. S namierenými zbraňami ochranku vozidla odzbrojili, ústa 
im prelepili páskami, na hlavy im natiahli kukly, zviazali ich a povedali im, aby nerobili hlúposti, 
že nejde o nich, ale o peniaze. Obete posadili do zadnej časti prepadnutého vozidla a páchatelia s 
nimi aj s lupom odišli smerom na Rožňavu po ceste 1/67 ku Kvetnici. 
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Bankovky USD vo farebnom šate 
21. február 2005 
 
Po uvedení nove
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j bankovky 20 USD, séria 2004 do obehu dňa 9. októbra 2003, vládni zástupcovia 
SA z Ministerstva financií, Federálnej rezervnej banky a Tajnej služby USA dňa 26. apríla 2004 

poľahlivejšie, inteligentnejšie a bezpečnejšie: 

vedením nových bankoviek USD do obehu budú i naďalej platiť všetky bankovky USD vydané 

ky, 
toré sa dajú ľahko skontrolovať: vodoznak, ochranný prúžok a opticky premenlivý prvok. 

sť vie čo najviac. Aby sa ľuďom na 
talo čo najviac informácií o nových bankovkách USD, vláda USA  uskutočňuje 

rogramy verejnej osvety, ktoré ými 
bankovkami USD ešte skôr, ak ácií 
o ochranných prvkoch americkýc  
bankoviek. 
 
„Mena USA je celosvetovým symbolom bezpečnosti a integrity. Tieto nové dizajny bankoviek nám 
pomôžu, aby tomu tak bolo i naď
ľahšie overili autenticitu svojich ť ných 
štátov amerických John W. Snow.  
 

nia 
la, že 

U
predstavili nový dizajn bankovky 50 USD, séria 2004 s lepšími ochrannými prvkami bankovkovej 
grafiky a bankovkového papiera. Bankovka 50 USD, séria 2004 je v obehu od 28. septembra 2004. 
 

Bankovka 50 USD je druhou bankovkou vydanou 
v sérii 2004, ktorá používa nielen jemné farebné 
odtiene, ale tiež zdôrazňuje historické americké 
symboly. Po bankovke 50 USD bude nasledovať 
bankovka 100 USD. O novej podobe sa uvažuje aj 
u bankoviek 10 a 5 USD. So zmenou sa zatiaľ 
neplánuje u bankoviek 2 a 1 USD.  
 

Nové bankovky 50 USD, série 2004 sú 
s
spoľahlivejšie, pretože sa ťažšie falšujú, ale 
ľahko kontrolujú, inteligentnejšie, že majú 
náskok pred technicky schopnými 
falšovateľmi a bezpečnejšie, čo vedie 
k zaisteniu integrity obeživa USA. 
 
U
Spojenými štátmi americkými, t. j. staré i nové série. To znamená, že neexistuje povinnosť ani 
časový limit výmeny starých bankoviek za nové. 
 
Dizajn nových bankoviek USD, série 2004 i naďalej používa tri najdôležitejšie ochranné prv
k
 

 sú efektívnejšie vtedy, pokiaľ o nich verejnoOchranné prvky
elom svete dosc

p  majú zaistiť, že široká verejnosť sa oboznámi s nov
o budú emitované. Vedieť a poznať čo najviac inform
h bankoviek pomôže ochrániť ľudí pred kúpou falošných

alej, zaistí to ochranu proti falšovaniu a možní ľuďom, aby si 
ažko vyrobených peňazí,“ prehlásil minister financií Spoje

Vzhľadom na to, že falšovatelia stále viac a viac používajú digitálnu techniku vyhotove
falošných platidiel, ktorá je pre nich dostupnejšia a hlavne lacnejšia, vláda USA sa rozhod
bude vydávať nové modernejšie a hlavne lepšie chránené platidlá USD každých 7 – 10 rokov. 
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yplácanie náhrad  
né vklady 

 
004 realizoval vyplácanie náhrad vkladateľom

 
Vyplácanie už bolo ukončené vo všetkých štyro
 
 
Česká sporiteľňa opäť r
platobných kariet 

e z 

kariet. Takmer tisíc ich zablokovala 
m

 roku 2004 banka pre istotu tisíc kariet vymenila, na rozdiel od súčasnosti vtedy vďaka 

kody, ktoré podvodníci klientom spôsobili, dosahujú rádovo stoviek tisíc. Banka ich kompenzuje 

 dlh vznikol. Znamená to, že nie je možné zo zoznamu vypátrať, či politici nesú vinu za 

 
 

 
 
Fond ochrany vkladov bilancuje v
za nedostup
22. február 2005 
 
Fond ochrany vkladov podľa zákona Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva vyplácanie náhrad 
a chránené vklady v prípade, že sa stanú v niektorej z bánk nedostupnými. V období rokov 1999 ažz

2  AG Banky, a. s., Nitra, Slovenskej kreditnej banky, 
Bystrica a Devín banky, a. s., Bratislava.  
ch prípadoch. 

ieši ťažkosti s kopírovaním 

a. s., Bratislava, Dopravnej banky, a. s., Banská

25. február 2005 
 
Tak ako v apríli roku 2004, aj teraz sú posti
bankomatov predovšetkým v Prahe a Brne. 
Česká sporiteľňa opäť rieši problém s kopírovaním platobných 
a teraz ich klientom bezplatne vy ieňa.  

hnutí zákazníci banky, ktorí vyberali peniaz

V
preventívnym opatreniam k ich zneužitiu nedošlo. Ide o karty, ktoré boli skopírované minulý rok. 
Podvodníci nimi začali platiť až teraz v zahraničí, predovšetkým v Španielsku. 

Š
po dokázaní podvodu. 
 
 
Poisťovňa tvrdí, že viac zverejniť nemohla 
3. marec 2005 
 
Sociálna poisťovňa mala 1. marca 2005 zverejniť všetkých dlžníkov nad 100 korún, nakoniec 
zverejnila len dlžníkov nad 250-tisíc. V zozname chýbajú dlžné sumy a vôbec v nich nie sú údaje 

 tom, kedyo
to, že vznikol dlh, či vo firme vtedy boli. 
 
