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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU RADY FONDU OCHRANY VKLADOV 
 
 

Vá�ené dámy, vá�ení páni, 
 

systémom ochrany vkladov je venovaná 
významná pozornosť tak zo strany domácich 
finančných, vládnych a dohliadacích in�titúcií 
a organizácií, ako aj zo strany medzinárod-
ných autorít. Osobitne to platí v podmienkach 
ekonomík �tátov, ktoré budú onedlho novými 
členmi Európskej únie.                     

 
Harmonizácia pravidiel a postupov, ktoré 

sa uplatňujú, alebo ktoré sa v blízkej budúc-
nosti budú uplatňovať v rámci systému ochra-
ny vkladov, má základný zmysel v ochrane 
vkladateľa, a tým súčasne i v posilňovaní dô-
very občana (a onedlho i ďal�ích ekono-
mických subjektov - vkladateľov) v bankový 
sektor. Domnievam sa, �e k tomuto hlavnému 
úsiliu prispela v uplynulom roku i činnosť 
Fondu ochrany vkladov.  
 

Vo vzťahu ku vkladateľom Fond ochrany 
vkladov v zásade bezporuchovo zabezpečo-
val úlohy v oblasti vyplácania náhrad. Za inak 
nezmenených podmienok by proces vypláca-
nia náhrad za nedostupné vklady mohol byť 
ukončený do začiatku roka 2005 (v troch ban-
kách bol proces a� na prípadné súdne roz-
hodnutia ukončený, v jednej banke dobieha). 
Fond ochrany vkladov od roku 2003 
prevádzkuje Systém na vyplácanie náhrad 
za zákonom chránené nedostupné bankové 
vklady. 
 

V dôsledku predchádzajúceho vývoja 
Fond ochrany vkladov je a pravdepodobne 
a� do konca roka 2005 i zostane v dlhovej 
pozícii (úver od Národnej banky Slovenska). 
Preto boli v minulom roku príspevky bánk 
a pobočiek zahraničných bánk do Fondu 
ochrany vkladov na hornej hranici rozpätia. 
Dlhová pozícia predurčila značné sústredenie 
úsilia orgánov i pracovníkov Fondu do oblasti  
uplatňovania veriteľských práv v rámci prebie-
hajúcich konkurzných konaní. Fond vyu�íval 
v�etky zákonné prostriedky na uspokojenie 
týchto práv. Bol iniciatívny v oblasti príslu�nej 
konkurznej legislatívy, formoval vhodné perso-
nálne podmienky, reagoval pohotovo v prebie-
hajúcich konaniach, vyu�íval externú právnu 
pomoc, aktívne spolupracoval s príslu�nými 

ministerstvami i ďal�ími orgánmi. Výsledky 
tohto úsilia v�ak najmä vplyvom externého 
prostredia nezodpovedajú v tejto chvíli vynalo-
�enej energii a úsiliu. Je potrebné i naďalej 
dôsledne a nepreru�ene presadzovať záujmy 
Fondu v konkurzných konaniach. 
 

Orgány Fondu v minulom roku dôraznej-
�ie presadzovali princípy efektívneho a trans-
parentného hospodárenia do činnosti samot-
ného Fondu ochrany vkladov. Fond zvý�il 
informovanosť o svojej činnosti vo vzťahu 
k odbornej i laickej verejnosti. Stal sa členom 
Medzinárodnej asociácie poisťovateľov 
vkladov. 

 
Osobitnú pozornosť si zasluhuje novela 

zákona o ochrane vkladov z roku 2003, ktorá 
vytvorila okrem iného právny priestor pre zís-
kanie �tátnych záruk i zdrojov z prostriedkov 
�tátneho rozpočtu. 
 
 
Vá�ené dámy,  vá�ení páni, 
 

je pre mňa cťou i milou povinnosťou poďa-
kovať v�etkým členom Rady Fondu ochrany 
vkladov, Dozornej rady, Prezídia a v�etkým 
zamestnancom Fondu ochrany vkladov za ich 
úsilie, ktoré vynalo�ili na ú�itok Fondu ochra-
ny vkladov a prostredníctvom neho posilnili 
dôveru občana, dôveru in�titúcií i dôveru spo-
ločnosti v bankový systém. 
 
     Ďakujem za korektnú spoluprácu i pro-
fesionálnu dôveru vo vzájomných vzťahoch 
predstaviteľom i zamestnancom Ministerstva 
financií Slovenskej republiky, Národnej banky 
Slovenska, bánk a pobočiek zahraničných 
bánk a mnohých ďal�ích in�titúcií, s ktorými 
Fond ochrany vkladov v uplynulom roku 
spolupracoval a s ktorými sa spoločne a ne-
rozdielne usiluje o stabilný a dôveryhodný 
systém ochrany vkladov na Slovensku. 
 

                               
 Ing. �tefan Králik 

predseda Rady 
Fondu ochrany vkladov
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ČINNOSŤ  FONDU  OCHRANY  VKLADOV  V ROKU  2003 
 

 
Fond ochrany vkladov aj počas roka 2003 

pripravoval legislatívne podmienky na zabez-
pečenie kompatibility systému ochrany 
vkladov so zásadami a princípmi právneho 
poriadku Európskej únie. Vstupom Slovenskej 
republiky do Európskej únie nadobudnú 
platnosť zmeny doteraj�ích ustanovení  záko-
na o ochrane vkladov, najmä roz�írenie 
okruhu chránených vkladov aj o zákonom 
vymedzené právnické osoby a zaručenie 
náhrady za nedostupné bankové vklady 
klienta a� do maximálnej  vý�ky  20 000 EUR 
v prípade, ak sa banka dostane do platobnej 
neschopnosti. Cieľom celého procesu prispô-
sobovania legislatívy, ale aj samotnej pre-
vádzky systému ochrany vkladov, je posil-
nenie dôvery vkladateľov k bankovému 
systému a podpora jeho finančnej stability.  
 

V roku 2003 bolo zároveň ukončené troj-
ročné obdobie vyplácania náhrad klientom 
troch insolventných bánk, a to AG Banky, a.s., 
Slovenskej kreditnej banky, a.s. a  Dopravnej 
banky, a.s., na ktoré bol vyhlásený konkurz.  

 
Fond ochrany vkladov si uplatňoval svoje 

veriteľské práva v konkurzných konaniach 
voči dl�níkom na v�etky pohľadávky, ktoré mu 
vznikli z titulu zákonnej povinnosti vyplácania 
náhrad nedisponibilných vkladov. Vyu�il 
pritom právne prostriedky, najmä podľa záko-
na o konkurze a vyrovnaní a Občianskeho 
súdneho poriadku. Cieľom v�etkých realizo-
vaných krokov je zefektívnenie konkurzov 
bánk a zabezpečenie návratnosti pohľadávok 
maximálnou výťa�nosťou z konkurznej 
podstaty. 
 

