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ÚVODNÉ SLOVO
PREDSEDU RADY FONDU OCHRANY VKLADOV

chránené bankové vklady zvýšila na štyridsaťnásobok štatisticky zistenej priemernej
mesačnej mzdy v Slovenskej republike.
V rámci realizácie legislatívnych zmien vydal
Fond ochrany vkladov v roku 2002 nové
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za
zákonom chránené nedostupné bankové
vklady, v ktorých sú upravené predovšetkým
podrobnosti o postupe vkladateľov a iných
oprávnených osôb pri uplatňovaní práva na
náhradu a o spôsobe preukazovania tohto
práva. Upravené boli tiež pravidlá postupu
Fondu ochrany vkladov, jeho orgánov
a ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania
náhrad za zákonom chránené nedostupné
bankové vklady, Stanovy Fondu ochrany
vkladov, organizačný poriadok a ďalšie
vnútorné právne predpisy Fondu ochrany
vkladov.

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,

Fond v priebehu celého roku 2002 naďalej
zabezpečoval vyplácanie náhrad za nedostupné vklady, ktoré boli uložené v AG Banke,
a.s., v Slovenskej kreditnej banke, a.s.,
v Dopravnej banke, a.s. a v Devín banke, a.s.,
teda vo všetkých štyroch bankách, ktoré boli
v predchádzajúcich rokoch postupne vyhlásené za neschopné vyplácať vklady.
Na financovanie vyplácania týchto náhrad boli
využité prakticky všetky vlastné finančné
zdroje Fondu nazhromaždené od jeho vzniku
a využité boli aj prostriedky získané z úveru
od Národnej banky Slovenska. Práve
z dôvodu vysokých finančných nákladov na
vyplácanie náhrad sa od začiatku roku 2002
zvýšili zákonom predpísané príspevky, ktoré
Fondu povinne platia banky a pobočky
zahraničných bánk, až na 0,75 % z hodnoty
priemerného stavu zákonom chránených
vkladov uložených v jednotlivých bankách
a pobočkách zahraničných bánk. Iba stavebné
sporiteľne platili Fondu aj v roku 2002
polovičnú sadzbu príspevkov.

dovoľujem si Vám predložiť výročnú
správu Fondu ochrany vkladov za rok 2002,
ktorá je celkovo siedmou výročnou správou
od jeho zriadenia v roku 1996. V priebehu
tohto obdobia sa Fond dostal do povedomia
širokej verejnosti a je centrom systému
ochrany bankových vkladov na Slovensku.
Rok 2002 bol pre Fond ochrany vkladov
významný z viacerých hľadísk.
V priebehu roku 2002 bola realizovaná
novela zákona o ochrane vkladov (zákona
NR SR č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov), ktorá bola prijatá ešte koncom
roku 2001 v rámci zákona č. 492/2001 Z. z.
Touto novelou bol zákon o ochrane vkladov
zosúladený s normami o ochrane bankových
vkladov
platnými
v
Európskej
únii,
predovšetkým so Smernicou 94/19/ES
Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája
1994 o systémoch ručenia vkladov. Niektoré
ustanovenia tejto novely však z ekonomických
dôvodov nadobudnú účinnosť až od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej
únie. Už od začiatku júla 2002 sa však
maximálna možná výška náhrad za zákonom

Fond sa v roku 2002 naďalej dôrazne
usiloval uplatňovať svoje pohľadávky a práva
veriteľa v súdnych konaniach a v konkurzných
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Systému Fondu na vyplácanie náhrad
za zákonom chránené nedostupné bankové
vklady z Bankového zúčtovacieho centra
Slovenska, a.s., na Fond ochrany vkladov.
Tento informačný systém je kľúčový technologický prvok predovšetkým pre vyplácanie
náhrad.

konaniach na majetok všetkých insolventných
bánk s nedostupnými vkladmi, za ktoré Fond
vyplatil náhrady. Priebeh týchto konkurzných
konaní však mimoriadne komplikuje predovšetkým podávanie rôznych, neraz pochybných námietok zaujatosti proti konkurzným sudcom a tiež odvolaní proti súdnym
rozhodnutiam o zvolaní schôdzí konkurzných
veriteľov. V záujme úspešného prekonania
takýchto komplikácií Fond spolupracuje
s mnohými inštitúciami vrátane príslušných
ministerstiev a súdov, pričom kompetentným
inštitúciám navrhol aj vykonanie niektorých
legislatívnych zmien v Občianskom súdnom
poriadku a v zákone o konkurze a vyrovnaní.
Osobitne si cením právoplatné rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa
ktorého je Fond ochrany vkladov veriteľom
v konkurze na majetok Dopravnej banky, a.s.
Verím, že takto naznačený trend bude
v budúcnosti pokračovať a finančné zdroje
Fondu posilnia aj finančné výnosy z prebiehajúcich konkurzných konaní na majetok
bánk. Verím, že dôjde k prijatiu takých
legislatívnych zmien, ktoré urýchlia konkurzné
konania a posilnia právomoci konkurzných
veriteľov v záujme úspešnejšieho uspokojovania ich pohľadávok.

V priebehu roku 2002 sa tiež uskutočnili
výrazné personálne zmeny v orgánoch Fondu
ochrany vkladov. V tejto súvislosti si záverom
dovoľujem poďakovať všetkým členom Rady,
členom Dozornej rady a členom Prezídia
Fondu ochrany vkladov, ako aj jeho zamestnancom a ostatným ľuďom, ktorí sa
podieľali na úspešnej činnosti Fondu ochrany
vkladov v roku 2002. Rovnako patrí
poďakovanie Národnej banke Slovenska,
Ministerstvu financií Slovenskej republiky
a ďalším inštitúciám, s ktorými Fond ochrany
vkladov spolupracuje.
Fond presadzuje a aj v budúcnosti bude
presadzovať svoju základnú stratégiu, aby bol
silnou inštitúciou predstavujúcou istotu
pre vkladateľov všetkých bánk a pobočiek
zahraničných bánk na Slovensku.

Dôležitou zmenou v roku 2002 bolo bezproblémové presunutie správy a prevádzky

Ing. Štefan Králik
predseda Rady
Fondu ochrany vkladov
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ČINNOSŤ FONDU OCHRANY VKLADOV V ROKU 2002

práce príslušných inštitúcií a orgánov. Vo vývoji konkurzných konaní najväčší posun nastal
v Dopravnej banke, a.s., v ktorom dovolací
senát Najvyššieho súdu SR začiatkom
októbra zrušil predchádzajúce rozhodnutie
odvolacieho senátu tohto súdu vo veci popretia pohľadávky Fondu, čím si Fond naďalej
zabezpečil postavenie najväčšieho veriteľa
s právom návratnosti vyplatených prostriedkov
speňažením konkurznej podstaty.
Uplatňovanie veriteľských práv Fondu
ochrany vkladov v konkurzných konaniach
AG Banky, a.s., Slovenskej kreditnej banky,
a.s. a Devín banky, a.s., bolo síce sťažované
a predlžované z dôvodu podávania námietok
zaujatosti voči sudcom jednotlivých konkurzov, napriek tomu boli vytvorené predpoklady na výmenu správcov a osobitných
správcov konkurznej podstaty v AG Banke,
a.s. a Devín banke, a.s. a na zvolanie schôdzí
veriteľov a prieskumných pojednávaní všetkých troch bánk v roku 2003. V neposlednom
rade Fond ochrany vkladov inicioval aj
novelizáciu príslušných zákonných noriem,
ktorými by sa posilnili práva veriteľov
v konkurzoch a zamedzilo by sa využívaniu
obštrukčných nástrojov.

Fond ochrany vkladov plnil aj v priebehu
roku 2002 jednu zo základných priorít
systému ochrany vkladov, a to pokračovanie
v realizácii vyplácania náhrad za chránené
nedostupné bankové vklady klientom insolventných bánk. Z vyplatených náhrad
najväčší objem bol zaznamenaný v Devín
banke, a.s., ktorej klientom Fond vyplácal
náhrady už druhý rok. Zároveň sa pripravovali
podmienky na ukončenie vyplácania náhrad
klientom troch predchádzajúcich insolventných bánk, a to AG Banky, a.s., Slovenskej
kreditnej banky, a.s. a Dopravnej banky, a.s.,
kde zákonom stanovené trojročné obdobie
bude ukončené už v priebehu roku 2003.

Príjmy Fondu ochrany vkladov z ročného
príspevku bánk a pobočiek zahraničných bánk
v roku 2002 boli v plnom rozsahu použité na
splátky úveru od Národnej banky Slovenska.
Zostatok úveru ku koncu roka 2002
predstavoval sumu 13,07 mld. Sk. Úverovými
zdrojmi boli v roku 2000 a 2001 zabezpečené
finančné prostriedky pre realizáciu vyplácania
náhrad za nedostupné vklady. Dlhová pozícia
Fondu ochrany vkladov bude vyrovnaná do
konca roku 2005, a to ročnými príspevkami
a príjmami zo speňaženia majetku bánk
v konkurzoch.