Sú to údaje, ktoré môžu politikov uvádzať do zlého svetla absolútne nezavinene. Mal by sa  
zverejniť zoznam, z ktorého by bolo jasná zodpovednosť ľudí, ktorí sa na dlhoch podieľajú. 
 
Podľa zákona nie je možné zverejniť sumu, ani ďalšie údaje. Nad rámec zákona ísť nemožno. 
 
Zoznam sa bude priebežne dopĺňať podľa toho, ako bude plynúť termín 60 dní od 28. februára, 
dokedy sa dávali žiadosti o odpustenie penále. 
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a patria so svojimi príjmami k najbohatšej šestine ľudstva. Svetová banka, ktorá 
orovnávala hrubý národný dôchodok v jednotlivých štátoch, vo svojej najnovšej štúdii tvrdí, že 

ekoľkých 

dborníci však Slovensku predpovedajú rast blahobytu.  
urópska centrálna banka tvrdí, že nové členské krajiny začnú priemer Európskej únie dobiehať 

1 krajinám s vysokými a 
ami.  

a Slovensku bol v roku 2003 priemerný hrubý národný 

dosiahnu nové 

že ešte znížiť úroky 
. marec 2005 

ň, ktorú majú v eurozóne, ak 

Zdroj: Svetová banka 

Hrubý národný dôchodok 

 

9. marec  2005 
 
Občania Slovensk
p
hrubý príjem na jedného obyvateľa Slovenska sa šplhá k 38 dolárom na deň. Viac ako 600 
miliónom obyvateľov planéty musí pritom na jeden deň stačiť 1,1 dolára. 
Z okolitých krajín majú jednoznačne najvyššie príjmy Rakúšania - 81,1 dolára na deň. Za nimi sú 
Česi (42,9) a Maďari (37,8). Menšie príjmy majú Poliaci (31,4) a Ukrajinci (14,8 dolára na deň). 
Najbohatšími sú obyvatelia USA, Kanady, Európskej únie, Japonska, Austrálie a ni
malých arabských krajín bohatých na ropu.  
O
E
koncom budúceho desaťročia.  
Obyvatelia Slovenska patria k najbohatším na svete. 
Svetová banka nás radí k 9
stredne vysokými príjm
N
dôchodok na obyvateľa takmer 36,8 dolára na deň. 
Vlaňajšie rozšírenie Európskej únie by malo novým 
členom spoločenstva priniesť vyšší hospodársky rast. 
Európska centrálna banka predpokladá, že pri 
najoptimistickejšom raste ekonomík 

(deň/obyv.) rok 2003 

Rakúsko 81,1 USD

Česko 42,9 USD

Maďarsko 37,8 USD

SLOVENSKO

členské štáty priemernú úroveň únie najskôr koncom 
budúceho desaťročia.  
 36,8 USD

Poľsko 31,4 USD 
Barto: NBS mô Ukrajina 14,8 USD

 
9

Národná banka Slovenska môže znížiť úrokové miery až na úrove
ude nižší, než boli jej prognózy na rok 2005.  vývoj inflácie b

Barto dodal, že slovenská koruna zostane zrejme pod trvalým zhodnocovacím tlakom. NBS však 
usudzuje, že súčasne tempo zhodnocovania slovenskej meny je pre ekonomiku prirýchle. 

Ročná miera inflácie klesala trvalo a v januári 2005 dosiahla 3,2 %, kým v januári 2004bola jej 
iera 8,3 %.  m

Miera inflácie v januári 2005 bola pod úrovňou prognóz centrálnej banky a analytikov a už sa 
ribližuje k spodnej hranici jej inflačného cieľa, ktorý bol stanovený na 3 - 4 %. Cieľ by sa však p

mal dosiahnuť až koncom roka 2005. 
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EÚ bude ručiť za pôžičky na transeurópske dopravné siete 

bec po prvý raz navrhla, 

lo 

transeurópskych sietí by mal mať hodnotu jednej 
, čo by podľa komisie stačilo na záruku 

ške as  751 
miliárd SKK. Návrh predložila komisia na žiadosť 

ad a 
leniu ministrami financií členských štátov EÚ. 

ek po vlády, 
ežite
 pre ono

 vytvorenie nového osobitného záručné k čil a 
vzbudil financovanie cezhraničných dopravných projektov najm ktora. 

ťažko získa 
 

 

ientom dohodnúť. Tým, čo sa ocitli 
v problémoch, odkazujú, aby čo najskôr prišli do banky a dohodli sa na riešení situácie. Zhodne 

 

pri neplatičoch používajú individuálny prístup. Začína sa zasielaním upomienok, 

lendára,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Eva 
üttlerová. 

Ďalšou možnosťou je odklad splátok. Ak dlžník nemôže svoj dlh včas a riadne platiť, môže 
požiadať o odklad splátok istiny – raz ročne na obdobie maximálne šesť mesiacov. Počas odkladu 
platí banke iba úroky. Ak sa však banka s klientom nedohodne, prípadne vôbec nereaguje na 
upomienky volí tvrdší prístup. Tým je siahnutie na majetok, ktorých je úver zabezpečený. Ak je 
úver zabezpečený hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, môže banka uspokojiť svoju

10. marec 2005 
 
Záručný fond pre projekty v rámci tzv. transeurópskych sietí by mal mať hodnotu jednej 
miliardy EUR  

Európska komisia (EK) vô
aby Európska únia mohla ručiť za časti úverov na 
prioritné cezhraničné dopravné projekty, čo by ma
podnietiť účasť súkromného kapitálu na ich 
financovaní. 

Záručný fond pre projekty v rámci tzv. 

miliardy EUR
úverov vo vý i 20 miliárd EUR, v prepočte

Európskej r
schvá

y z decembra 2003 a podlieh

Záruka pôžiči
a čo je ešte dôl

dávali peniaze na infraštruktúru, ktorá má strategický význam

Komisia preto navrhla

môže mobilizov
ných investorov, aby 

ať národné 
jšie, súkrom
európsku ek miku.  

ho nástroja, torý by uľah
po ä zo strany súkromného se

 
Kto sa raz zapíše ako neplatič, úver 
14. marec 2005

Nesplácanie úveru sa nemusí skončiť len exekúciou majetku. Banky sa zhodujú na tom, že skôr ako 
pristúpia k vymáhaniu nesplácaných úverov, snažia sa s kl

tvrdia, že aktívny prístup zo strany klienta oceňujú. Exekúciu či súd považujú za krajné riešenie. 
 