Bolo ukončené speňa�enie majetku 
Dopravnej banky, a.s., podľa výťa�nosti 
ktorého budú uspokojené prihlásené 
pohľadávky veriteľov na základe rozvrhového 
uznesenia sudcu. Na prieskumnom pojedná-
vaní úpadcu Devín banky, a.s., bola v polovici 
októbra uznaná pohľadávka Fondu ochrany 
vkladov v plnej vý�ke a pripravovali sa 
podmienky pre začatie speňa�enia majetku. 
Priebeh konkurzného konania Slovenskej 
kreditnej banky, a.s., je u� od začiatku 
vyhlásenia konkurzu neustále sťa�ovaný 
vyu�ívaním ob�trukčných nástrojov. Preto 

Fond ochrany vkladov po�iadal kompetentné 
orgány činné v trestnom konaní o zabez-
pečenie nápravy a vyvodenia dôsledkov z 
vývoja konkurzu tejto banky z dôvodu 
po�kodzovania práv veriteľa.      
 

Príjmy Fondu ochrany vkladov z ročného 
príspevku bánk a pobočiek zahraničných bánk 
boli v plnom rozsahu pou�ité na splátky úveru 
od Národnej banky Slovenska. Zostatok úveru 
ku koncu roka 2003 predstavoval sumu  
10,3 mld. Sk. Dlhová pozícia, vzniknutá 
čerpaním úveru na výplatu náhrad vkladate-
ľom insolventných bánk, bude vyrovnaná 
do konca roku 2005, a to ročnými príspevkami 
a príjmami zo speňa�enia majetku bánk 
v konkurzoch.  
 

Aplikácia pravidiel Európskej únie v na�ich 
podmienkach si vy�aduje úzku spoluprácu 
medzi jednotlivými systémami ochrany 
vkladov. Fond ochrany vkladov má bohaté 
skúsenosti z doteraj�ieho vyplácania náhrad 
za nedostupné vklady a z presadzovania veri-
teľských práv v konkurzných konaniach. 
Garancia stabilného systému ochrany vkladov 
je nevyhnutným predpokladom bezpečného 
fungovania bankového systému a pokrytia 
rizík, ktoré sú spojené s jeho činnosťou.  
 
 

VÝVOJ VKLADOV V BANKOVOM SEKTORE 
 
Prírastok vkladov za rok 2003 za celý 

bankový sektor bol vo vý�ke 25 mld. Sk, čo 
predstavuje pribli�ne tretinu nárastov 
dosiahnutých v posledných troch rokoch. 
Banky k ultimu roka 2003 spravovali vklady 
v celkovej vý�ke 796,4 mld. Sk. V bankách sa 
zmenila �truktúra vkladov a odli�ná bola 
dynamika retailových a korporátnych vkladov. 
Kým vklady obyvateľstva stagnujú a reálne 
klesajú, podnikateľský sektor na bankových 
účtoch disponuje čoraz väč�ími prostriedkami, 
čo je dôkazom ozdravenia finančných tokov  
v hospodárstve. Dynamika vývoja chránených 
vkladov v roku 2003 stagnovala. Chránené 
vklady vzrástli ku koncu roka 2003 len  
o 5,4 mld. Sk a ich objem dosiahol vý�ku  
406 mld. Sk. Spomalený nárast vkladov na 
bankovom trhu bol spôsobený najmä 
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zni�ovaním úrokových sadzieb depozít, 
vrátane termínovaných a netermínovaných, 
medzi ktorými sa zni�uje úrokový diferenciál. 
K 31.12.2003 pod systém ochrany vkladov 

spadalo cca 52 % z celkového objemu 
vkladov v bankovom sektore. 
 
 

 
 
 

POROVNANIE VKLADOV V BANKOVOM SEKTORE ZA ROKY 1996 � 2003 
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PRÍSPEVKY DO FONDU OCHRANY VKLADOV
 

Zdroje Fondu ochrany vkladov boli v roku 
2003 tvorené najmä z ročného príspevku 
bánk, pobočiek zahraničných bánk a sta-
vebných sporiteľní, ktoré pôsobia na ban-
kovom trhu.  

 
V roku 2003 uhradili banky, pobočky 

zahraničných bánk a stavebné sporiteľne  
do Fondu ochrany vkladov ročné príspevky 
v �tvrťročných splátkach celkovo vo vý�ke 
2,972 mld. Sk. V roku 2003 nebol do Fondu 
uhradený vstupný príspevok a zároveň nebol 
stanovený ani mimoriadny príspevok na 
doplnenie zdrojov Fondu.  

 
V priebehu rokov 1996 a� 2003 bankové 

subjekty uhradili do Fondu zákonné prís-
pevky, vrátane ročných, mimoriadnych 
a vstupných príspevkov v celkovej sume  
9,95 mld. Sk. Prehľad o vý�ke �tvrťročných 
splátok a celkovej vý�ke ročného príspevku je 
uvedený v nasledujúcom grafe.  
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�TVRŤROČNÉ SPLÁTKY ROČNÝCH PRÍSPEVKOV V ROKOCH 1996 - 2003 
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Získané zdroje z ročného príspevku bánk 

a pobočiek zahraničných bánk v roku 2003 
boli v plnej vý�ke uhradené v prospech 
strednodobého úveru voči Národnej banke 
Slovenska, ktorého istina bola zní�ená 
o sumu 2,79 mld. Sk a v prospech úrokov 
bola uhradená suma vo vý�ke 183 mil. Sk. 
Dlhová pozícia Fondu k 31.12.2003 pred-
stavovala tak záväzok v celkovej vý�ke  
10,3 mld. Sk, ktorý bude vyrovnaný koncom 
roku 2005 splátkami ročných príspevkov 
a predpokladanými príjmami zo speňa�enia 
majetku bánk v konkurze.  

 
 

FINANČNÉ INVESTÍCIE A HOSPODÁRENIE 
FONDU OCHRANY VKLADOV 

 
V roku 2003 Fond ochrany vkladov časť 

svojich zdrojov pou�il na nákupy  cenných 
papierov so splatnosťou do jedného roka. 
Úrokové výnosy z investícií do cenných 
papierov boli v roku 2003 dosiahnuté 
v celkovej vý�ke 17,9 mil. Sk. K ultimu roka 
mal Fond v portfóliu cenných papierov 
2 658 kusov �tátnych dlhopisov v obstará- 
vacej cene 308,9 mil. Sk. 

Celkové náklady Fondu k 31.12.2003 
predstavovali objem vo vý�ke 8,161 mld. Sk. 
Najväč�iu polo�ku nákladov predstavuje 
tvorba opravných polo�iek k pohľadávkam 
voči bankám v konkurze, a to vo vý�ke  
4,99 mld. Sk. Výnosy za rok 2003 boli 
dosiahnuté vo vý�ke 5,968 mld. Sk. 
 