V rámci zákona o ochrane vkladov vstúpilo od 1. júla 2002 do platnosti ustanovenie
o výške poskytovanej náhrady za nedostupné
bankové vklady pre banky a pobočky zahraničných bánk, vrátane stavebných sporiteľní, ktorá predstavuje štyridsaťnásobok
priemernej mesačnej mzdy v SR, v prípade,
že niektorá banka by bola po tomto termíne
vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady.
Pohľadávka v objeme viac ako 20 mld. Sk,
v ktorej je zahrnutá výška vyplatených náhrad
všetkých štyroch bánk a náklady súvisiace
s ich vyplatením, je predmetom konkurzných
prihlášok v jednotlivých konkurzných konaniach. Fond ochrany vkladov si uplatňoval
svoje veriteľské práva s využitím všetkých
dostupných zákonných prostriedkov a spolu-

K posilneniu finančnej pozície Fondu prispejú v nasledujúcom období aj legislatívne
zmeny
pripravovanej
novely
zákona
o ochrane vkladov, ktorými sa rozšíria možnosti doplnenia zdrojov Fondu o návratné
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VÝVOJ VKLADOV V BANKOVOM SEKTORE

finančné výpomoci a dotácie zo štátneho
rozpočtu na podporu plnenia úloh systému
ochrany vkladov.

V roku 2002 celkové vklady v bankovom
sektore
zaznamenali
nárast
takmer
o 93 mld. Sk, tento nárast bol v porovnaní
s rokom 2001 vyšší o 35 %. Na druhej strane
však pomalším tempom rástli vklady
obyvateľstva, živnostníkov a neziskových
právnických osôb, ktoré k ultimu roka 2002
dosiahli objem vo výške 421,1 mil. Sk.
Pomalší vývoj na bankovom trhu zaznamenali
aj chránené vklady. Objem chránených
vkladov predstavoval k 31.12.2002 výšku
400,6 mld. Sk s nárastom 18 mld. Sk
v priebehu roku. Index rastu chránených
vkladov v roku 2002 vo výške 1,047 bol nižší
oproti roku 2001, v ktorom dynamika rastu
dosiahla hodnotu 1,223. Spomalený nárast
vkladov na bankovom trhu bol spôsobený
najmä znižovaním úrokových sadzieb depozít,
vrátane termínovaných a netermínovaných,
medzi ktorými sa znižuje úrokový diferenciál.
K 31.12.2002 pod systém ochrany vkladov
spadalo cca 52 % celkového objemu vkladov
v bankovom sektore.

Aj počas roku 2002 Fond ochrany vkladov
aktívne
spolupracoval
s medzinárodnými
inštitúciami, zameranými na systém ochrany
vkladov. V rámci hodnotenia reštrukturalizácie
finančného sektora sa uskutočnili spoločné
stretnutia zástupcov Fondu a Svetovej banky,
ktorých výsledkom boli predložené návrhy
na skvalitnenie zákonných noriem na ochranu
vkladov. V záujme výmeny skúseností rozvoja
systémov ochrany vkladov európskych krajín
bolo vo Viedni v októbri roku 2002 založené
Európske fórum poisťovateľov vkladov,
ktorého členom sa stal aj Fond. Fond ochrany
vkladov získal pomerne značné skúsenosti
z doterajšieho vyplácania náhrad za nedostupné vklady a z pôsobenia v konkurzných
konaniach, pričom s týmito skúsenosťami
môže oboznámiť aj členov medzinárodných
organizácií, zameraných na skvalitnenie
a optimalizáciu systémov ochrany vkladov.

POROVNANIE VKLADOV V BANKOVOM SEKTORE ZA ROKY 1996 – 2002
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PRÍSPEVKY DO FONDU OCHRANY VKLADOV

V roku 2002 nebol do Fondu uhradený
vstupný príspevok, nakoľko v tomto roku
nevznikol na bankovom trhu nový subjekt
a zároveň nebol stanovený ani mimoriadny
príspevok na doplnenie zdrojov Fondu.

Zdroje Fondu ochrany vkladov boli v roku
2002 tvorené najmä z ročného príspevku
bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní, ktoré pôsobia na bankovom trhu.

V roku 2002 bol zaznamenaný výrazný
nárast ročného príspevku, ktorý vyplýval
jednak z nárastu chránených vkladov v bankovom sektore, ale hlavne zo zvýšenia výšky
ročného príspevku, ktorý bol do roku 2001
stanovený vo výške 0,3 %, pričom pre rok
2002 bol stanovený vo výške 0,75 % z objemu chránených vkladov v každej banke
(pre stavebné sporiteľne vo výške polovice
tejto sadzby).

V roku 2002 uhradili banky, pobočky
zahraničných bánk a stavebné sporiteľne
do Fondu ochrany vkladov ročné príspevky
v štvrťročných splátkach celkovo vo výške
2,763 mld. Sk. Ročný príspevok pre rok 2002
stanovila Rada Fondu ochrany vkladov
v maximálnej zákonnej výške, a to vo výške
0,75 % z priemerného stavu chránených vkladov za predchádzajúci štvrťrok. Stanovená
horná hranica rozpätia ročného príspevku
súvisí s plnením záväzku Fondu voči
Národnej banke Slovenska, ktorá formou
strednodobého úveru poskytla Fondu v roku
2000 a 2001 finančné prostriedky vo výške
15,614 mld. Sk na vyplácanie náhrad za nedostupné vklady klientom insolventných bánk.

V priebehu rokov 1996 až 2002 bankové
subjekty uhradili do Fondu zákonné príspevky, vrátane ročných, mimoriadnych
a vstupných príspevkov v celkovej sume
6,978 mld. Sk. Prehľad o výške štvrťročných
splátok a celkovej výške ročného príspevku je
uvedený v nasledujúcom grafe.

ŠTVRŤROČNÉ SPLÁTKY ROČNÝCH PRÍSPEVKOV V ROKOCH 1996 - 2002
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my z ročného príspevku bankových subjektov
a použitie ostatných rezerv vo výške
2 762,5 mil. Sk, ktoré Fond uhradil v prospech strednodobého úveru voči Národnej
banke Slovenska.

Získané zdroje z ročného príspevku bánk
a pobočiek zahraničných bánk v roku 2002
boli v plnej výške uhradené v prospech
strednodobého úveru voči Národnej banke
Slovenska, ktorého istina bola znížená
o sumu 2,54 mld. Sk a v prospech úrokov
bola uhradená suma vo výške 222,37 mil. Sk.
Dlhová pozícia Fondu k 31.12.2002 predstavovala tak záväzok v celkovej výške
13,07 mld. Sk, ktorý bude vyrovnaný koncom
roku 2005 splátkami ročných príspevkov
a predpokladanými príjmami zo speňaženia
majetku bánk v konkurze.

Fond ochrany vkladov dosiahol za rok
2002 zisk vo výške 2 551,9 mil. Sk.
VYPLÁCANIE NÁHRAD ZA NEDOSTUPNÉ
VKLADY V ROKU 2002

V roku 2002 Fond ochrany vkladov
pokračoval vo vyplácaní náhrad za chránené
nedostupné
bankové
vklady
klientom
AG Banky, a.s., Slovenskej kreditnej banky,
a.s., Dopravnej banky, a.s. a Devín banky,
a.s., ktoré boli postupne v rokoch 1999 až
2001 Národnou bankou Slovenska vyhlásené
za neschopné vyplácať vklady. Na majetok týchto bánk boli v rokoch 2000 a 2001
vyhlásené
konkurzné
konania.
Vyplácanie náhrad bolo realizované
prostredníctvom bánk Slovenskej sporiteľne, a.s.
a Všeobecnej úverovej banky, a.s.

FINANČNÉ INVESTÍCIE A HOSPODÁRENIE
FONDU OCHRANY VKLADOV

V roku 2002 Fond ochrany vkladov časť
svojich zdrojov použil na nákupy cenných
papierov so splatnosťou do jedného roka.
Úrokové výnosy z investícií do cenných
papierov boli v roku 2002 dosiahnuté
v celkovej výške 17,6 mil. Sk. V priebehu
roku 2002 boli splatné tri emisie štátnych
pokladničných poukážok v celkovej hodnote
241 mil. Sk, ktoré boli nakúpené v roku 2001.
K ultimu roka mal Fond v portfóliu cenných
papierov 249 kusov štátnych pokladničných
poukážok v obstarávacej cene 232,1 mil. Sk.

Fond v priebehu roka vyplácal náhrady za
chránené nedostupné bankové vklady
klientom uvedených bánk, ktoré im neboli
vyplatené do 3 mesiacov od vyhlásenia
banky za neschopnú vyplácať vklady, a to či
už z dôvodov neukončeného dedičského
konania, neprítomnosti klienta na území
Slovenskej republiky, zdravotných, resp.
iných vážnych dôvodov.