Individuálny prístup 
Všetky banky 
banka kontaktuje klienta aj telefonicky. „Ak klient svoje záväzky z úverovej zmluvy riadne 
nespláca, banka volí individuálny postup, ktorý závisí od konkrétneho úverového prípadu. Ak má 
klient záujem a prejaví ochotu spolupracovať pri riešení vzniknutej situácie, je možné dohodnúť sa 
napríklad na úprave splátkového ka
G
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ohľadávku realizáciou záložného práva. Podľa skúsenosti OTP banky niektorí klienti sa 
plne 

k bol úver zabezpečený 

je pre banku 

Vtedy banka žiada klienta o splatenie celého  
k podaniu žaloby. Súdy zvyčajne dávajú 
preukázateľné. Na rad potom príde exekúcia m

 tak je, hrozí, že žiadateľovi úver banka neposkytne. Niektoré banky sú však k neplatičom 
émuto klientovi nový 

odľa skúseností bánk sú Slováci v splácaní úverov dosť disciplinovaní. Najväčšiu úspešnosť 

 až 
otom sa rozhoduje. Niektoré menšie banky dokonca prípad, že by siahli na založenú nehnuteľnosť, 
emali. 

 
 p
spamätajú až v tomto štádiu. Ak by však predaj nehnuteľnosti či iného založeného majetku 
nepokryl pohľadávku banky, pokračuje ďalšími cestami – exekúciou alebo súdom. 
 
A
ručiteľom, banka začne 
pohľadávku vymáhať u neho. 
Ručiteľ predstavu
náhradný zdroj splácania úveru. 
Preto sú všetky výzvy na úhradu 
zasielané súčasne aj ručiteľom. 
Ručiteľ je povinný splácať úver za 
dlžníka. Ak sa ručiteľ ani po 
poslednej výzve s bankou 
nedohodne na spôsobe splatenia 
úveru, je zažalovaný súčasne 
s dlžníkom. 

 

V prípade, že úver nie je nijako zabezpečený 

Aké povinnosti má ručiteľ 
 

Na ru

úveru

sa pri

v prípade nesplácania úveru dlžníkom splatiť 

vznikn

je tot

splate

čiteľa prechádzajú všetky povinnosti poberateľa 

 v prípade, že poberateľ úver nespláca. Ručiteľ 

 každom úverovom vzťahu zaväzuje banke, 

utú pohľadávku v plnom rozsahu. Jeho úloha 

ožná s pomenovaním, t. j. ručí bane za 

nie úveru.  

a klient nereaguje na výzvy banky, ide prípad na súd. 
 zostatku úveru vrátane príslušenstva a pristupujeme
bankám za pravdu, keďže pohľadávky bánk sú 
ajetku. 

 
Šanca na nový úver je malá 
Pravdepodobnosť, že neplatičovi sa podarí v krátkom čase získať nový úver, je nízka. A to aj vtedy, 
ak by o neho žiadal v inej banke. Banky si overujú, či nie je na zozname dlžníkov. Pri posudzovaní 
úverov si overujeme v úverovom registri, či žiadateľ nie je neplatičom v inej banke. V prípade, že 
to
striktné. Jednoznačne ide o nedôveryhodného klienta. Štandardne nie je tak
úver poskytnutý a nebol by bankou akceptovaný ani v pozícii ručiteľa. 
 
P
splácania majú hypotekárne úvery. Úspešnosť splácania hypoték je veľmi vysoká. Svedči o tom 
podiel exekvovaných nehnuteľností, ktorý je mizivý a predstavuje asi jedno promile všetkých 
hypoték. Dôvod je jednoduchý – hypotekárny úver je takou závažnou a dlhodobou investíciou, že 
každý žiadateľ oň si dôkladne zváži svoje finančné možnosti a pomery v dlhodobom horizonte a
p
n
 
Menšia je platobná disciplína pri spotrebných úveroch.  
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Kde a aký úver možno dostať bez ručenia 
 
ČSOB – účelové spotr
zabezpečenia až do výšky 40
na 100-tisíc korún 

Dexia banka – poskytuje spotre

HVB Bank – neposkytuje úve
zabezpečenia určuje výška a typ p

Istrobanka – ručiteľa nevyžaduje
75-, 100-, 150-tisíc korún.
dokladov. Ručiteľa netreba ani p
v Istrobanke a ani pri povoleno

Ľudová ba

ebné úvery, poskytnuté na konkrétne využitie možno získať bez 
0-tisíc ko e hranica stanovená 

bné úv

ry, kt b 
ožad

 pri 
 Peniaze m ovaných 

ri rý m 
m preče

nka – záujemcom poskytuj aximálne 150-
tisíc korún 

ečenie nepožaduje pri kontokorentnom úvere (zvyčajne do 

rún. V prípade bezúčelového úveru j

ery bez zabezpečenia do výšky 100-tisíc korún 

oré by neboli nijakým spôsobom zabezpečené, spôso
ovaného úveru 

bezúčelovom spotrebnom úvere Maxiúver vo výške 50-, 
ožno získať do 24 hodín po predložení požad
chlom úvere, ktorý je zaručený vkladovým produkto
rpaní bežného účtu 

e úver bez ručiteľa vo výške 30-tisíc až m

OTP Banka – bez zabezpečenia neposkytuje žiadne úvery. Klient môže získať povolený debet 
na účte  
do 90 % pravidelných mesačných príjmov poukazovaných na jeho účet v OTP Banke 

Poštová banka – klient môže získať úver bez ručiteľa do výšky 50-tisíc korún 

Slovenská sporiteľňa – zabezp
výšky trojnásobku čistého mesačného príjmu) a takisto pri spotrebných úveroch u klientov, 
ktorá spĺňajú stanovené požiadavky, výška úveru je individuálna (podľa ratingu a typu 
produktu) 

Tatra banka – bezúčelový úver bez zabezpečenia do výšky 700-tisíc korún 

UniBanka – bez zabezpečenia poskytuje úver na bežnom účte – tzv. povolený debet a úverový 
platobnú kartu. Limit závisí od príjmu klienta 