Fond ochrany vkladov dosiahol za rok 
2003 stratu vo vý�ke 2,193 mld. Sk.  
 
 

VYPLÁCANIE NÁHRAD ZA NEDOSTUPNÉ 
VKLADY V ROKU 2003 

 
V roku 2003 Fond ochrany vkladov 

ukončil vyplácanie náhrad za chránené 
nedostupné bankové vklady klientom troch 
bánk, a to AG Banky, a.s., Slovenskej 
kreditnej banky, a.s., a Dopravnej banky, a.s.  
 

Celkovo Fond ochrany vkladov vyplatil 
vkladateľom AG Banky, a.s., náhrady za 
nedostupné vklady v objeme 1,74 mld. Sk, 
vkladateľom Slovenskej kreditnej banky, a.s., 
náhrady za chránené vklady vo vý�ke  
4,32 mld. Sk a  vkladateľom Dopravnej 
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banky, a.s., náhrady v objeme 2,22 mld. Sk.  
K 31.12.2003 Fond vyplatil klientom  
Devín banky, a.s., náhrady za nedostupné 
vklady v objeme 11,61 mld. Sk a vyplácanie 
náhrad vkladateľom tejto banky bude 
ukončené v priebehu roka 2004.   

 
Vyplatené náhrady k 31.12.2003 tvoria 

zároveň pohľadávku Fondu vo vý�ke  
19,897 mld. Sk, ktorá je predmetom kon-
kurzných prihlá�ok v  konkurzných konaniach 
voči jednotlivým insolventným bankám. 
V zmysle zákona o ochrane vkladov a zákona 
o konkurze a vyrovnaní si Fond ochrany 
vkladov uplatnil pohľadávku voči bankám  
vo vý�ke vyplatených náhrad a aj skutočných 
nákladov na ich výplatu, ktoré vznikli Fondu 
ako majoritnému veriteľovi voči dl�níkom.  
 
 

VÝVOJ LIMITOV PRE VYPLÁCANIE NÁHRAD 
ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY V BANKÁCH  

ZA ROKY 1996 � 2003 
 
 

Od roku 1996 náhrada za nedostupný 
vklad podľa zákona o ochrane vkladov patrí 
vkladateľovi vo vý�ke súčtu v�etkých jeho 
nedostupných vkladov po odpočítaní jeho 
záväzkov voči banke, v ktorej sa vklady stali 
nedostupné, a to vo vý�ke vkladu, najviac 
v�ak vo vý�ke hornej hranice plnenia na jed-
ného vkladateľa určenej podľa zákona 
o ochrane vkladov. 

 
Hornú hranicu plnenia za nedostupný 

vklad v súčasnosti predstavuje �tyridsať-
násobok priemernej mesačnej mzdy za-
mestnanca hospodárstva za posledné �tyri 
�tvrťroky podľa zistení �tatistického úradu 
Slovenskej republiky predchádzajúce dňu, 
keď sa vklady stali nedostupnými. 

  
Do 1. júla 1999, kedy bola prijatá novela 

zákona o ochrane vkladov zákonom  
č. 154/1999 Z. z., sa vý�ka náhrady za vklad 
v banke vypočítavala ako tridsaťnásobok (pri 
vkladoch v stavebnej sporiteľni  �esť-
desiatnásobok) priemernej mesačnej mzdy, 
zistenej �tatistickým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 
Od 1. júla 1999 do 30. júna 2002 sa vý�ka 
náhrady vypočítavala ako tridsaťnásobok 
(�esťdesiatnásobok) priemernej mesačnej 

mzdy v Slovenskej republike za posledné 
známe �tyri �tvrťroky. Od 1. júla 2002 podľa 
zákona č. 492/2001 Z. z., ktorým sa 
novelizoval zákon o ochrane vkladov, patrí 
náhrada jednému vkladateľovi vo vý�ke 90 % 
z nedostupného vkladu, v súhrne v�ak 
najviac vo vý�ke �tyridsaťnásobku priemernej 
mesačnej mzdy v Slovenskej republike za 
posledné �tyri �tvrťroky podľa zistení 
�tatistického úradu Slovenskej republiky 
známych ku dňu, kedy sa vklady stali 
nedostupné. 
 

Maximálna vý�ka náhrady za nedostupné 
vklady ku koncu roku 2003 bola 565 400 Sk. 
 
     Odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy 
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej 
únii patrí náhrada jednému vkladateľovi vo 
vý�ke 90% z nedostupného vkladu, v súhrne 
v�ak najviac 20 000 EUR v ekvivalente v Sk.  
 
 

                                                
Ing. Rudolf �ujan 

predseda Prezídia 
Fondu ochrany vkladov 
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2003 
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závierka zostavuje

        SÚVAHA BÁNK
                (v tis. Sk) 

Obdobie, za ktoré sa účtovná

MF SR

Číslo telefónu

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

IČO

Právna forma účtovnej jednotky

Smerové číslo telefónu

závierka zostavuje
Deň, ku ktorému sa účtovná

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva

Deň zostavenia účtovnej 
závierky                            

Podpisový záznam 
�tatutárneho orgánu alebo 
člena �tatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej závierky

Sídlo 

Číslo faxu

2.3.2004
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Brutto Korekcia Netto
a b c 1 2 3 4
x Aktíva x x x x x

1. Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a v
zahraničných emisných bankách

1 19 389 0 19 389 94 462

2.
�tátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané 
Národnou bankou Slovenska na refinancovanie

2 0 0 0 0

2. a) �tátne dlhopisy 3 0 0 0 0
2. b) Ostatné cenné papiere 4 0 0 0 0
3. Pohľadávky voči bankám 5 115 0 115 124
3. a) Splatné na po�iadanie 6 115 0 115 124
3. b) Ostatné pohľadávky 7 0 0 0 0
4. Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 8 0 0 0 0
4. a) Splatné na po�iadanie 9 0 0 0 0
4. b) Ostatné pohľadávky 10 0 0 0 0
5. Dlhové cenné papiere 11 317 150 0 317 150 238 350
5. a) �tátnych orgánov 12 317 150 0 317 150 238 350
5. b) Ostatných subjektov 13 0 0 0 0
6. Akcie, podielové listy a ostatné podiely 14 0 0 0 0

7.
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s
podstatným   vplyvom   v

15 0 0 0 0

7. a) Bankách 16 0 0 0 0
7. b) Ostatných subjektoch 17 0 0 0 0

8. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s
rozhodujúcim   vplyvom   v