Celkové náklady Fondu k 31.12.2002
predstavovali objem vo výške 2 996,7 mil. Sk,
z toho prevádzkové náklady boli čerpané
vo výške 2 779,7 mil. Sk a náklady na finančné činnosti vo výške 217 mil. Sk. V rámci
prevádzkových nákladov bola tvorená rezerva vo výške 2 762,6 mil. Sk, ktorá predstavovala zdroje Fondu z ročného príspevku
bánk. Náklady na činnosť Fondu v roku 2002
predstavovali sumu 234 mil. Sk, z toho náklady na finančné činnosti tvorili až 93 %.
Z nákladov na finančné činnosti najväčšou
položkou boli nákladové úroky vo výške
216,8 mil. Sk, platené v prospech strednodobého úveru voči Národnej banke
Slovenska.

Vyplácanie náhrad klientom AG Banky,
a.s., Slovenskej kreditnej banky, a.s.
a Dopravnej banky, a.s., v priebehu roku
2002 vstúpilo do posledného roku. Suma
vyplatených náhrad týchto bánk tvorila už len
5 % z celkového objemu vyplatených náhrad
klientom v roku 2002.
K 31.12.2002 Fond vyplatil klientom
AG Banky, a.s., náhrady v celkovej výške
1 742,4 mil. Sk, klientom Slovenskej kreditnej
banky, a.s., v sume 4 317,7 mil. Sk
a klientom Dopravnej banky, a.s., v sume
2 222,7 mil. Sk.

Na
celkových
výnosoch
v objeme
5 548,6 mil. Sk sa podieľali okrem úrokových
výnosov, dosiahnutých vo výške 23,3 mil. Sk,
najmä ostatné prevádzkové výnosy vo výške
2 762,8 mil. Sk, ktoré predstavujú najmä príj-
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V zmysle zákona o ochrane vkladov a zákona
o konkurze a vyrovnaní si Fond ochrany
vkladov uplatnil pohľadávku voči bankám
vo výške vyplatených náhrad a aj skutočných
nákladov na ich výplatu, ktoré vznikli Fondu
ako majoritnému veriteľovi voči dlžníkom.
Celková výška pohľadávky prihlásenej
Fondom v konkurzných konaniach predstavuje sumu 20,237 mld. Sk.

Najväčší objem náhrad vyplatil Fond
k 31.12.2002 klientom Devín banky, a.s., a to
vo výške 11 603,6 mil. Sk. K 31.12.2002
Fond ochrany vkladov vyplatil až 99,59 %
všetkých náhrad tejto banky.
Vyplatené náhrady k 31.12.2002 tvoria
zároveň pohľadávku Fondu vo výške
19 886,4 mil. Sk, ktorá je predmetom konkurzných prihlášok v konkurzných konaniach
voči jednotlivým insolventným bankám.

PREHĽAD LIMITOV PRE VYPLÁCANIE NÁHRAD ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY V BANKÁCH
ZA ROKY 1996 – 2002

limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné
vklady
tridsaťnásobok v Sk
šesťdesiatnásobok v Sk
215 900
431 700
244 700
489 300
276 800
553 600
300 100
600 200

rok
1996
1997
1998
1999

Relevantné obdobie pre výpočet limitu
3. štvrťrok 1998 – 2. štvrťrok 1999
4. štvrťrok 1998 – 3. štvrťrok 1999
1. štvrťrok 1999 – 4. štvrťrok 1999
2. štvrťrok 1999 – 1. štvrťrok 2000
3. štvrťrok 1999 – 2. štvrťrok 2000
4. štvrťrok 1999 – 3. štvrťrok 2000
1. štvrťrok 2000 – 4. štvrťrok 2000
2. štvrťrok 2000 – 1. štvrťrok 2001
3. štvrťrok 2000 – 2. štvrťrok 2001
4. štvrťrok 2000 – 3. štvrťrok 2001
1. štvrťrok 2001 – 4. štvrťrok 2001
2. štvrťrok 2001 –
3. štvrťrok 2001 –
4. štvrťrok 2001 –
1. štvrťrok 2002 –

1. štvrťrok 2002
2. štvrťrok 2002
3. štvrťrok 2002
4. štvrťrok 2002

limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné
vklady
tridsaťnásobok v Sk
šesťdesiatnásobok v Sk
310 500
621 000
315 900
631 800
322 000
644 000
328 200
656 300
333 000
665 900
336 800
673 500
342 600
685 200
348 700
697 400
355 000
710 000
362 000
370 900
štyridsaťnásobok v Sk
504 200
516 900
527 600
540 300
-

Od roku 1996 náhrada za nedostupný
vklad podľa zákona o ochrane vkladov patrí

vkladateľovi vo výške súčtu všetkých jeho
nedostupných vkladov po odpočítaní jeho
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č. 154/1999 Z. z., sa výška náhrady za vklad
v banke vypočítavala ako tridsaťnásobok (pri
vkladoch
v stavebnej
sporiteľni
šesťdesiatnásobok) priemernej mesačnej mzdy,
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
Od 1. júla 1999 do 1. decembra 2001 sa
výška náhrady vypočítavala ako tridsaťnásobok (šesťdesiatnásobok) priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné
známe štyri štvrťroky (relevantné obdobie).

záväzkov voči banke, v ktorej sa vklady stali
nedostupné, a to vo výške vkladu, najviac
však vo výške hornej hranice plnenia na jedného vkladateľa určenej podľa zákona
o ochrane vkladov.
Hornú hranicu plnenia za nedostupný
vklad v súčasnosti predstavuje štyridsaťnásobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva za posledné štyri
štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu
Slovenskej republiky predchádzajúce dňu,
keď sa vklady stali nedostupnými.
Do 1. júla 1999, kedy bola prijatá novela
zákona
o ochrane
vkladov
zákonom

Ing. Rudolf Šujan
predseda Prezídia
Fondu ochrany vkladov
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2002
BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2002 A 2001

Aktíva
Pokladničná hotovosť, prostriedky v emisných
bankách a šekové poštové účty
Pokladničné hodnoty
Účty emisných bánk a šekové poštové účty
Štátne pokladničné poukážky a iné pokladničné
poukážky prijímané NBS k refinancovaniu
Pohľadávky z iných hodnôt
Pohľadávky z cenných papierov
Úvery a vklady ostatných bánk
Úvery ostatných bánk
Vklady iných bánk
Dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom
Dlhopisy vydané verejným sektorom
Nehmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok
Pozemky
Stavby
Ostatné aktíva
Položky časového rozlíšenia aktívne
Aktíva celkom

Pasíva
Záväzky voči bankám
Úvery a vklady od emisných bánk
Úvery a vklady od ostatných bánk
Záväzky z iných hodnôt
Záväzky z cenných papierov
Dotácie a podobné zdroje
Rezervy
Rezervy zákonné
Ostatné pasíva
Položky časového rozlíšenia pasívne
Základné imanie celkom
Ážiové fondy a ostatné kapitálové fondy
Rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku
Hospodársky výsledok minulých rokov
Hospodársky výsledok bežného
účtovného obdobia
Pasíva celkom
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2002
v tis. Sk

2001
v tis. Sk

94 462
11
94 451

154 710
15
154 695

232 102
0
0
124
0
124
0
0
4 309
24 972
56
19 413
6 133 170
6 395
6 489 139

231 323
0
0
144
0
144
0
0
6 461
27 028
56
19 951
6 065 088
5 760
6 484 754

2002
v tis. Sk
13 074 161
13 074 161
0
0
0
0
0
0
35 440
33 775
0
0
74
- 9 172 408

2001
v tis. Sk
15 614 325
15 614 325
0
0
0
0
- 64
0
41 043
39 316
0
0
58
- 2 815 277

2 551 872
6 489 139

- 6 355 331
6 484 754

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2002 A 2001

Náklady
Náklady na finančné činnosti
Náklady na pokladničné a medzibankové
operácie
Náklady na finančný prenájom
Náklady na operácie s cennými papiermi
Náklady na devízové operácie
Náklady na ostatné operácie
Všeobecné prevádzkové náklady
Náklady na zamestnancov
Nakupované výkony
Odpisy hmotného a nehmotného investičného
majetku
Tvorba rezerv a opravných položiek
Tvorba opravných položiek
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba ostatných rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Daň z príjmu z bežnej a mimoriadnej činnosti
Mimoriadne náklady
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia
Náklady celkom

Výnosy
Výnosy z finančných činností
Výnosy z pokladničných a medzibankových
činností
Výnosy z finančného prenájmu
Výnosy z operácií s cennými papiermi
Výnosy z devízových operácií
Výnosy z ostatných operácií
Použitie rezerv a opravných položiek
Použitie opravných položiek
Použitie zákonných rezerv
Použitie ostatných rezerv
Ostatné prevádzkové výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy celkom

2002
v tis. Sk

2001
v tis. Sk

217 001

114 100

216 850
0
150
1
0
16 618
4 044
6 364

95 348
0
18 751
1
0
12 290
4 082
4 157

5 138
2 762 596
0
0
2 762 596
506
0
7
2 551 872
2 996 728

3 027
8 054 756
7 152 333
0
902 423
1 847
0
2
- 6 355 331
8 182 995

2002
v tis. Sk

2001
v tis. Sk

23 268

22 552

5 639
0
17 629
0
0
2 762 533
0
0
2 762 533
2 762 799
0
5 548 600

3 100
0
19 452
0
0
902 486
0
0
902 486
902 440
186
1 827 664

Položky účtovnej závierky, ktoré trvalo vykazujú nulovú hodnotu v činnosti Fondu a ktoré
spadajú pod minimálny rozsah údajov určených na zverejnenie, nie sú vo výročnej správe
uvedené.