VÚB banka – klient môže získať úver bez ručenia do výšky 400-tisíc korún. Flexipôžička (do 
150-tisíc korún) môže byť schválená na počkanie 
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Dlžníka prezradí register 
14. marec 2005 
 
V
b
P ipojili aj ďalšie 
b
m
o
B
b
 z
 
K
takm
v
že do konca roka 2005 sa počet zvýši na 
2
register existuje ešte len krátko, banky si 
u
re
M
v
 
R
Vyskytlo sa už pár prípadov, pri ktorých  
m
n
d
v
is
 
Pri podpise úverovej zm
klient banky súhlasiť s tým, že jeho 
údaje budú aj v spoločnom registri. 
Odmietnutie súhlasu s poskytnutím údajov 
bolo zaznamenané v minimálnom rozsahu. Klienti majú možnosť požiadať o výpis osobných 
údajov vedených v úverovom registri prostredníctvom klientského centra. 
 
Úverové registre sú bežnou praxou vo väčšine európskych krajín. V Českej republike do registra 
svojimi údajmi prispievajú už aj lízingové spoločnosti. Do budúcnosti sa aj na Slovensku očakáva 
spolupráca s nebankovými subjektami – lízingovými a splátkovými spoločnosťami. 
 
Evidencia dlžníkov by mohla pomôcť aj im, tvrdia banky. Zníženie podielu problémových úverov 
by sa mohlo celkom logicky prejaviť aj v znížení úrokových sadzieb, resp. poplatkov. 

Dlžníka prezradí register 
14. marec 2005 
 
V
b
P ipojili aj ďalšie 
b
m
o
B
b
 z
 
K
takm
v
že do konca roka 2005 sa počet zvýši na 
2
register existuje ešte len krátko, banky si 
u
re
M
v
 
R
Vyskytlo sa už pár prípadov, pri ktorých  
m
n
d
v
is
 
Pri podpise úverovej zm
klient banky súhlasiť s tým, že jeho 
údaje budú aj v spoločnom registri. 
Odmietnutie súhlasu s poskytnutím údajov 
bolo zaznamenané v minimálnom rozsahu. Klienti majú možnosť požiadať o výpis osobných 
údajov vedených v úverovom registri prostredníctvom klientského centra. 
 
Úverové registre sú bežnou praxou vo väčšine európskych krajín. V Českej republike do registra 
svojimi údajmi prispievajú už aj lízingové spoločnosti. Do budúcnosti sa aj na Slovensku očakáva 
spolupráca s nebankovými subjektami – lízingovými a splátkovými spoločnosťami. 
 
Evidencia dlžníkov by mohla pomôcť aj im, tvrdia banky. Zníženie podielu problémových úverov 
by sa mohlo celkom logicky prejaviť aj v znížení úrokových sadzieb, resp. poplatkov. 

  

 októbri 2004 zaviedli tri najväčšie 
anky chod úverového registra. 
ostupne sa k nim pr

 októbri 2004 zaviedli tri najväčšie 
anky chod úverového registra. 
ostupne sa k nim pr
anky a stavebné sporiteľne. Register by 
al obsahovať údaje o klientoch bánk 

anky a stavebné sporiteľne. Register by 
al obsahovať údaje o klientoch bánk 

 ich bonite a súčasných záväzkoch. 
anky si od registra sľubujú zvýšenie 
 ich bonite a súčasných záväzkoch. 
anky si od registra sľubujú zvýšenie 
ezpečnosti svojich pohľadávok a 
rýchlenie schvaľovania úverov. 

u koncu decembra 2004 bolo v registri 

ezpečnosti svojich pohľadávok a 
rýchlenie schvaľovania úverov. 

u koncu decembra 2004 bolo v registri 
er 700-tisíc klientov a  po vstupe 

šetkých zmluvných bánk sa očakáva, 
er 700-tisíc klientov a  po vstupe 

šetkých zmluvných bánk sa očakáva, 

 milióny. Napriek tomu, že úverový  milióny. Napriek tomu, že úverový 

ž zvykli ho využívať. Mesačne do ž zvykli ho využívať. Mesačne do 
gistra nahliadnu asi 30-tisíckrát. 
ožnosť overiť si klienta majú banky až 
gistra nahliadnu asi 30-tisíckrát. 
ožnosť overiť si klienta majú banky až 

 štádiu konaní o úvere s klientom. 

egister si banky zatiaľ pochvaľujú. 

 štádiu konaní o úvere s klientom. 

egister si banky zatiaľ pochvaľujú. 

useli klienta upozorniť na fakt, že má 
esplatené podlžnosti v inej banke. Na 
useli klienta upozorniť na fakt, že má 

esplatené podlžnosti v inej banke. Na 
ruhej strane, pri neporovnateľne 
äčšom počte klientov mali okamžitú 
ruhej strane, pri neporovnateľne 
äčšom počte klientov mali okamžitú 
totu o ich dobrej finančnej disciplíne 

luvy musí nový 

totu o ich dobrej finančnej disciplíne 

luvy musí nový 

 

dlžník – musí spĺňať kritériá banky 

ĺňať kritéria banky napr. 

skytujú 
% hodnoty 

výške úveru a počas celého obdobia 
vaná v prospech 

výhodou. Môže znížiť úrokovú sadzbu. 

nky, 
 cenné papiere, podielové listy. 