18 0 0 0 0

8. a) Bankách 19 0 0 0 0
8. b) Ostatných subjektoch 20 0 0 0 0
9. Nehmotný majetok 21 7 871 5 515 2 356 4 309
9. a) Zriaďovacie výdavky 22 0 0 0 0
9. b) Dobré meno (goodwill) 23 0 0 0 0
9. c) Ostatný nehmotný majetok 24 7 871 5 515 2 356 4 309
10. Hmotný majetok 25 33 426 10 967 22 459 24 972
10. a) Pozemky a budovy na prevádzkovú činnosť 26 21 532 2 600 18 932 19 469
10. b) Ostatný hmotný majetok 27 11 894 8 367 3 527 5 503
11. Ostatné aktíva 28 19 899 337 18 761 123 1 138 214 6 126 775
12. Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom 29 0 0 0 0
13. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 30 158 0 158 147
14. Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu 31 0 0 0 0

15. Pohľadávky voči bankám Európskeho systému centrálnych bánk 32 0 0 0 0

16. Pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom 33 0 0 0 0
17. Poskytnuté úvery tuzemským bankám 34 0 0 0 0
18. Ostatné pohľadávky voči tuzemsku 35 0 0 0 0

Aktíva celkom, z toho 36 20 277 446 18 777 605 1 499 841 6 489 139
   Osobitná agenda Národnej banky Slovenska 37 0 0 0 0
   Pohľadávky �tátu vo vzťahu k zahraničiu 38 0 0 0 0

Polo�ka Ozna- 
čenie

Číslo 
riadku

Predchádzajúce 
účtovné obdobie 

(2002)

Be�né účtovné obdobie (2003)
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Účtovné obdobie

2 003 2 002

a b c 1 2
x Pasíva x x x

1. Záväzky voči bankám 39 10 312 135 13 107 936
1. a) Splatné na po�iadanie 40 0 0
1. b) Ostané záväzky 41 10 312 135 13 107 936
2. Záväzky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 42 0 0
2. a) Splatné na po�iadanie, z toho 43 0 0

Úsporné 44 0 0
2. b) Ostatné záväzky, z toho 45 0 0

Termínované s výpovednou lehotou 46 0 0
3. Záväzky z dlhových cenných papierov 47 0 0
3. a) Vydané dlhové cenné papiere 48 0 0
3. b) Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov 49 0 0
4. Ostatné pasíva 50 2 264 1 739
5. Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období 51 0 0
6. Rezervy 52 874 0
7. Podriadené finančné záväzky 53 0 0
8. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu 54 0 0
9. Záväzky voči bankám Európskeho systému centrálnych bánk 55 0 0
10. Záväzky voči ostatným zahraničným subjektom 56 0 0
11. Účty peňa�ných rezerv bánk v Národnej banke Slovenska 57 0 0
12. Cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska 58 0 0
13. Ostatné záväzky voči tuzemsku 59 0 0
14. Emisia bankoviek a mincí 60 0 0
15. Účet �tátu 61 0 0
16. �tátne fondy a iné zúčtovanie so �tátnym rozpočtom 62 0 0
17. Zúčtovanie osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky 63 0 0
18. Základné imanie, z toho 64 0 0

Splatené základné imanie 65 0 0
19. Vlastné akcie 66 0 0
20. Emisné á�io 67 0 0
21. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 68 0 0
21. a) Zákonný rezervný fond 69 0 0
21. b) Ostatné rezervné fondy 70 0 0
21. c) Ostatné fondy tvorené zo zisku 71 0 0
22. Ostatné kapitálové fondy 72 0 0
23. Oceňovacie rozdiely 73 0 0
23. a) Z ocenenia majetku a záväzkov 74 0 0
23. b) Z prepočtu zabezpečovacích derivátov 75 0 0
23. c) Z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov 76 0 0
24. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov 77 -6 622 354 -9 172 408
25. Zisk alebo strata be�ného účtovného obdobia 78 -2 193 078 2 551 872

Pasíva celkom, z toho 79 1 499 841 6 489 139
Osobitná agenda Národnej banky Slovenska 80 0 0
Záväzky �tátu vo vzťahu k zahraničiu 81 0 0

Polo�ka Číslo 
riadku

Ozna- 
čenie
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Výsledovka Úč B 2-01

od

0 1 0 1 2 0 0 3

do

3 1 1 2 2 0 0 3

3 1 1 2 2 0 0 3

3 5 7 0 0 5 6 4

F o n d o c h r a n y v k l a d o v

f o n d

K a p i t u l s k á 1 2
B r a t i s l a v a

0 2 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5

závierka zostavuje

               (v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná

          VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

MF SR

Číslo telefónu

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

IČO

Právna forma účtovnej jednotky

Smerové číslo telefónu

závierka zostavuje
Deň, ku ktorému sa účtovná

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva

Deň zostavenia účtovnej 
závierky                            

Podpisový záznam 
�tatutárneho orgánu alebo 
člena �tatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej závierky

Sídlo 

Číslo faxu

2.3.2004
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Náklady za Výnosy za 
2 003 2 002 2 003 2 002

a b c 1 2 3 4
1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z toho, 1 x x 24 628 23 268

Úroky z dlhových cenných papierov 2 x x 20 289 17 629
2. Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 3 178 074 216 978 x x

Náklady na úroky z dlhových cenných papierov 4 1 565 150 x x
3. Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 5 x x 0 0

3. a) Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom 6 x x 0 0

3. b) Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim 
vplyvom 7 x x 0 0

3. c) Výnosy z akcií a ostatných podielov 8 x x 0 0
4. Výnosy z poplatkov a provízií 9 x x 0 0
5. Náklady na poplatky a provízie 10 8 22 x x
6. Čistý zisk alebo strata z finančných operácií 11 0 0 x x
7. Ostatné finančné výnosy 12 x x 0 0
8. Ostatné finančné náklady 13 0 0 x x
9. Ostatné prevádzkové výnosy 14 x x 2 971 704 2 762 799
10. V�eobecné prevádzkové náklady 15 11 210 11 486 x x
10. a) Náklady na zamestnancov 16 6 339 5 017 x x
10. aa) Mzdy 17 5 068 4 044 x x
10. ab) Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 18 1 271 973 x x
10. b) Ostatné v�eobecné prevádzkové náklady 19 4 871 6 469 x x
11. Ostatné prevádzkové náklady 20 90 508 x x
12. Pou�itie rezerv a opravných polo�iek k hmotnému majetku a nehmotnému majetku 21 x x 0 0
12. a) Pou�itie rezerv na hmotný majetok 22 x x 0 0
12. b) Pou�itie opravných polo�iek k hmotnému majetku 23 x x 0 0
12. c) Pou�itie opravných polo�iek k nehmotnému majetku 24 x x 0 0
13. Odpisy, tvorba rezerv a opravných polo�iek k hmotnému a nehmotnému majetku 25 5 364 5 138 x x
13. a) Odpisy hmotného majetku 26 3 190 2 985 x x
13. b) Tvorba rezerv na hmotný majetok 27 0 0 x x
13. c) Tvorba opravných polo�iek k hmotnému majetku 28 0 0 x x
13. d) Odpisy nehmotného majetku 29 2 174 2 153 x x
13. e) Tvorba opravných polo�iek k nehmotnému majetku 30 0 0 x x