12

KOMENTÁR K VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA K 31. DECEMBRU 2002
I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Účtovná závierka za rok 2002 bola zostavená v zmysle § 19 ods. 1 zákona číslo 563/1991 Zb.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadna účtovná závierka za obdobie od 1. januára
2002 do 31. decembra 2002, pričom bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti Fondu ochrany vkladov.
1.

ČINNOSŤ FONDU OCHRANY VKLADOV

Fond ochrany vkladov (ďalej aj „Fond“) bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 20. marca 1996 (ďalej len „zákon
o ochrane vkladov“). Bol zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa
10.10.1996 vo vložke číslo 566/B. Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona (zákon
číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ).
Predmetom činnosti Fondu je zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom
o ochrane vkladov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom
vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú
podľa tohto zákona povinné sa zúčastniť systému ochrany vkladov v Slovenskej republike. Ide
najmä o tieto činnosti:
a)
b)

sústreďovanie peňažných príspevkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu
a nakladanie s peňažnými prostriedkami Fondu podľa § 13 zákona o ochrane vkladov,
poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a pobočkách zahraničných bánk
v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a Všeobecnými
podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré
vydáva Fond podľa § 12 ods. 3 zákona o ochrane vkladov.

Fond môže podľa zákona o ochrane vkladov použiť peňažné prostriedky na nákup štátnych
cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu, na splátky úverov, úhradu
nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti Fondu.
2.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE FONDU

Príjmy z príspevkov bánk
Príjmy Fondu sú v zmysle § 5 zákona o ochrane vkladov zabezpečené prostredníctvom
ročných príspevkov, ktoré sú uhrádzané bankami a pobočkami zahraničných bánk v pravidelných
štvrťročných splátkach vo výške 0,1 % až 0,75 % z hodnoty priemerného stavu chránených
vkladov v bankách. Fond určuje výšku príspevku pre všetky banky vopred na celý rok. Pokiaľ Fond
spláca úver použitý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, určuje pre banky ročný
príspevok vo výške rovnajúcej sa hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku. Na roky,
počas ktorých Fond nemá vytvorené vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad
najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, určuje
Fond príspevok v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.
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Zdrojom príjmov je aj vstupný a mimoriadny príspevok. Vstupný príspevok je jednorázový
príspevok, ktorý je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na
ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7 zákona o ochrane vkladov, jeho výška je 1 000 000 Sk.
Mimoriadny príspevok slúži na doplnenie zdrojov Fondu na výplatu náhrad za nedostupné vklady.
Ďalšie zdroje Fondu
Sú nimi prostriedky získané z konkurzných konaní na základe uplatnenia práv, ktoré Fond
nadobudol podľa § 11 zákona o ochrane vkladov, a to z titulu vyplatenia náhrad za nedostupné
vklady.
Zdrojmi sú aj úvery od Národnej banky Slovenska, resp. iných bánk v situácii, keď vyššie
uvedené zdroje nepostačujú na zabezpečenie činností Fondu vyplývajúcich zo zákona o ochrane
vkladov.
Doplňujúcimi zdrojmi môžu byť príjmy podľa osobitných zákonov (napr. od Garančného fondu
investícií v zmysle zákona číslo 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov).
Zdroje Fondu získané splátkami ročného príspevku od bánk sú v súčasnosti v plnej výške
použité na splátky v prospech strednodobého úveru, poskytnutého Národnou bankou Slovenska.
Dlhová pozícia Fondu ochrany vkladov voči Národnej banke Slovenska z tohto titulu by mala byť
ukončená do 30.12.2005. Konečný termín splatnosti bezprostredne ovplyvňuje výška jednotlivých
komponentov peňažnej zásoby a dynamika ich rastu.
Doterajší 60 %-ný podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bankového sektora sa
zákonom o ochrane vkladov rozšíri aj o vklady ostatných právnických osôb vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie. Do tohto obdobia sú podľa zákonných podmienok chránené vklady
fyzických osôb (podnikateľské a nepodnikateľské subjekty) a vklady neziskových právnických osôb
(t.j. nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, združení občanov, a tiež spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
zriadených v zmysle príslušných zákonov). Náhrada je poskytovaná vo výške 90 % nominálnej
hodnoty vkladov jedného vkladateľa v jednej banke.
Výška poskytovanej náhrady za nedostupné vklady bola od 1. júla 2002 zjednotená pre banky
a pobočky zahraničných bánk vrátane stavebných sporiteľní najviac vo výške 40-násobku
priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky, predchádzajúce
dňu, keď sa vklady stali nedostupné. Náhrada je poskytovaná vo výške 90 % nominálnej hodnoty
vkladov jedného vkladateľa v jednej banke.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie náhrada za nedostupný vklad bude
poskytovaná vo výške 20 000 EUR v prepočte na slovenské koruny, čím systém ochrany vkladov
v Slovenskej republike bude garantovať vklady v súlade s pravidlami ochrany vkladov Európskej
únie.
3.

ORGÁNY FONDU

Rada Fondu
Rada Fondu (ďalej aj „Rada“) je najvyšším orgánom Fondu. Je sedemčlenná, jej funkčné
obdobie je štvorročné. Traja členovia sú zástupcovia bánk, ktoré sa zúčastňujú systému ochrany
vkladov, dvaja členovia Rady sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, pričom týchto členov
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vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvaja členovia sú zástupcovia
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií. Každý
člen Rady má jeden hlas. V zmysle zákona o ochrane vkladov Rada volí a odvoláva členov
Prezídia Fondu a Dozornej rady Fondu. Do pôsobnosti Rady patrí predovšetkým schvaľovať
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách, určovať výšku
príspevkov bánk, stanoviť ročnú finančnú politiku Fondu a rozhodovať o výplate náhrad z Fondu.
Rada Fondu schvaľuje Stanovy Fondu, rozpočet Fondu, ročnú účtovnú závierku Fondu a výročnú
správu o činnosti Fondu za predchádzajúci rok.
Prezídium Fondu
V zmysle zákona o ochrane vkladov Prezídium Fondu (ďalej aj „Prezídium“) zabezpečuje
činnosť Fondu vrátane vykonávania rozhodnutí Rady. Prezídium koná v mene Fondu v rozsahu,
ktorý mu vymedzujú zákon o ochrane vkladov a Stanovy Fondu. Prezídium tvorí predseda Prezídia
a ďalší dvaja členovia, ktorých volí a odvoláva Rada. Predseda Prezídia a ďalší členovia Prezídia
sú zamestnancami Fondu.
Zamestnanci Fondu tvoria Úrad Fondu, ktorý zabezpečuje plnenie úloh spojených s odborným,
organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením chodu Fondu a jeho orgánov a riadi
ho predseda Prezídia. V roku 2002 bol priemerný počet zamestnancov Úradu Fondu šesť, z toho
bol jeden riadiaci pracovník.
c)

Dozorná rada Fondu

Dozorná rada sa skladá z piatich členov, jeden člen je zástupca bánk, dvaja členovia sú
zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky
Slovenska a dvaja členovia sú zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých
vymenúva a odvoláva minister financií. Jej funkčné obdobie je štvorročné. Členmi dozornej rady
nemôžu byť členovia Rady, členovia Prezídia ani ostatní zamestnanci Fondu. Dozorná rada
dohliada na činnosť a hospodárenie Fondu, Rady Fondu a Prezídia Fondu, najmä na to,
či sú v súlade so zákonom o ochrane vkladov, s inými všeobecne záväznými predpismi,
so Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové
vklady a so Stanovami Fondu.
II.

VLASTNÉ IMANIE FONDU

Fond nie je obchodnou spoločnosťou, a preto sa naň nevzťahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka o povinnom vytváraní základného imania a jeho zápise do obchodného registra.
Vlastné imanie Fondu v tis. Sk
2002
74
- 9 409 828
237 420
2 551 872
- 6 620 462

Ostatné fondy tvorené zo zisku
Neuhradená strata z minulých rokov
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Hospodársky výsledok bežného obdobia
Celkom
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2001
58
- 3 054 497
239 220
- 6 355 331
- 9 170 550

III.

MAJETOK A ZÁVÄZKY

V priebehu roka sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavali na Sk kurzom
určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska, platným ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu jej zostavenia.
IV.