Čím možno ručiť za úver? 
 

 spolu
napr. dostatočný príjem alebo vek, má 
rovnaké postavenie ako ten, kto si príjem 
berie 

 ručiteľ – musí sp
dostatočný príjem alebo vek 

 vklad v banke – jeho výška  je rovnaká 
alebo vyššia ako úver, počas splácania úveru 
je vinkulovaný v prospech banky, 

 nehnuteľnosť – na hypotekárne, ale aj 
bezúčelové úvery, niektoré banky po
úver len do výšky 70 
nehnuteľnosti, 

 poistenie úveru – niektoré banky ho 
vyžadujú ako podmienku na poskytnutie 
úveru, poistná suma musí byť minimálne vo 

splácania, poistka je vinkulo
banky, 

 životné poistenie – nebýva podmienkou, ale 

Životná poistka je vinkulovaná v prospech 
ba



                                                                                                                             bankovníctvo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            333888 

 
 
Platy prerástli infláciu o 2,5 percenta 

 rýchlo, že prekonali 
vede odborníkov 

o ra cien, čo znamená, 
peň íňanie ako 

nta, čo po zohľadnení 
ta
esačn

 korún vyššia s
mohol výrazne posledný štvrťrok, keď sa priemerný plat 
 

plat lo 
perc le 

a e ,5 
tivita  
 neus j 

m a, 
hospodá ac 
urácií s
a reálna

mus ponúkajú takúto 
hodný zástupca spoločnosti navštívi záujemcu aj priamo 
á aj na ruku. Aj po splátky si môže prísť osobne. 

m príjmom za celkom 
dnoduchých podmienok. Na vybavenie pôžičky zvyčajne stačí občiansky preukaz, doklady 

 podnikateľom 
ožičajú nebankové spoločnosti aj viac. Nebankové spoločnosti väčšinou klientovi prezradia ročnú 

ca aj dvesto 
percent. Pritom v januári bolo možné získať v bankách spotrebný úver v priemere až zhruba 13 
percent (podľa údajov centrálnej banky). Podľa prepočtov, zverejnených na stránke spoločnosti 
Pohotovosť, pri úvere 10-tisíc korún a lehote splatnosti 12 týždňov dosahuje výška jednej zo 
šiestich splátok 2 270 korún. Celkovo tak firme vrátite 13 620 korún. 

17. marec 2005 
 
Platy na Slovensku v roku 2004 rástli tak
všetky, aj najoptimistickejšie predpo
a analytikov. Zvyšovanie platov predbehl
že ľudia  mali v rodinných kasách viac 
v roku 2003. 

Platy priemerne za rok narástli o 10,2 perce
inflácie znamená reálny rast o 2,5 percen
alebo podnikajúci na Slovensku zarábal m

25 korún. To je takmer o 1 500

st 
azí na m

. Človek pracujúci 
e priemerne 15 
uma ako v roku 8

2003. Dobrému celoročnému výsledku po
vyšplhal k hranici 18-tisíc korún mesačne. 

Veľkým plusom je fakt, že reálny rast 
priemernej mzdy bol nárast vyšší, až 3,1 
len o 0,4 percenta. 

V roku 2004  dokonca existoval priestor n
percenta. Dôležité je, že sa zvyšuje produk
aj schopnosť konkurenčne vyrábať a tlak na
mzdy. 

pomedzi odvetví sa darilo najmä odvetvia

ov dosiahlo všetkých osem krajov. V pásme oko
enta. Reálne viac peňazí  dostali aj dôchodcovia, a

šte výraznejší rast platov, ako bolo dosiahnutých 2
práce. Noví investori prinášajú z vyspelých krajín
tály rast produktivity. Potom môžu rýchlo rásť a

S , kde prevažujú súkromné podniky. Finančná sfér
rstvo dosiahli reálny nárast hrubých platov o vi
a platy prepadli o 2,7 percenta. Najhoršie na tom 
 hodnota miezd prepadla až o 3,7 percenta. 

energetika, obchod a výnimočne aj poľno
sako tri percentá. Vo sfére hotelov a rešta
boli ľudia pracujúci v zdravotníctve, kde s
 
 
Peniaze na počkanie 
17. marec 2005 
 
Získať do niekoľkých hodín pôžičku ne
službu, je na Slovensku pomerne dosť. Obc
doma, podpíše s ním zmluvu a peniaze mu d
Klient však zvyčajne vráti spoločnosti oveľa viac, než si požičia. Firmám, ktoré sa zaoberajú 
poskytovaním hotovostných pôžičiek, sa vzhľadom na ich počet na Slovensku darí. Úver dokážu 
poskytnúť rýchlo a bez problémov ho môžu získať aj ľudia s nižší

í byť problém. Spoločnosti, ktoré 

je
o príjme a o výdavkoch domácnosti. Aj v takomto prípade platí, že čím je pôžička dlhšia, tým je aj 
drahšia. Klient, ktorý si požičiava peniaze po prvý raz a firma nemá o ňom žiadne informácie, má 
zvyčajne nárok na menší úver alebo ho musí rýchlejšie splatiť. Živnostníkom a
p
percentuálnu mieru nákladov. Tá na rozdiel od bankových úrokov zahŕňa už aj všetky poplatky 
a náklady spojené s pôžičkou. Nevýhodou však je, že môže prekročiť sto, dokon
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ú eurozóne, úročenie úverov 

lžníci nebudú splácať. Preto si 

ientov, ktorí čerpajú úvery s pohyblivou sadzbou, by sa úroky mohli do konca roka 
ie zo strany menších hráčov na 
 len nižšími úrokmi. 
teľstva tým, že získavajú viac 
e obyvateľov.  

te mierne klesnúť. Klientmi najvyužívanejšie troj- a 

najnižších úrokov 

oľsko znížilo základné úroky 

ľská centrálna banka včera znížila základnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho 
odu na šesť percent. Dopredu signalizovaný krok považujú analytici za začiatok cyklu ďalšieho 

dy na 

 
 
Úvery majú ešte zlacnieť 
18. marec 2005 
 
Zatiaľ čo úroky na vkladoch v bankách sa už v súčasnosti vyrovnaj
stále ostáva nad touto úrovňou.  
Banky ešte nevedia zodpovedne odhadnúť, koľko úverov im d
vyššími úrokmi vyrovnávajú vyššie riziko. 
Pre stálych kl
2005 ešte o niečo znížiť. Vyvolať by to mal vyšší tlak konkurenc
trhu úverov pre občanov, ktorí môžu najväčším bankám konkurovať
Pokles úrokových sadzieb na úveroch podporuje spotrebu obyva
peňazí cez pôžičky, ktoré zlacneli a sú preto dostupnejšie širšej vrstv
Na sklon míňať tlačí aj nízke úročenie vkladov. Aj keď už v súčasnosti je na úrovni krajín, ktoré 
používajú euro, mohlo by podľa bánk eš
šesťmesačné vklady úročia na Slovensku fungujúce banky aktuálne zhruba vo výške 0,6 až 1,2 
percenta. Už v januári 2005 sa pritom priemerné výnosy z bankových vkladov na Slovensku 
vyrovnali s úrokmi, ktoré za vklady do dvoch rokov vyplácajú v priemere banky v krajinách, kde sa 
platí eurom. 
Pri poslednom poklese sadzieb na konci februára banky výraznejšie znižovali horné hranice 
úrokových sadzieb. Tie platia pre sporiteľov, ktorí si ukladajú na účty najvyššie - 
niekoľkostotisícové sumy 
Riziká 
Najnižší zverejnený úrok zväčša bežný občan nezíska. Úročenie sa pre najširšiu skupinu dlžníkov 
pohybuje nad strednou hodnotou úrokového intervalu. Najnižšie sadzby banky zvyknú ponúkať len 
dočasne, takže po niekoľkých mesiacoch môžu vzrásť aj o percento.  