14.
Pou�itie rezerv a opravných polo�iek k pohľadávkam a zárukám, výnosy z postúpených pohľadávok a výnosy z 
odpísaných pohľadávok 31 x x 0 0

14. a) Pou�itie rezerv na pohľadávky a záruky 32 x x 0 0
14. b) Pou�itie opravných polo�iek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk 33 x x 0 0
14. c) Výnosy z postúpených pohľadávok a výnosy z odpísaných pohľadávok 34 x x 0 0
15. Odpisy, tvorba rezerv a opravných polo�iek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk 35 4 993 790 0 x x
15. a) Tvorba opravných polo�iek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk 36 4 993 790 0 x x
15. b) Tvorba rezerv na pohľadávky a pohľadávky zo záruk 37 0 0 x x
15. c) Odpis pohľadávok a odpis pohľadávok z platieb za záruky, straty z postúpených pohľadávok 38 0 0 x x

16.
Pou�itie opravných polo�iek k podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s 
rozhodujúcim vplyvom a podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom

39 x x 0 0

17.
Tvorba opravných polo�iek k podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s 
rozhodujúcim vplyvom a podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom

40 0 0 x x

18. Pou�itie ostatných rezerv 41 x x 2 971 659 2 762 533
19. Tvorba ostatných rezerv 42 2 972 533 2 762 596 x x
20. Pou�itie ostatných opravných polo�iek 43 x x 0 0
21. Tvorba ostatných opravných polo�iek 44 0 0 x x
22. Zisk alebo strata za účtovné obdobie z be�nej  činnosti pred zdanením 45 -2 193 078 2 551 872 x x
23. Mimoriadne výnosy 46 x x 0 0
24. Mimoriadne náklady 47 0 0 x x
25. Zisk alebo strata za účtovné obdobie z mimoriadnej činnosti pred zdanením 48 0 0 x x
26. Daň z príjmov 49 0 0 x x
27. Podiel na ziskoch alebo stratách v dcérskych spoločnostiach a pridru�ených spoločnostiach 50 x x 0 0
28. Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 51 -2 193 078 2 551 872 x x

Ozna- 
čenie Nákladová (výnosová) polo�ka Číslo 

riadku
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POZNÁMKY  K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL  
31. DECEMBRA  2003 

 
 

 
 
 

Fond ochrany vkladov (ďalej aj �Fond�), IČO 35700564, so sídlom Kapitulská 12, 
812 47 Bratislava, 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 vlo�ke číslo 
566/B, odd. PO. Fond nie je �tátnym fondom podľa osobitného zákona ( zákon číslo 303/1995 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách ) a jeho činnosť nie je vykonávaná za účelom podnikania.  

 
Predmetom činnosti Fondu je zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom 

o ochrane vkladov, ktoré súvisia s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených 
právnických osôb, ulo�ených 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: 

 
! sústreďovanie peňa�ných príspevkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu 

a nakladanie s peňa�nými 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 V�eobecnými 
podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré 
vydáva Fond podľa § 12 ods. 3 tohto zákona. 
 
 

 
ORGÁNY FONDU A ICH ZLO�ENIE 
 
Rada Fondu 
 

Rada Fondu (ďalej aj �Rada�) je najvy��ím orgánom Fondu. Je sedemčlenná. Traja členovia sú 
zástupcovia bánk, ktoré sa zúčastňujú systému ochrany vkladov, dvaja členovia Rady sú 
zástupcovia Národnej banky Slovenska, pričom týchto členov vymenúva a odvoláva guvernér 
Národnej banky Slovenska. Dvaja členovia sú zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií. Ka�dý člen Rady má jeden hlas. 
V zmysle zákona o ochrane vkladov Rada volí a odvoláva členov Prezídia Fondu a Dozornej rady 
Fondu, ak to v zákone o ochrane vkladov nie je ustanovené inak.  
 
Zlo�enie Rady Fondu v roku 2003 
 
Ing. �tefan Králik Národná banka Slovenska predseda  
Mag. Regina Ovesny�Straka Slovenská sporiteľňa, a.s. podpredsedníčka  
Dkfm. Rainer Franz Tatra banka, a.s. člen 
JUDr. �tefan Hrčka Národná banka Slovenska člen  
Ing. Jozef Kohút Ministerstvo financií SR člen do 11/2003 
Ing. Milo� Nosál, CSc. Ministerstvo financií SR člen  
Tomas Spurny, MBA V�eobecná úverová banka, a.s. člen  
Ing. Günter Furin Ministerstvo financií SR člen od 11/2003 
 
 
 

1. V�EOBECNÉ INFORMÁCIE  
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Prezídium Fondu 
 

Prezídium Fondu zabezpečuje činnosť Fondu vrátane vykonávania rozhodnutí Rady. 
Prezídium tvorí predseda Prezídia a ďal�í dvaja členovia, ktorých volí a odvoláva Rada. Predseda 
Prezídia a ďal�í členovia Prezídia sú zamestnancami Fondu. 
 
Zlo�enie Prezídia Fondu v roku 2003 
 
Ing. Rudolf �ujan predseda  
JUDr. Ildikó Kamenická  členka  
Ing. Martin Bizoň  člen  
 
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 �tvorročné. Členmi dozornej rady 
nemô�u byť členovia Rady, členovia prezídia ani ostatní zamestnanci Fondu. 
 
Zlo�enie Dozornej rady Fondu v roku 2003 
 
Ing. Peter Balá� Národná banka Slovenska  predseda  
Ing. Alena Crhová UniBanka, a.s.  podpredsedníčka do 12/2003 
Ing. Dagmar Andrá�iková Ministerstvo financií SR členka  
JUDr. Renáta Ba�ková Národná banka Slovenska  členka  
Ing. Radovan Majerský Ministerstvo financií SR člen  
 
 

 
 
 

Individuálna účtovná závierka Fondu ochrany vkladov bola vypracovaná ako riadna na základe 
účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a príslu�nými 
opatreniami Ministerstva financií SR, najmä Opatrením Ministerstva financií SR č. 20 359/2002-92, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, 
pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov 
s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond 
investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové 
fondy a za predpokladu nepretr�itého pokračovania činnosti Fondu.  
 

Pri zostavení účtovnej závierky bol dodr�aný princíp časového rozlí�enia nákladov a výnosov 
a ocenenia v historických cenách s výnimkou niektorých finančných nástrojov oceňovaných 
reálnou hodnotou. Vplyv transakcií a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v období, 
s ktorým súvisia.  
 

Táto účtovná závierka je zostavená v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR 
č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní polo�iek 
individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto polo�iek a rozsahu údajov určených 
na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany 
vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými 
papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských 
spoločností a podielové fondy, v platnom znení.  