USPORIADANIE POLOŽIEK ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Fond vedie účtovníctvo a zostavuje účtovné výkazy v súlade so zákonom číslo 563/1991 Zb.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platnými normatívnymi úpravami pre banky, ktoré
vydalo Ministerstvo financií SR ako opatrenia číslo 65/355/1996 a číslo 65/366/1996 zo dňa
11.11.1996, ktorými sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, usporiadanie
a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený
na zverejnenie v znení neskorších zmien.
V spôsobe oceňovania majetku a záväzkov neboli vykonané žiadne zmeny oproti roku 2001.
Finančné výkazy sú zostavené v historických cenách pri dodržaní zásady časového rozlíšenia
nákladov a výnosov. V súlade so zásadou bilančnej pravdivosti a zásady opatrnosti pri oceňovaní
majetku a záväzkov, účtuje Fond do nákladov všetky očakávané straty a riziká vrátane
pravdepodobných strát bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvedel.
V.

CENNÉ PAPIERE

Fond nevlastní podielové cenné papiere ani nemá vklady v žiadnych obchodných
spoločnostiach. Nevydáva vlastné cenné papiere.
V zmysle ustanovenia § 13 zákona o ochrane vkladov môže Fond nakupovať iba štátne cenné
papiere so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu. Fond účtuje o cenných papieroch
v súlade s postupmi účtovania pre banky v cenách obstarania.
Obchodovateľné cenné papiere v tis. Sk
2002
0
232 102
232 102

Štátne dlhopisy
Štátne pokladničné poukážky
Cenné papiere celkom
VI.

1.

2001
0
231 323
231 323

POHĽADÁVKY FONDU

OPRAVNÉ POLOŽKY K 1.1.2002

Opravné položky k 1.1.2002 predstavujú sumu 13 767 332 861,48 Sk.
V súlade so svojou úlohou vyplácať náhrady za nedostupné vklady klientom bánk, ktoré boli
vyhlásené za neschopné vyplácať vklady, začal Fond v roku 2000 vyplácať náhrady klientom troch
bánk, a to: AG Banky, a.s., Slovenskej kreditnej banky, a.s. a Dopravnej banky, a.s. V roku 2001
po vyhlásení Devín banky, a.s., za neschopnú vyplácať vklady začal Fond vyplácať náhrady
za vklady aj jej klientom. K termínu 1.1.2002 bolo klientom týchto bánk vyplatených spolu
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19 821 822 316,76 Sk. Fond evidoval v účtovníctve v tejto výške pohľadávku z titulu vyplatených
náhrad.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane vkladov sa Fond ochrany vkladov dňom vyplatenia
náhrady stáva veriteľom voči banke vo výške vyplatených náhrad. Keďže na všetky uvedené
banky bol vyhlásený konkurz v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov, Fond si prihlásil svoje pohľadávky v konkurzných konaniach.
K vzniknutým pohľadávkam za výplatu náhrad tvoril Fond opravné položky vo výške
predpokladanej straty celkom 13 765 000 tis. Sk, z toho: v roku 2000 vo výške 6 615 000 tis. Sk
a v roku 2001 vo výške 7 150 000 tis. Sk.
Zároveň v roku 2001 tvoril Fond opravné položky k ďalším svojim pohľadávkam voči bankám
v konkurze (pohľadávky za neuhradený príspevok, za predpísané penále a odkúpené pohľadávky)
celkom 2 332 861,48 Sk.
2.

PREDPOKLADANÁ NÁVRATNOSŤ PROSTRIEDKOV DO FONDU

Pri tvorbe opravných položiek vychádzal Fond z prístupných informácií z konkurzov
v jednotlivých bankách. Na majetok AG Banky, a.s., bol vyhlásený konkurz dňa 13.4.2000,
na majetok Slovenskej kreditnej banky, a.s., dňa 4.7.2000 a Dopravnej banky, a.s., dňa 22.8.2000.
Na majetok Devín banky, a.s., bol konkurz vyhlásený dňa 28.9.2001. Fond predpokladal
speňažovanie aktív bánk nasledovne:
a)

AG Banka, a.s.

V AG Banke, a.s., predpokladá Fond speňaženie vo výške 100 000 tis. Sk. Správca konkurznej
podstaty zatiaľ odpredal časť pohľadávok za 88 500 tis. Sk a nehnuteľný a hnuteľný majetok
za 25 000 tis. Sk, čo spolu predstavuje 113 500 tis. Sk. V konkurze zatiaľ nebol zvolený veriteľský
výbor, nekonalo sa ani prieskumné pojednávanie. Fond nemá k dispozícii účtovnú závierku banky
ku dňu vyhlásenia konkurzu. Podľa informácií o ostatných aktívach banky Fond odhaduje, že
pohľadávky by mohli byť uspokojené vo výške 100 000 tis. Sk až 210 000 tis. Sk. Správca
konkurznej podstaty je väzobne vyšetrovaný, a to pravdepodobne aj vo veci speňažovania majetku
úpadcu.
b)

Dopravná banka, a.s.

Hodnota aktív Dopravnej banky, a.s., ku dňu vyhlásenia konkurzu, t.z. ku dňu 22.8.2000
predstavovala 2 689 000 tis. Sk. Celkový objem hotovosti predstavoval 233 000 tis. Sk, štandardné
úvery objem 345 000 tis. Sk, klasifikované úvery 1 019 000 tis. Sk, ostatné pohľadávky
65 000 tis. Sk, pohľadávka voči akcionárovi 46 000 tis. Sk, hodnota cenných papierov vrátane
dlhopisov a akcií v nominálnej cene predstavovala 666 000 tis. Sk, hmotný a nehmotný majetok
224 000 tis. Sk.
Speňaženie aktív v rámci konkurzného konania bolo odhadované v rozpätí od 700 000 tis. Sk
do 1 000 000 tis. Sk. Pre potreby tvorby opravnej položky na pohľadávku Fondu ochrany vkladov
v tejto banke, Fond odhaduje speňaženie v prospech Fondu vo výške 800 000 tis. Sk.
Vo vývoji konkurzného konania nastal najväčší posun práve v Dopravnej banke, a.s. Dovolací
senát Najvyššieho súdu SR rozhodol dňa 9.10.2002 o zrušení rozhodnutia odvolacieho senátu
Najvyššieho súdu SR o popretí pohľadávky Fondu. Na schôdzi konkurzných veriteľov dňa
14.10.2002 bol schválený plán speňaženia konkurznej podstaty úpadcu, následne na to
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záujemcovia o kúpu majetku predkladali záväzné ponuky s poukázaním príslušných finančných
čiastok na určený účet. Dňa 19.11.2002 na Krajskom súde v Banskej Bystrici sudca zverejnil
ponuky záujemcov o kúpu jednotlivých súborov majetku. Na účtoch konkurznej správy je
v súčasnosti cca 1,0 mld. Sk, ktorá bola získaná vymáhaním pohľadávok a speňažovaním majetku
v 1. kole ponukového konania. Výťažok z konkurzného konania, očakávaný ako príjem z konkurzu
Dopravnej banky, a.s., v roku 2003 je odhadovaný vo výške 800 – 850 mil. Sk.
Slovenská kreditná banka, a.s.
V prípade Slovenskej kreditnej banky, a.s., Fond nemal potrebné údaje o výške majetku banky,
ktorý je predmetom konkurzného konania z dôvodu, že v tejto banke zatiaľ neprebehlo prieskumné
pojednávanie ani schôdza veriteľov, na ktorej by bol schválený plán speňaženia. Zo strany správcu
konkurznej podstaty nebola zatiaľ predložená účtovná závierka.
Pre potreby tvorby opravnej položky na pohľadávky Fondu voči tejto banke predstavoval odhad
speňaženia v prospech Fondu ochrany vkladov 20 % z celkového objemu vyplatených náhrad, čo
predstavuje cca 800 000 tis. Sk. Na účtoch konkurznej správy je v súčasnosti cca 100 mil. Sk.
d)

Devín banka, a.s.

Na základe informácií predložených bankou o aktívach banky, ktoré budú speňažované
na uspokojenie pohľadávok, vrátane najväčšieho veriteľa, t.j. Fondu ochrany vkladov,
speňažované budú tieto aktíva: majetok vo výške 1 000 000 tis. Sk, uložený v cenných papieroch
a úložkách v iných bankách, suma 3 000 000 tis. Sk predstavujúca pohľadávku Devín banky, a.s.,
voči Ministerstvu financií SR a ostatné aktíva vo výške cca 500 000 tis. Sk. Fond predpokladá
návratnosť vyplatených náhrad vo výške 4 500 000 tis. Sk. V hodnote 4,5 mld. Sk speňažiteľného
majetku konkurznej podstaty je zahrnutá aj pohľadávka Devín banky, a.s., voči Ministerstvu
financií SR v plnej výške.
Od vyhlásenia konkurzu sa nekonala schôdza veriteľov, ani prieskumné pojednávanie.
V januári roku 2003 bol však vymenený konkurzný sudca a následne vymenovaný nový správca
konkurznej podstaty a nový osobitný správca konkurznej podstaty.
3.

OPRAVNÉ POLOŽKY K 31.12.2002 V TIS. SK

2002
13 767 333
0
0
13 767 333

Stav k 1. januáru
Tvorba opravných položiek
Rozpustenie opravných položiek
Opravné položky k 31. decembru
4.