 
P
21. marec 2005 

VARŠAVA - Po
b
uvoľňovania menovej politiky v reakcii na klesajúcu infláciu a spomaľujúci sa ekonomický rast. V 
utorok znížila úrokové sadzby v rovnakej miere aj maďarská centrálna banka na 7,75 percenta. 
Tamojšia centrálna banka upozornila, že jej menovú politiku čoraz viac ohrozujú rastúce nákla
úvery vo svete a výkyvy na finančných trhoch.  

Česi sú číslo jedna 
31. marec 2005 
 
Zahraničný obchod ČR skončil vo februári 2005 s prebytkom vo výške 5,212 mld. CZK. Export 
vzrástol o 9,6 a import o 9,3 %. Výsledky dopadli podľa očakávania analytikov a zahraničný 
obchod mal najlepšiu mesačnú bilanciu za posledných 11 rokov. Aj napriek tomu, že bol výsledok 
očakávaný, domnievajú sa, že bude mať z dlhodobého pohľadu priaznivý dosah na korunu.  
Export ČR dosiahol za druhý mesiac roku 2005  137,910 mld. CZK a dovoz skončil na úrovni 
132,697 mld. CZK. Priaznivo sa vyvíjal najmä zahraničný obchod v segmentoch strojov 
a dopraných prostriedkov, potravín a živých zvierat. Naopak, zhoršilo sa saldo obchodovania 
s palivami a priemyselným spotrebným tovarom. 
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ičiť aj euro 

 

ia rozpočtových deficitov a štátnych dlhov a desaťročným plánom 

priaznivého vývoja pomkne 
vestorov k odlivu kapitálu z eurozóny, k výpredajom eura a žiadanie oveľa vyšších rizikových 

 krajín. Ak sa druhý najväčší aktér Európskej únie 
vej únie. Euro bude reagovať veľmi rýchlo. 

na banka by v tej chvíli musela odpovedať výrazným zvýšením úrokových sadzieb. 

by tomu zabránili. 
eformy 
dé reformy odsúvať, pretože politické náklady ich presadzovania sú 

nguje tu bludný kruh - slabý rast odradzuje vlády od bolestných reforiem, čo potom 
ráni vyššiemu rastu v dlhšom časovom období. 

dnotnej 

ia chcú odísť." 

4. apríl 2005 

Ak francúzski voliči v referende na budúci mesiac 
odmietnu euroústavu, bude ohrozené aj euro: mohol by 
to byť začiatok jeho zániku. Opiera sa o špekulácie 
ekonomických analytikov. 
Ústava je pre zástancov tohto projektu údajne životne 
dôležitá na zabezpečenie správneho fungovania 
Európskej únie po jej rozšírení.  Francúzske nie by 
pritom znamenalo krach celého projektu a mohlo by 
viesť ku zvráteniu snáh o politickú integráciu únie. 
EÚ by sa mohla dezintegrovať do zóny voľného 
obchodu a  tento vývoj by pre Európsku hospodársku a 
menovú úniu a Európsku centrálnu banku znamenal 
katastrofu. 

Euro existuje iba šesť rokov a jeho zavedenie odporovalo štandardnej ekonomickej teórii, podľa 
ktorej menová únia dobre funguje iba v rámci politickej únie a pri jednotnej fiškálnej a 
makroekonomickej politike.  
Európska únia potrebu jednotnej vládnej politiky simulovala tzv. Paktom stability a rastu, ktorý 
stanovuje prísne obmedzen
takzvanej lisabonskej stratégie. Ten predpokladá sériu reforiem, ktoré majú za cieľ posilniť 
konkurencieschopnosť únie.  
Zvýšené riziko môže vyľakať investorov 

konómovia upozorňujú, že už len obyčajné zvýšenie rizika neE
in
prirážok k sadzbám dlhopisov najviac zadĺžených

zpadne sa základ existencie menozbalí a odíde, ro
Európska centrál
Ak by to neurobila, pripravila by scénu pre EMÚ so slabou menou a vysokou infláciou, čo by v 
budúcnosti viedlo k jej rozpadu. Na druhej strane by zvýšenie sadzieb ešte zrazilo chabý rast 
najväčších ekonomík na čele s Nemeckom a mohlo by zvýšiť tlak na odchod od eura z opačnej 
strany. 
Niektorí analytici vyjadrujú nádej, že francúzske nie vyvolá politickú krízu, ktorá európskych 
politikov prebudí a mobilizuje na záchranu eura. Náklady na opustenie EMÚ by však  boli 
mimoriadne závažné a preto by spravili všetko, a
Politici odkladajú potrebné r
Politici majú zatiaľ dôvod tvr
príliš vysoké. Fu
b
Hnev voličov politici často obracajú na Európsku úniu a z ekonomického nezdaru vinia napríklad 
úrokové sadzby Európskej centrálnej banky. Sadzby sú tak pre niektoré krajiny ako Nemecko príliš 
vysoké a pre iných zasa príliš nízke, čo konvergencii v menovej únii skôr bráni,  namiesto 
predpokladaného urýchlenia. Výskumy verejnej mienky ukazujú, že verejná podpora je
meny v eurozóne klesá. 
De Grauwe porovnáva menovú úniu s nedokončeným stavebným projektom. "Keď sme vstupovali 
do menovej únie, prišli sme do krásneho domu, ktorý však nemal strechu. Kým bolo pekné počasie, 
tak to bolo v poriadku. Keď sa počasie zhorší, ľud
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rd eur 

 
ú

jedna tretina bude smerovať do oblas
pracovných miest. 
Vyplýva to z prvého návrhu rozpočtu na rok 2006, ktorý dnes v Bruseli predložila Európska
komisia. Navrhované výdavky znamenajú o
% hrubého národného príjmu EÚ. 
Najväčšie výdavky budú už tradične sm
vidieckeho rozvoja (55,2 miliardy eur). 
Regionálna politika pohltí 22,8 miliardy 
zamestnanosť, veda, vzdelávanie, podpora p
Na ďalšie rozširovanie Európskej únie pôjde
politika si vyžiada vyše päť miliárd eur.  
 