2. VÝCHODISKÁ PRE ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU 
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Pou�itá mena v tejto individuálnej účtovnej závierke je slovenská koruna (�Sk�) a zostatky sú 
uvedené v tisíckach slovenských korún, pokiaľ sa neuvádza inak. 
 
 

 
 
 

 
Významné zmeny oproti roku 2002 

 
Na základe platných postupov účtovania Fond pristúpil k zmene účtovania a vykazovania 

prémie a diskontu k dlhovým cenným papierom. V predchádzajúcich účtovných obdobiach 
v prípade, �e cena obstarania �tátnych dlhopisov bola vy��ia/ni��ia ako ich nominálna hodnota 
(boli nakúpené s prémiou/diskontom) vykazovali sa v obstarávacej cene a celá prémia/diskont sa 
účtovala do nákladov/výnosov pri splatnosti cenných papierov. Od 1.1.2003 a� do splatnosti Fond 
postupne účtuje prémiu/diskont do nákladov/výnosov so súvzťa�ným zápisom na príslu�ný účet 
účtovnej skupiny 41 � Finančné investície. 
 

Časové rozlí�enie dosiahnutých úrokov účtované súvzťa�ne s účtami výnosov a nákladov 
vzťahujúce sa k finančným nástrojom Fond účtuje na príslu�ných účtoch účtovných skupín, 
na ktorých sa účtujú finančné nástroje. 
 

Zmenil sa spôsob vykazovania časti sociálneho fondu tvoreného prídelom zo zisku. Podľa 
metodiky platnej v roku 2002 sa vykazoval v pasívach v polo�ke Ostatné fondy tvorené zo zisku 
a bol súčasťou vlastného imania. Podľa metodiky platnej od 1.1.2003 je časť sociálneho fondu 
tvorená prídelom zo zisku vykazovaná ako záväzky voči zamestnancom v polo�ke Ostatné pasíva.  
 
 
Významné účtovné zásady prijaté Fondom 
 
 

a) Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných emisných 
bankách 

 
 Táto polo�ka sa skladá z peňa�nej hotovosti v pokladniciach Fondu a na be�ných účtoch 

v Národnej banke Slovenska a vykázaná je v menovitej hodnote.  
 

b) Pohľadávky voči bankám 
 
 Pohľadávky voči bankám predstavujú pohľadávky z vkladov na be�ných účtoch a vykázané sú 

v menovitej hodnote. 
 

c) Cenné papiere dr�ané do splatnosti 
 
 Cenné papiere dr�ané do splatnosti sú finančné aktíva s pevnými alebo spoľahlivo zistiteľnými 

výplatami a pevným termínom splatnosti, ktoré Fond zamý�ľa a je schopný dr�ať do splatnosti. 
Fond nakupuje iba �tátne cenné papiere s dobou splatnosti do jedného roka odo dňa nákupu. 

 
 Cenné papiere dr�ané do splatnosti sa vykazujú v akumulovanej hodnote. Akumulovaná 

hodnota je suma, ktorou sa cenný papier ocenil pri obstaraní vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním, plus časové rozlí�enie výnosových úrokov, plus/mínus kumulovaná amortizácia 
diskontu/prémie. Amortizáciu prémie/diskontu Fond účtuje do nákladov/výnosov rovnomerne 
odo dňa obstarania do dňa splatnosti. 

 

3. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
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d) Pohľadávky voči bankám v konkurze a tvorba opravných polo�iek k týmto 
pohľadávkam 

 
 Pohľadávky voči bankám v konkurze predstavujú pohľadávky Fondu za vyplatené náhrady 

klientom bánk, ktoré Fond vyplatil v zmysle zákona o ochrane vkladov a ostatné pohľadávky 
voči týmto bankám. Pohľadávky sa vykazujú v hodnotách zní�ených o opravné polo�ky. 
Pohľadávky sa posudzujú podľa návratnosti prostriedkov a k jednotlivým pohľadávkam tvorí 
Fond opravné polo�ky voči dl�níkom v konkurze, pričom postupuje v súlade so zákonom 
č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných polo�kách na zistenie základu dane z príjmov 
a zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, preto�e na ich majetok bol vyhlásený 
konkurz.  

 
 Opravné polo�ky sa tvoria na základe zhodnotenia vývoja konkurzných konaní. Fond odpisuje 

pohľadávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu.  
 

e) Tvorba rezerv a pou�itie rezerv 
  
 Rezerva je záväzok s neurčitým časovým vymedzením alebo vý�kou. Fond tvorí ostatné 

rezervy na výplatu náhrad a ostatné rezervy na zrá�kovú daň z cenných papierov.  
 
 Ostatné rezervy na výplatu náhrad tvorí Fond vo vý�ke 100% prijatých príspevkov bánk 

a pobočiek zahraničných bánk a účtuje v prospech účtu 542 Ostatné rezervy na výplatu náhrad 
so súvzťa�ným zápisom na ťarchu účtu 652 Tvorba ostatných rezerv na výplatu náhrad. 
Pou�itie rezerv vo vý�ke poskytnutých náhrad za nedostupné vklady klientov účtuje Fond na 
ťarchu účtu Ostatné rezervy a v prospech výnosov 752 Pou�itie ostatných rezerv na splatenie 
úveru prijatého od Národnej banky Slovenska. 

 
 Fond v roku 2003 tvoril ostatné rezervy na záväzky z titulu platenia dane z príjmov vyberanej 

osobitnou sadzbou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo �tátnych dlhopisov, 
ktoré sú splatné 2. januára 2004, a to vo vý�ke daňovej sadzby platnej v čase splatnosti 
dlhopisov.  

 
f) Nehmotný majetok  

 
 Nehmotný majetok je ocenený v obstarávacej cene, ktorá sa zni�uje metódou rovnomerného 

odpisovania počas odhadovanej doby pou�ívania nehmotného majetku. 
 
 Odhadovaná �ivotnosť nehmotného majetku sú 4 roky. Nehmotný majetok v hodnote menej 

ako 50 000 Sk a s dobou pou�iteľnosti menej ako 1 rok sa účtuje do nákladov v roku, kedy bol 
zaradený do pou�ívania. 

 
g) Hmotný majetok  

 
 Hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zní�enej o mieru opotrebenia formou 

oprávok. Obstarávacia cena zahŕňa nákupnú cenu a ostatné náklady súvisiace s obstaraním, 
napr. dopravu, clo a provízie. Náklady na roz�írenie, modernizáciu alebo rekon�trukciu vedúce 
k zvý�eniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti sa pova�ujú za technické zhodnotenie. 
Náklady na opravy a údr�bu sa účtujú ako náklady v čase ich vzniku. 