2001
6 615 000
7 152 333
0
13 767 333

VÝŠKA POHĽADÁVOK FONDU

Fond eviduje v účtovníctve ku dňu 31.12.2002 celkove pohľadávky vo výške
19 893 998 863,12 Sk. Z nich pohľadávky za poskytnuté preddavky na služby predstavujú čiastku
51 032 Sk a pohľadávky z titulu preddavkov na výplatu náhrad poskytnutých bankám, ktoré
realizujú vyplácanie náhrad za nedostupné vklady, predstavujú čiastku 5 185 309,30 Sk. Tieto
pohľadávky sú do lehoty splatnosti.
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Pohľadávky v objeme 19 886 429 660,34 Sk predstavujú sumu náhrad, ktoré Fond vyplatil
klientom AG Banky, a.s., Slovenskej kreditnej banky, a.s., Dopravnej banky, a.s. a Devín banky,
a.s. Fond, ako veriteľ týchto bánk, si prihlásil svoje pohľadávky v konkurzoch.
Prehľad o výške pohľadávok fondu v tis. Sk
AG Banka,
a.s.

Vyplatené náhrady k 1.1.2002

Slovenská
kreditná
banka, a.s.

Dopravná
banka, a.s.

Devín
banka, a.s.

Spolu

1 741 226

4 316 749

1 162

921

1 742 388

4 317 670

1 788

178

Pohľadávky spolu
k 31.12.2002

1 744 176

4 317 848

2 222 768 11 603 970 19 888 762

Výška OP k 31.12.2002

1 655 788

3 523 178

1 438 014

Výška netto pohľadávok
k 31.12.2002

88 388

794 670

784 754

Vyplatené náhrady v roku
2002
Vyplatené náhrady
k 31.12.2002
Ostatné pohľadávky

VII.

2 221 766 11 542 081 19 821 822
988

61 536

64 607

2 222 754 11 603 617 19 886 429
14

353

2 333

7 150 353 13 767 333
4 453 617

6 121 429

ÚDAJE O PRECHODNÝCH ÚČTOCH AKTÍV

Položky časového rozlíšenia aktívne v tis. Sk
2002
147
6 248
6 395

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Celkom
Príjmy budúcich období predstavujú časové
pokladničných poukážok splatných v roku 2003.
VIII.

rozlíšenie výnosov

2001
123
5 637
5 760

z nakúpených štátnych

ÚVERY POSKYTNUTÉ BANKÁM A NEBANKOVÝM SUBJEKTOM

V roku 2002 neboli poskytnuté žiadne pôžičky bankám a ani nebankovým subjektom.
IX.

1.

ÚVERY PRIJATÉ

ÚVERY PRIJATÉ PRED 1.1.2002

V roku 2000 vyplácal Fond ochrany vkladov náhrady za nedostupné vklady klientom troch
bánk. Národná banka Slovenska dňa 3.12.1999 vyhlásila AG Banku, a.s., za neschopnú vyplácať
vklady a 10. januára 2000 začal Fond vyplácať náhrady za nedostupné vklady. Na ich výplatu
použil vlastné zdroje. V priebehu roku 2000 boli vyhlásené ďalšie dve banky za neschopné
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vyplácať vklady, a to Slovenská kreditná banka, a.s. a Dopravná banka, a.s. Fond nemal dostatok
vlastných zdrojov na výplatu týchto náhrad, a preto požiadal v zmysle § 13 zákona o ochrane
vkladov Národnú banku Slovenska o poskytnutie úveru na prefinancovanie zákonných náhrad
za nedostupné vklady, spolu vo výške 5 270 000 tis. Sk. Výška zostatku istiny úveru ku dňu
31.10.2001 predstavovala sumu 3 963 324 626,78 Sk.
Dňa 21.9.2001 Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím vyhlásila Devín banku, a.s.,
za neschopnú vyplácať vklady svojim klientom. Pre vyplácanie náhrad bolo potrebné obstarať
ďalšie zdroje vo výške 11,651 mld. Sk. Fond požiadal Národnú banku Slovenska o poskytnutie
strednodobého úveru vo výške 15 614 324 626,78 Sk. Tento úver bol poskytnutý na vyplatenie
náhrad za nedostupné vklady klientov Devín banky, a.s. a na splatenie zostatku strednodobého
úveru v súvislosti s vyplácaním náhrad za nedostupné vklady klientov Slovenskej kreditnej
banky, a.s. a Dopravnej banky, a.s. Úver bol poskytnutý od 31.10.2001 na 4 roky a 2 mesiace
do 30.12.2005 vrátane, s úrokovou sadzbou 1,5 % p.a.
Zostatok úveru predstavoval k 31.12.2002 čiastku 13 074 161 061,62 Sk. Podľa splátkového
kalendára na splácanie istiny úveru by mali byť použité príspevky bánk vo výške
11 127 544 061,62 Sk a príjmy z konkurzov vo výške 1 946 617 000 Sk. Vzhľadom na predpokladaný vývoj príspevkov bánk a na uvažované objemy speňažovania konkurznej podstaty príslušných bánk, predpokladaný príjem Fondu k termínu splatnosti úveru by mal zabezpečiť
v dostatočnej miere zdroje na jeho splatenie.
2.

ÚVERY PRIJATÉ V ROKU 2002

V roku 2002 neprijal Fond žiadny úver.
X.

ODPISOVANIE POHĽADÁVOK

Pri odpisovaní pohľadávok postupuje Fond v zmysle Všeobecných ustanovení postupov
účtovania pre banky. Pohľadávku odpisuje na základe právoplatného rozhodnutia súdu
alebo rozhodnutia štatutárneho orgánu Fondu. V roku 2002 neboli odpisované žiadne pohľadávky.
XI.

ANALYTICKÁ EVIDENCIA KLASIFIKOVANÝCH POHĽADÁVOK A VÝNOSOV Z OPERÁCIÍ
S KLIENTMI

Fond nepôsobí ako banka, neprijíma vklady, nevedie účty klientom a nemal v roku 2002 náplň
pre syntetické účty 241, 242, 243, 247 a 712.
XII.

ZÁVÄZKY FONDU

Všetky záväzky Fondu k 31.12.2002 sú záväzkami v lehote splatnosti do troch mesiacov.
Záväzky Fondu v objeme 418 867,90 Sk vyplývajú z obchodných vzťahov za vyfakturované
dodávky od dodávateľov.
V súvislosti so zúčtovaním miezd za mesiac december 2002 má Fond záväzky voči
zamestnancom za prislúchajúce mzdy, voči daňovému úradu vo výške preddavku na daň
zo závislej činnosti z miezd a záväzky vyplývajúce z povinného poistenia zamestnancov podľa
zákonníka práce a platných predpisov o zdravotnom a sociálnom poistení, dôchodkovom
zabezpečení a zákona o zamestnanosti.
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Podľa ustanovení § 18 a § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov sú príjmy Fondu ochrany vkladov, ktoré sú príjmami z činnosti
v zmysle zákona o ochrane vkladov, oslobodené od platenia dane z príjmov právnických osôb,
okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. V roku 2002 Fond nemal zdaniteľné príjmy
a o odloženom daňovom záväzku, resp. pohľadávke neúčtoval.
Fond eviduje záväzok vo výške 13 074 161 061,62 Sk voči Národnej banke Slovenska, ktorým
je zostatok istiny strednodobého úveru, ktorý bol Fondu poskytnutý v súvislosti s vyplácaním
náhrad za nedostupné vklady a nie je po lehote splatnosti.

XIII.

OSTATNÉ PASÍVA

Fond účtuje o nákladoch, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, avšak výdavky
na ne neboli v tomto období uskutočnené. K 31.12.2002 vykazuje Fond nezaplatené nákladové
úroky za úver od Národnej banky Slovenska za obdobie od 31. októbra 2002 do 31. decembra
2002. Na dohadných účtoch pasívnych Fond vykazuje ku dňu účtovnej závierky položky, ktoré
nemožno vyúčtovať ako obvyklé záväzky. Patria sem nevyfakturované dodávky a náhrady
nevyčerpanej dovolenky do konca roka.
Ostatné pasíva v tis. Sk
2002
33 775
0
361
1 304
35 440

Časové rozlíšenie nákladových úrokov
Výnosy budúcich období
Dohadné účty pasívne
Ostatné
Ostatné pasíva celkom
XIV.

1.

2001
39 316
0
371
1 356
41 043

REZERVY

ZÁKONNÉ REZERVY

V zmysle § 5 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu
dane z príjmov netvoril Fond ochrany vkladov rezervy a opravné položky na pohľadávky
z aktívnych obchodov bánk, na poskytnuté záruky a k pohľadávkam z poskytnutých úverov.
2.