ú vzdať výhodnejšej štátnej bonifikácie z minulosti, aj 

e 60-tisíc korún. 
kt, že pri poskytnutí staršieho úveru banka prihliada aj na 

ky banky výraznejšie nemenia. Oplatí sa ich však 

kárny úver bez poplatku. Niekde platí, že musí splatiť celý zostatok úveru, 

 
 

Európska únia by mala minúť sto miliá
7. apríl 2005 

ci rok dosiahnuť 112,6 miliardy eur, pričom takmer 
tí, ktoré podporujú hospodársky rast a tvorbu 

 

Výdavky Európskej únie by mali na bud

proti tomuto roku 5-percentný nárast  predstavujú 1,02 

erovať do spoločnej poľnohospodárskej politiky a 

eur, na ciele spojené s lisabonskou stratégiou (rast, 
odnikov) navrhuje komisia vyčleniť 33,4 miliardy eur. 
 2,3 miliardy eur, zahraničná, humanitárna a rozvojová 

 
Splatenie úveru novým sa zatiaľ neujalo 
18. apríl 2005 
 
Ľudia a živnostníci zatiaľ príliš nevyužívajú možnosť splatiť predčasne staršie  úvery novými 
a lacnejšími pôžičkami. Tie možno v súčasnosti získať s úrokmi aj o tretinu nižšími ako 
v predošlých rokoch. Ľudia sa však nechc
keď splácajú drahšie splátky. Živnostníci zas narážajú na ťažkosti so zabezpečením nového úveru. 
Vybaviť si nový – lacnejší úver a splatiť ním predčasne skôr schválenú pôžičku sa oplatí najmä pri 
väčších sumách úverov. Zaujímavé to môže byť napríklad pre živnostníkov a firmy. 
Analytik však dodáva, že pri menších spotrebných 50- či 100-tisícových úveroch sa do toho 
bežným ľuďom nechce. Dôvodom sú poplatky za predčasné splatenie predošlého úveru, ako aj za 
vybavenie nového. To môže takéto riešenie predražiť, takže dlžník radšej pôvodný úver splatí, aj 
keď za vyššiu úrokovú sadzbu. 
Ako dodáva Robert Vítkovský, finančný poradca spoločnosti Salve Group, pri starších hypotékach 
sa dlžníci nechcú vzdať výhodnejšej štátnej podpory. Do polovice roka 2003 bola štátna bonifikácia 
ešte garantovaná až do splatenia hypotéky. 
Ako upozorňujú banky, pri predčasnom splatení hypotéky do štyroch rokov od jej poskytnutia musí 
navyše klient vrátiť štátu celú sumu podpory, ktorú od neho dovtedy dostal. Pri predčasnom splatení 
800-tisícovej hypotéky už po troch rokoch to môže predstavovať vyš
V neprospech takejto možnosti je aj fa
skôr poskytnuté úvery alebo lízing. Občan alebo firma tak potrebuje napríklad ďalšie ručenie. 
Závisí to však od dohody s bankou. 
Sankčné poplatky za predčasné vyplatenie pôžič
porovnať ešte pred podaním žiadosti o spotrebný alebo hypotekárny úver, pretože sa navzájom líšia. 
Niektoré banky účtujú pri predčasnom splatení napríklad navyše aj poplatok za zmenu zmluvných 
podmienok, ktorý môže dosiahnuť niekoľko tisíc korún. 
Spravidla platí, že po uplynutí dohodnutej lehoty fixácie úrokovej sadzby má klient možnosť 
predčasne splatiť hypote
nemôže len jeho časť. Poplatok za predčasné splatenie môže byť aj dvojnásobný, ak sa spláca 
hypotéka s pevnou sadzbou, prípadne s najdlhšou pevnou sadzbou, ktorú ponúka. 
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tenie pre držiteľa karty s možnosťou jeho rozšírenia na 
dinných príslušníkov. V prípade zlatej karty MasterCard sa poskytuje cestovné poistenie s vyšším 

rytím (liečebné náklady – 2 milióny Sk, úrazové poistenie – 200 000 Sk, zodpovednosť za škodu 
Sk), platné pre celý svet. 

nie je všetko. Zlatá kreditka otvára aj dvere exkluzívnych VIP salónikov na 
tiskách. Zlatá MasterCard či Visa karta so sebou nesie aj členstvo v International Airline 

usí mať za 

čná predná strana 
obsahovať celé európske územie,“ povedal luxemburský premiér Jean-Claude Juncker. 

Zlatá karta ušetrí množstvo peňazí 
21. apríl 2005
 
Prestížne platobné nástroje poukazujú na úspech a bohatstvo ich držiteľa 

Zlatá kreditná karta vám môže otvoriť dvere do sveta, ktorý je 
pre držiteľov bežných platobných kariet neprístupný. Stačí 
maličkosť – mať dostatočný čistý mesačný príjem. Pre väčšinu 
Slovákov preto je a asi aj zostane nesplneným snom. Svedčí 
o tom aj počet VIP kariet, ktorý doteraz vybrané slovenské banky 
vydali. Platobné karty série Gold však sú nielen reprezentačným 
doplnkom poukazujúcim na výšku konta ich majiteľa. Prinášajú 
so sebou viacero výhod, ktoré sa s bežnými platobnými nástrojmi 
nespájajú. 