 
 Vý�ka odpisov sa počíta pomocou metódy rovnomerných odpisov s cieľom odpísať 

obstarávaciu cenu jednotlivých polo�iek aktív na ich zostatkovú hodnotu počas ich 
odhadovanej ekonomickej �ivotnosti.  
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Odhadovaná ekonomická �ivotnosť hmotného majetku 
 

 Roky 
Budovy 40 
Dopravné prostriedky   4  
Nábytok a inventár    8 
Kancelárska technika   4 
Iné   5 

 
Nedokončené investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú. Odpisovanie 
nedokončených investícií sa začína v okamihu zaradenia príslu�ných aktív do pou�ívania.  
 
Hmotný majetok v hodnote ni��ej ako 6 000 Sk a dobou pou�iteľnosti menej ako 1 rok sa 
účtuje priamo do nákladov v čase zaradenia do pou�ívania. 

 
h) Prepočet cudzej meny 

 
 Operácie v cudzej mene sú zaúčtované v slovenských korunách kurzom platným v deň 

uskutočnenia účtovného prípadu. Aktíva a pasíva v cudzej mene sa prepočítavajú na 
slovenskú korunu kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.  

 
i) Účtovanie výnosov a nákladov 

 
 Výnosové a nákladové úroky sa časovo rozli�ujú vo výkaze ziskov a strát s pou�itím efektívnej 

úrokovej sadzby a lineárnej metódy pri cenných papierov s dobou splatnosti do jedného roka 
odo dňa nákupu. Výnosové úroky a náklady zahŕňajú výnosy a náklady z kupónov pevne 
úročených cenných papierov, časovo rozlí�ený diskont zo �tátnych pokladničných pouká�ok 
a iných cenných papierov a časovo rozlí�enú prémiu z cenných papierov.  

 
j) Zdaňovanie  

 
 Príjmy Fondu ochrany vkladov, ktoré sú ustanovené ako zdroj príjmov v zákone o ochrane 

vkladov s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou, sú oslobodené od 
dane z príjmov právnických osôb. Fond za rok 2003 nemá zdaniteľné príjmy. 

 
 Fond nevytvoril odlo�enú daňovú pohľadávku z rozdielov medzi účtovným a daňovým 

základom aktív a pasív, preto�e sa domnieva, �e v blízkej budúcnosti nedosiahne príjmy 
podliehajúce dani z príjmov právnických osôb. Fond nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 
Nepriame dane sú súčasťou ostatných prevádzkových nákladov.  

 
k) Osoby s osobitným vzťahom k Fondu 
 

 Za osoby s osobitným vzťahom k Fondu sa pova�ujú: 
 

! členovia Rady Fondu ochrany vkladov,  
! členovia Dozornej rady Fondu ochrany vkladov,  
! členovia Prezídia Fondu ochrany vkladov vrátane ich rodinných príslu�níkov, 
! spoločnosti, v ktorých majú osoby vy��ie definované rozhodujúci alebo podstatný vplyv, 
! členovia Bankovej rady NBS a �tatutárni zástupcovia komerčných bánk so sídlom 

v Slovenskej republike alebo pobočiek zahraničných bánk, 
! audítor Fondu. 
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tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

Pohľadávky voči NBS  19 377 94 451

Be�ný účet 19 377 94 451

Pohľadávky voči komerčným bankám 115 124

Be�ný účet 115 124
 
 

 
 
 

Dlhové cenné papiere dr�ané do splatnosti majú nasledovnú �truktúru: 
 
tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

�tátne dlhopisy s kupónom  61 609 0

�tátne dlhopisy bez kupónov 255 541 0

�tátne pokladničné pouká�ky 0 238 350

Celkom 317 150 238 350
 
 

 
 
 

tis. Sk Budovy a 
pozemky 

Zariadenia 
a vybavenie

Motorové 
vozidlá Software Obstaranie 

majetku Celkom 

Obstarávacia cena       

K 1. januáru 2003 21 532 10 404 812 7 650 0 40 398

Prírastky 0 678 0 221 899 1 798

Úbytky 0 0 0 0 - 899 - 899

K 31. decembru 2003 21 532 11 082 812 7 871 0 41 297

Oprávky        

K 1. januáru 2003 2 063 5 637 77 3 341 0 11 118

Odpisy za rok 537 2 421 232 2 174 0 5 364

Úbytky 0 0 0 0 0 0

K 31. decembru 2003 2 600 8 058 309 5 515 0 16 482

Zostatková cena       

K 1. januáru 2003 19 469 4 767 735 4 309 0 29 280

K 31. decembru 2003  18 932 3 024 503 2 356 0 24 815

4. POHĽADÁVKY VOČI NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA A BANKÁM 

5. DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE 

6. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK
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tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

Pohľadávky voči bankám v konkurze 19 897 123 19 888 762

Poskytnuté prevádzkové preddavky  2 080 5 236

Zásoby 134 110

Ostatné aktíva brutto 19 899 337 19 894 108

Opravné polo�ky k ostatným aktívam 18 761 123 13 767 333

Ostatné aktíva netto 1 138 214 6 126 775
 
K 31. decembru 2003 má Fond v aktívach zahrnuté pohľadávky voči bankám v konkurze, 

ktorých brutto účtovná hodnota 19 897 123 tis. Sk je zní�ená o opravné polo�ky vo vý�ke 
18 761 123 tis. Sk a netto účtovná hodnota je 1 136 000 tis. Sk. Opravné polo�ky k ostatným 
aktívam predstavujú opravné polo�ky k pohľadávkam Fondu voči bankám v konkurze, 
podrobnej�ie pozri bod 9. poznámok.  
 
Prehľad o vý�ke pohľadávok Fondu podľa jednotlivých bánk 
 

tis. Sk K 1. januáru 2003 Vyplatené náhrady 
v roku 2003 K 31. decembru 2003 

AG Banka, a.s. 1 744 176 127 1 744 303

Slovenská kreditná 
banka, a.s. 4 317 848 6 4 317 854

Dopravná banka, a.s. 2 222 768 63 2 222 831

Devín banka , a.s. 11 603 970 8 165 11 612 135

Celkom 19 888 762 8 361 19 897 123

 
 

Vý�ka vyplatených náhrad vkladateľom uvedených �tyroch bánk je predmetom 
aktualizovaných konkurzných prihlá�ok, ktoré sú podané na príslu�ných krajských súdoch bánk 
úpadcov. 
 