OSTATNÉ REZERVY

Fond tvorí ostatné rezervy na krytie výplaty náhrad za nedostupné vklady klientom bánk, ktoré
je povinný vyplatiť v zmysle zákona o ochrane vkladov v prípadoch, keď Národná banka Slovenska
vyhlási banku za neschopnú plniť svoje záväzky voči svojim klientom, t.j. vyplácať im vklady. Fond
ich tvorí vo výške 100 % príspevku, ktoré banky platia v zmysle zákona o ochrane vkladov, rezervy
používa na výplatu náhrad za nedostupné vklady.
Stav rezerv k 1.1.2002 vykazoval zostatok 63 544 Sk, ktorý vznikol z dôvodu, že
Istrobanka, a.s., odviedla vyšší príspevok za 4. štvrťrok 2001 a po termíne použitia rezerv
na splátku úveru požiadala o vrátenie preplatku. Fond vrátil banke uvedený preplatok a účtoval
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o tejto skutočnosti znížením tvorby rezerv v roku 2001. V roku 2002 vyrovnal
pri účtovaní o príspevkoch za 1. štvrťrok 2002.

tento zostatok

Pohyby na účte rezerv v Sk
2002
- 63 544
2 762 596 411
- 2 762 532 867
0

Zostatok k 1. januáru
Tvorba
Rozpustenie do zisku
Zostatok k 31. decembru

2001
0
902 422 857
- 902 486 401
- 63 544

V roku 2002 boli rezervy vytvorené vo výške ročného príspevku bánk v sume
2 762 596 411 Sk. Použité boli vo výške 2 762 532 867 Sk na splatenie úveru, ktorý poskytla
Národná banka Slovenska Fondu na výplatu náhrad.
XV.

INVESTIČNÝ MAJETOK

Hmotný a nehmotný investičný majetok je ku dňu účtovnej závierky vykázaný v zostatkovej
cene, ktorá vyjadruje rozdiel medzi obstarávacou cenou vrátane dane z pridanej hodnoty
a opotrebením investičného majetku vyjadreným vo forme oprávok vo výške odpisov. Fond
uplatňuje rovnomerné odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa predpokladanej doby
používania v zmysle § 28 až 33 zákona číslo 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov. Pozemky a nedokončené investície neodpisuje.
Za hmotný majetok odpisovaný sa považuje hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako
20 000 Sk a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Drobný hmotný investičný majetok sa
odpisuje jednorazovo pri prvom vydaní do používania vo výške 100 %, pritom za takýto majetok sa
považuje hmotný majetok s obstarávacou cenou od 4 000 Sk do 20 000 Sk vrátane a dobou
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok.
Nehmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 40 000 Sk a dobou použiteľnosti dlhšou
ako jeden rok, je zaradený do nehmotného investičného majetku a odpisovaný 4 roky.
Pohyby hmotného investičného majetku v priebehu roka 2002 v tis. Sk
obstarávacia
cena
k 1.1.2002

Pozemky
Budovy a stavby
Zariadenia a vybavenie
Dopravné prostriedky
Obstaranie hmotného
investičného majetku
Hmotný investičný
majetok

prírastky /
úbytky

obstarávacia
cena
k 31.12.2002

zostatková
cena
k 31.12.2002

oprávky

56
21 476
10 231
751

0
0
+ 173
+ 812/- 751

56
21 476
10 404
812

0
2 063
5 636
77

56
19 413
4 768
735

0

+ 985/- 985

0

0

0

32 514

234

32 748

7 776

24 972
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Pohyby nehmotného investičného majetku v priebehu roka 2002 v tis. Sk
obstarávacia
cena
k 1.1.2002

Software
Obstaranie nehmotného
investičného majetku
Nehmotný investičný
majetok
XVI.

obstarávacia
cena
k 31.12.2002

prírastky /
úbytky

zostatková
cena
k 31.12.2002

oprávky

7 650

0

7 650

3 341

4 309

0

0

0

0

0

7 650

0

7 650

3 341

4 309

FINANČNÝ PRENÁJOM

Fond ochrany vkladov v roku 2002 neobstarával majetok na základe zmluvy o nájme s právom
kúpy prenajatej veci, ani takýto majetok nepredával.
XVII.

VÝŠKA PRÍJMOV ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV ZA ČINNOSŤ V ORGÁNOCH FONDU

V roku 2002 boli vyplatené odmeny členom Rady Fondu, Dozornej rady Fondu a členovi
Prezídia za činnosť v orgánoch Fondu za rok 2001 v peňažnej forme celkom vo výške
1 620 000 Sk. Odmeny v naturálnej forme, ani iné výhody im neboli poskytnuté.
V roku predchádzajúcom boli vyplatené finančné odmeny za činnosť v štatutárnych orgánoch
Fondu vo výške 1 585 000 Sk.
XVIII.

SPRIAZNENÉ OSOBY

Fond nemá žiadne pohľadávky, ani záväzky voči spriazneným osobám. Za takéto sa považujú
členovia štatutárnych orgánov a dozornej rady a im blízke osoby. Neposkytol takýmto osobám
úvery, pôžičky, ani nemá záväzky vyplývajúce z ručenia, resp. poskytovania záruk v súvislosti
s týmito osobami.
XIX.

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Do všeobecných prevádzkových nákladov Fondu patria všetky náklady Fondu vynaložené
v súvislosti s fungovaním a prevádzkou Fondu účtovaných v skupine 63.
Všeobecné prevádzkové náklady v tis. Sk
2002
5 084
4 044
1 040
11 534
6 017
347
5 138
32
16 618

1) osobné náklady
a) mzdy a odmeny
b) sociálne náklady
2) ostatné všeobecné prevádzkové náklady
a) služby
b) spotreba materiálu
c) odpisy hmotného a nehmotného majetku
d) ostatné
Celkom
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2001
5 028
4 082
946
7 262
3 806
351
3 027
78
12 290

XX.

POTENCIÁLNE ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY FONDU

Fond ochrany vkladov v súčasnosti nemá informácie o skutočnostiach, ktoré by predstavovali
potenciálne záväzky alebo pohľadávky, ktoré by podstatne mohli ovplyvniť finančnú situáciu
Fondu. V súčasnosti je účastníkom niekoľkých súdnych sporov súvisiacich s výplatou náhrad
za nedostupné vklady v AG Banke, a.s. a Dopravnej banke, a.s. Zastáva stanovisko, že ide
o pohľadávky, ktoré nemožno uznať, pretože ide o nároky nad rámec zákona o ochrane vkladov
a Fond nepredpokladá, že z týchto prípadov by vznikli záväzky. V priebehu roka 2002 boli
právoplatne ukončené dva súdne spory súvisiace s výplatou náhrad, pričom rozhodnuté bolo
v prospech Fondu.
XXI.

UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

Po 31.12.2002 a ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré majú podstatný
vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva Fondu ochrany vkladov.
XXII.

SOCIÁLNY FOND

Pri tvorbe a čerpaní sociálneho fondu postupoval Fond ochrany vkladov v zmysle zákona
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecných zásad
tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu na prospech zamestnancov Fondu ochrany
vkladov a finančných ukazovateľov na rok 2002, schválených Radou Fondu.
Pohyby sociálneho fondu v tis. Sk
2002
83
200
176
107

Zostatok k 1. januáru
Tvorba
Použitie
Zostatok k 31. decembru

2001
90
200
207
83

Fond tvoril sociálny fond z nákladov vo výške 20 390 Sk a vo výške 180 000 Sk prídelom
z nerozdeleného zisku minulých rokov. Prostriedky z neho boli použité na príspevky
pre zamestnancov, najmä na stravovanie (vo výške 11 907 Sk z povinnej tvorby), na doplnkové
dôchodkové poistenie, na starostlivosť o zdravie, na regeneráciu pracovnej sily a uspokojovanie
rekreačných a kultúrnych záujmov. Nevyčerpaná časť prostriedkov prechádza do nasledujúceho
obdobia a bude možné ich použiť v zmysle finančných ukazovateľov pre tvorbu a používanie
sociálneho fondu, ktoré každoročne schvaľuje Rada Fondu.

XXIII.

POUŽITIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA MINULÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE, NÁVRH NA
POUŽITIE ZISKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Za roky 1996 –1999 Fond ochrany vkladov vytvoril zisk celkom vo výške 247 687 772 Sk. Zisk
bol z časti použitý na doplnenie zdrojov určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady ako
vklad Fondu a časť zisku bola preúčtovaná na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.
V roku 2000 dosiahol Fond stratu vo výške 3 054 496 832,36 Sk, a to v dôsledku výplaty
náhrad klientom AG Banky, a.s., Slovenskej kreditnej banky, a.s. a Dopravnej banky, a.s. a tvorby
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opravných položiek na pohľadávky za vyplatené náhrady. Na základe rozhodnutia Rady Fondu
bola strata preúčtovaná na účet Neuhradená strata z minulých rokov.
1.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2001

V roku 2001 dosiahol Fond stratu vo výške 6 355 331 219,40 Sk, a to z dôvodu výplat náhrad
klientom Devín banky, a.s., v celkovej výške 11 542 080 634,20 Sk a k vzniknutej pohľadávke
z tohoto titulu vytvoril opravnú položku vo výške 7 150 000 000 Sk. Ročná účtovná závierka
Fondu ochrany vkladov k 31.12.2001 bola schválená na 2. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov
v roku 2002 konanom dňa 27. marca 2002 a je uložená v sídle Fondu. Na základe uznesenia Rady
Fondu bolo o vysporiadaní straty za rok 2001 rozhodnuté nasledovne: strata za rok 2001 bola
v plnej výške preúčtovaná na účet Neuhradená strata z minulých rokov.