Jednou z nich je rozsiahle cestovné pois
ro
k
na zdraví 1 mil. Sk, zodpovednosť za škody na majetku – 500 000

Poistenie však 
le
Passengers Association, z ktorého plynú výhody v podobe lacnejších hotelov či autopožičovní, 
uvedených v brožúre asociácie. 

Hotovosť by nemala byť v prípade prestížnych kariet problémom – denný limit je totiž 75- až 150- 
tisíc Sk. Používať sa samozrejme dajú aj pri platbách na nákup tovarov v obchodoch či na výber 
hotovosti z bankomatov. Ten však nie je primárnym účelom týchto kariet, napríklad MasterCard 
Gold (s úverovým limitom 80- až 600-tisíc korún) je možné využiť vo viac ako 26 miliónoch 
obchodných miest v 240 krajinách sveta. 

Získať zlatú kreditku môže každý. Musí však splniť dôležitú podmienku, a tou je zodpovedajúci 
príjem – určená je najbonitnejším klientom. Vydáva sa zvyčajne auž existujúcim klientom banky 
a napríklad pre HVB Kreditnú kartu VISA Gold je podmienkou minimálny čistý measčný príjem 
žiadateľa vo výške 40 000 Sk. Visa Excelent Gold v Slovenskej sporiteľni dostane len klient 
s čistou mesačnou mzdou 30-tisíc korún. V ČSOB si možno žiadosť o MasterCard Gold podať až 
pri čistom plate 50-tisíc korún. 

Schodnejšou cestou ako kreditky sú debetné zlaté karty. Poskytujú ich aj slovenské banky, 
napríklad v ČSOB sa s ich vydaním nespája žiadna striktná podmienka, žiadateľ však m
sebou aspoň trojmesačnú históriu na účte. Ich výhody však nie sú také široké ako v prípade 
kreditiek.  

 

Slovensko na eurách 
22. apríl 2005 

 
Vzhľad euromincí sa bude meniť. Mapa na prednej strane spoločnej pre všetky štáty eurozóny bude 
v budúcnosti obsahovať aj nové členské krajiny EÚ a celú východnú Európu. Dnes je na nej len 
pätnástka „starých“ štátov. V piatok sa na tom dohodli ministri financií krajín eurozóny. „Dosiahli 
sme dohodu, že v krajinách, ktoré sa stanú novými členmi eurozóny, bude spolo
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i požičať asi 25 miliárd Sk 

a (NBS) museli na 

nakúpili pokladničné poukážky (P
sektora však neposilnili žiadne pro
2005. 
 
Dnes aj z účtov povinných minim
Sk. Na účtoch rezerv mali kom
miliardy Sk, čím stanovený pred
vyjadrení plnia len na 68,35 %. 
  

peňazí a 

ajú čoraz lepšie 

lepšili oproti minulému roku asi o trištvrte miliardy a dosiahli zisk 

 

 období úroky z úverov klesajú, bankám to kompenzuj nárast počtu poskytnutých 
verov. Banky teda dostanú za jeden poskytnutý úver menej peňazí ako v minulosti, ale keďže je 

uje. Na rast zisku vplýva aj neustále zvyšovanie bankových 

Nižšie úroky z vkladov zase bankám šetria náklady. Úrokové miery z vkladov preto klesajú 

 

Na realizáciu platieb si banky musel
2
 

2. apríl 2005 

Komerčné banky na Slovensku si 6. 5. 2005 od Národnej banky Slovensk
bežné vyrovnávanie platieb požičať asi 25 miliárd Sk. 5. 5. 2005 totiž do svojich portfólií 

P) centrálnej banky v sume 35 miliárd Sk. Likviditu bankového 
striedky. Najbližšie sú PP NBS splatné až začiatkom júla roku 

álnych rezerv (PMR) bánk v centrálnej banke ubudlo 11 miliárd 
erčné banky koncom týždňa t.j. 6.5. 2005 uložených 10,423 
pis na máj 2005 na úrovni 28,57 miliardy Sk v kumulatívnom 

Obchodovanie na trhu krátkych peňazí dnes bolo podľa dílera pokojné, zamerané opäť len na 
najkratšie splatnosti. Cena jednodňových zdrojov dnes pod vplyvom výrazného podstavu likvidity 
bánk vyskočila až na 3,8/4,0 % p.a. Vyššie, na 5 % p.a., sa najkratšie sadzby kótovali naposledy v 
januári tohto roka, keď banky v pravidelnom repo tendri centrálnej banky uložili priveľa 
museli si tak požičiavať. Týždňové depozitá sa pred víkendom zvýšili na 3,0/3,2 % p.a., 
dvojtýždňové na 2,9/3,1 % p.a., mesačné na 2,7/2,9 % p.a. Trojmesačné fondy sa úročili 2,6/2,8 % 
p.a., trojmesačné 2,5/2,7 % p.a. Polročné až najdlhšie ročné zdroje obchodovanie uzatvárali na 
2,35/2,75 % p.a. 
  
Na budúci týždeň očakáva komerčné banky len pravidelný repo tender NBS, ktorý  vzhľadom na 
nedostatok zdrojov banky znížia z 208 miliárd Sk na 170 miliárd Sk. 
 
 
Banky na Slovensku zaráb
12. máj 2005 
 

Slovenské banky opäť hlásia vyššie zisky. Za prvý štvrťrok väčšina z nich zarobila viac ako 
v rovnakom období vlani. So stratou neskončila žiadna z nich. 

Banky si za prvé tri mesiace po
3,748 miliardy korún. Percentuálne to predstavuje rast zisku o 24 %.  

Zisky bánk tvoria úroky a poplatky, ktoré banky pýtajú od klientov. Najväčšiu časť zisku tvoria
pritom úroky. 

Hoci v poslednom
ú
úverov viac, zisk bánk sa zvyš
poplatkov. 

podstatne rýchlejšie ako úroky z úverov. tým pádom sa pre banky rýchlejšie znižujú nákladové 
úroky ako výnosové. Keď NBS zníži kľúčové úrokové sadzby, ktoré majú vplyv na úroky 
v bankách, tie ihneď znížia úroky z vkladov. Úroky z úverov však znižujú až neskôr. Znižujú tak 
svoje náklady a predlžujú obdobie, v ktorom im klienti platia väčšie úroky.  
 