2.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2002

Za rok 2002 vykazuje Fond ochrany vkladov výsledok hospodárenia - zisk vo výške
2 551 872 252,84 Sk. Pozitívny hospodársky výsledok vznikol najmä z titulu dosiahnutia ostatných
prevádzkových výnosov z ročných príspevkov bánk platených za chránené vklady, z použitia
ostatných rezerv na výplatu náhrad za nedostupné vklady a dosiahnutím úrokových výnosov
z úložiek finančných prostriedkov Fondu na účtoch a z investovania časti prostriedkov Fondu
do nákupu štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka.

Čisté výnosové úroky
Výnosové úroky z účtov a vkladov v iných bankách
Nákladové úroky a poplatky z účtov v iných bankách
Čisté výnosové úroky

Náklady na finančné činnosti
Úrokové náklady na úver
Výnosové úroky z úveru
Náklady

Čisté výnosy z cenných papierov
Výnosy z cenných papierov
Náklady na cenné papiere
Čistý výnos z cenných papierov
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2002
v tis. Sk
5 639
- 22
5 617

2001
v tis. Sk
3 100
-9
3 091

2002
v tis. Sk
- 216 828
0
- 216 828

2001
v tis. Sk
- 95 339
0
- 95 339

2002
v tis. Sk
17 629
- 150
17 479

2001
v tis. Sk
19 452
- 18 751
701

2002
v tis. Sk
2 762 533
- 2 762 596
2 762 799
- 506
2 762 230

Rezervy a ostatné prevádzkové výnosy
Použitie rezerv
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

2001
v tis. Sk
902 486
- 902 423
902 440
- 1 847
900 656

O použití zisku za rok 2002 rozhodne na svojom zasadaní v roku 2003 najvyšší orgán, Rada
Fondu. Na účte Nerozdeleného zisku z minulých rokov je 237 419 516,80 Sk a na účte
Neuhradená strata z minulých rokov 9 409 828 051,76 Sk.
Na záver možno konštatovať, že Fond má v zmysle zákona o ochrane vkladov zabezpečený
príjem zdrojov vo forme pravidelných ročných príspevkov približne zo 60 % celkového objemu
vkladov v bankovom sektore, respektíve vo forme mimoriadneho príspevku v rozpätí od 0,1 %
do 1,0 % z objemu chránených vkladov, ktorý je možné stanoviť v prípade potreby doplnenia
zdrojov na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania
úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.
V prípade vyššieho objemu vkladov potenciálne ohrozených v bankovom sektore, Fond
ochrany vkladov môže riešiť zabezpečenie zdrojov úverom od Národnej banky Slovenska,
prípadne po schválení novely zákona o ochrane vkladov dotáciou zo strany štátu.
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ZLOŽENIE ORGÁNOV FONDU OCHRANY VKLADOV
V ROKU 2002 VRÁTANE VYKONANÝCH ZMIEN
KU DŇU VYHOTOVENIA VÝROČNEJ SPRÁVY
RADA FONDU OCHRANY VKLADOV

1. Ing. Štefan Králik
2. Mag. Regina Ovesny-Straka
3. JUDr. Štefan Hrčka
4. Ing. Jozef Kohút
5. Ing. Miloš Nosál, CSc.
6. Dkfm. Rainer Franz
7. Tomas Spurny, MBA
Ing. Ján Tencer
Ing. František Szikhart
Ing. Jaroslav Mach
JUDr. Irena Wimmerová

Národná banka Slovenska

člen od 1.4.2002
predseda od 25.4.2002
Slovenská sporiteľňa, a.s.
členka od 1.2.2002
podpredsedníčka od 27.3.2002
Národná banka Slovenska
člen
Ministerstvo financií SR
člen
Ministerstvo financií SR
člen
Tatra banka, a.s.
člen od 15.3.2002
Všeobecná úverová banka, a.s. člen od 1.6.2002
Národná banka Slovenska
Všeobecná úverová banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

predseda do 1.4.2002
podpredseda do 28.2.2002
člen do 1.2.2002
členka do 1.6.2002

DOZORNÁ RADA FONDU OCHRANY VKLADOV

1. Ing. Peter Baláž

Národná banka Slovenska

2. Ing. Alena Crhová
3. JUDr. Renáta Bašková
4. Ing. Dagmar Andrášiková
5. Ing. Radovan Majerský

UniBanka, a.s.
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR

člen od 1.6.2002
predseda od 18.6.2002
podpredsedníčka
členka
členka
člen

Národná banka Slovenska

predseda do 1.6.2002

Ing. Tibor Kašiak

PREZÍDUM FONDU OCHRANY VKLADOV

1. Ing. Rudolf Šujan
2. JUDr. Ildikó Kamenická
3. Ing. Martin Bizoň

predseda
členka
člen od 1.2.2002

Ing. Milan Horváth

predseda do 1.2.2002
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SPRÁVA AUDÍTORA
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY FONDU OCHRANY VKLADOV

banke, a.s., dodržiavanie právnych predpisov
Fondu pri tomto vyplácaní náhrad, najmä
Všeobecných podmienok vyplácania náhrad
za zákonom chránené nedostupné bankové
vklady. Informovaná bola tiež o uplatňovaní
práv Fondu ako najväčšieho veriteľa bánk,
za ktoré vyplatil náhrady za nedostupné
vklady a na majetok ktorých bol vyhlásený
konkurz.
Pri kontrolách vychádzala z poskytnutých
podkladov, ale aj z vlastných zisťovaní
a nadväzne na to oboznamovala orgány
Fondu so svojimi stanoviskami a podnetmi
na riešenie ťažiskových otázok a úloh Fondu
ochrany vkladov. O výsledkoch svojich zistení
Dozorná rada Fondu v súlade s § 21 zákona
o ochrane vkladov pravidelne podávala
správu o činnosti Fondu ochrany vkladov
Národnej banke Slovenska.

V roku 2002 Dozorná rada Fondu sa
venovala najmä úlohám a povinnostiam, ktoré
pre ňu vyplývajú zo zákona o ochrane
vkladov, dohliadala na činnosť a hospodárenie
Fondu vrátane jeho orgánov, pričom sa
zameriavala najmä na dodržiavanie zákonnosti v súvislosti so zabezpečovaním týchto
činností, pozorne sledovala a posudzovala
celkový vývoj hospodárenia a realizáciu strategickej koncepcie Fondu ochrany vkladov.

Dozorná rada po preskúmaní závierky
účtovného obdobia od 1. januára do 31.
decembra 2002 skonštatovala, že účtovná
evidencia a záznamy sú vedené preukazným
spôsobom pri dodržiavaní účtovnej osnovy
a postupov účtovania stanovených platnými
právnymi predpismi a v súlade so Stanovami
Fondu. Účtovná závierka Fondu ochrany
vkladov za rok 2002 zobrazuje skutočnú
finančnú situáciu Fondu zo všetkých
dôležitých hľadísk, vrátane tvorby opravných
položiek
na
pohľadávky
Fondu
voči
AG Banke, a.s., Slovenskej kreditnej
banke, a.s., Dopravnej banke, a.s. a Devín
banke, a.s., vzniknutej zo zákonných výplat za
nedostupné vklady.

Prezídium, ako aj Rada Fondu, pravidelne
informovali dozornú radu o svojej činnosti,
finančnej situácii a poskytovali jej všetky
požadované podklady a informácie. Dozorná
rada Fondu prerokúvala materiály predkladané Radou Fondu a Prezídiom Fondu.
Osobitnú pozornosť venovala problematike prispievania bánk do Fondu, najmä
dodržiavaniu podmienok prispievania účastníkmi systému ochrany vkladov, a to z hľadiska včasnosti a súladu tohto prispievania
so zákonom o ochrane vkladov, v súvislosti
s tým kontrolovala dôslednosť uplatňovania
sankcií voči bankám a pobočkám zahraničných bánk v prípade omeškania sa s platbou
príslušnej splátky ročného príspevku.

Dozorná rada Fondu v celkovom hospodárení Fondu ochrany vkladov v roku 2002
nezistila nedostatky .
Audit ročnej účtovnej závierky Fondu
ochrany vkladov k 31. decembru 2002
vykonala firma KPMG Slovensko spol. s r.o.,
ktorá svojou správou a výrokom o výsledku
overenia účtovnej závierky potvrdila jej
hodnovernosť.

Dôsledne sledovala tiež zákonnosť
vyplácania náhrad za nedostupné vklady
v AG Banke, a.s., v Slovenskej kreditnej
banke, a.s., v Dopravnej banke, a.s. a v Devín
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účtovnej závierky vyjadrila svoj súhlas
a odporučila Rade Fondu ochrany vkladov
schváliť ročnú účtovnú závierku Fondu
ochrany vkladov za rok 2002.

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov
na základe výsledkov auditu vypracovaného
nezávislým audítorom, ako aj na základe
vlastnej kontrolnej činnosti a preskúmania

Ing. Peter Baláž
predseda Dozornej rady
Fondu ochrany vkladov
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