 

 
 
 

tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

Náklady budúcich období 158 147

Celkom 158 147

 
 

7. OSTATNÉ AKTÍVA 

8. NÁKLADY A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ 
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tis. Sk K 1. januáru 2003 Tvorba v roku 2003 K 31. decembru 2003 

K pohľadávkam voči 
bankám v konkurze    
( bod 7 ) z toho: 

13 767 333 4 993 790 18 761 123

Za vyplatené 
náhrady klientom 13 765 000 4 993 790 18 758 790

Ostatné  2 333 0 2 333

Celkom 13 767 333 4 993 790 18 761 123

 
 
Prehľad tvorby opravných polo�iek podľa jednotlivých bánk 
 

tis. Sk K 1. januáru 2003 Tvorba v roku 2003 K 31. decembru 2003 

AG Banka, a.s. 1 655 788 88 515 1 744 303

Slovenská kreditná 
banka, a.s. 3 523 178 794 676 4 317 854

Dopravná banka, a.s. 1 438 014 248 817 1 686 831

Devín banka , a.s. 7 150 353 3 861 782 11 012 135

Celkom 13 767 333 4 993 790 18 761 123

 
 
 

Vý�ka opravných polo�iek k pohľadávkam Fondu voči bankám v konkurze sa odvíja od vý�ky 
majetku, ktorý tvorí konkurznú podstatu úpadcov a ktorou sú pohľadávky zabezpečené. 
Pohľadávky Fondu budú uspokojované výťa�kom z predaja majetku, a to na základe výsledkov 
realizácie plánov speňa�enia a rozvrhových uznesení konkurzných sudcov.      

 
Na základe analýzy finančnej situácie bánk úpadcov a na základe vývoja a priebehu 

konkurzných konaní, Fond pristúpil v roku 2003 k dotvoreniu opravných polo�iek k pohľadávkam 
voči bankám v konkurze, a to pri dodr�aní princípu maximálnej obozretnosti a primeranosti 
v zmysle právnych predpisov, ktoré sa na Fond vzťahujú.   

 
Vý�ka vytvorených a zaúčtovaných opravných polo�iek vychádza z údajov a informácií, ktoré 

má Fond k dispozícii v rámci konkurzných konaní od jednotlivých správcov a zohľadňuje okolnosti 
a zmeny, ktoré nastali počas konkurzného konania.  

 

9. POHYBY OPRAVNÝCH POLO�IEK VOČI AKTÍVAM 
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V roku 2003 bol priebeh konkurzných konaní u jednotlivých dl�níkov nasledovný: 
 
AG Banka, a.s.  
 
Konkurz na majetok banky - úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave 

(sp. zn. 1K 01/00) dňa 13.4.2000. Bilančná suma majetku predstavovala ku dňu vyhlásenia 
konkurzu vý�ku 4 019 mil. Sk. Dňa 30. októbra 2003 bola na prieskumnom pojednávaní prihlásená 
pohľadávka Fondu vo vý�ke 1 761 mil. Sk, ktorá bola uznaná v plnej vý�ke. 

 
Speňa�ovanie majetku prebieha podľa zásad predaja majetku úpadcu, schválených súdom 

(č. k. 1 K 1/00-68 zo dňa 28.6.2000 � opatrenie na predaj hnuteľných vecí a pohľadávok 
a č. k. 1K/00-77 zo dňa 31.7.2000 � opatrenie na predaj akcií). Z majetku bola speňa�ená u� 
značná časť a zostávajúce aktíva banky sú v súčasnosti veľmi nízko likvidné (nepredajný 
investičný majetok, ťa�ko vymáhateľné pohľadávky, dubiózny hnuteľný majetok). Vzhľadom na 
doteraj�iu vý�ku speňa�eného majetku (na účtoch konkurznej správy je hotovosť vo vý�ke 
cca 40 mil. Sk) a aj vzhľadom na nízku reálnu hodnotu aktív, ktorými je pohľadávka zabezpečená, 
Fond nepredpokladá výťa�nosť z tohto konkurzného konania. Preto v roku 2003 pristúpil k tvorbe 
opravnej polo�ky do 100 % nominálnej hodnoty pohľadávky. 

 
 
Slovenská kreditná banka, a.s.  
 
Konkurz na majetok banky - úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave 

(sp. zn. 1K 118/00) dňa 4.7.2000. Prihlásená pohľadávka Fondu vo vý�ke 4 361 mil. Sk nebola 
zatiaľ preskúmaná, nekonalo sa prieskumné pojednávanie a zmarené bolo i zvolanie schôdzí 
veriteľov.  

 
Od vyhlásenia konkurzu tejto banky sa viac ako 2 roky nekonala schôdza veriteľov pre 

podávanie námietok zaujatosti voči sudcovi. Predmetom zvolanej schôdze veriteľov na 11.12.2003 
(v poradí u� �iestej) bolo i schválenie plánu speňa�enia, av�ak z dôvodu vyu�itia ob�trukčných 
nástrojov jedného z veriteľov sa schôdza nekonala. Popri bránení v uplatňovaní si veriteľských 
práv Fondu sa postupne zni�uje reálnosť speňa�enia majetku konkurznej správy v prospech 
veriteľov. Správa konkurznej podstaty predstavuje prevádzkové náklady, o vý�ku ktorých sa 
zni�uje celková výťa�nosť, a to a� do ukončenia konkurzu. Fond preto v decembri 2003 po�iadal 
ministra spravodlivosti o preskúmanie postupu súdu a podal trestné oznámenie na Generálnu 
prokuratúru SR vo veci marenia konkurzného konania a po�kodzovania práv Fondu. Trestné 
oznámenie bolo prokuratúrou postúpené na pre�etrenie policajným orgánom.  

 
Na základe dopadu priebehu konkurzného konania na majetok úpadcu Fond dotvoril opravné 

polo�ky do 100 % -nej vý�ky pohľadávky.  
 
 
Dopravná banka, a.s. 
 
Konkurz na majetok banky - úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v Banskej 

Bystrici (sp. zn. 36-24K 231/00) dňa 22.8.2000. Prihlásená pohľadávka Fondu vo vý�ke 
2 240 mil. Sk je správcom konkurznej podstaty uznaná v plnej vý�ke.  

 
V tomto konkurze u� bolo ukončené speňa�enie majetku v konkurznej podstate podľa 

schváleného plánu speňa�enia. Na účtoch konkurznej správy je v súčasnosti pribli�ne 
1 000 mil. Sk. Predpokladaná výťa�nosť zo speňa�enia majetku konkurznej podstaty v prospech 
Fondu je cca 536 mil. Sk.  
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V súčasnosti je konečná správa o speňa�ovaní majetku konkurznej podstaty, vypracovaná jej 
správcom, predmetom preskúmavania súdom, po ktorom bude zverejnená. Po vyrie�ení 
prípadných námietok vydá sudca rozvrhové uznesenie, na základe ktorého správca pouká�e 
príslu�ný výťa�ok v prospech Fondu, a to v predpokladanom časovom horizonte do júna 2004.  

 
 
Devín banka, a.s. 
 
Konkurz na majetok banky - úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave 

(sp. zn. 3K 297/00) dňa 28.9.2001. Prihlásená pohľadávka vo vý�ke 11 875 mil. Sk bola na 
prieskumnom pojednávaní dňa 15.10.2003 uznaná správcom konkurznej podstaty v 1. triede 
v plnej vý�ke a predstavuje 52 % z celkového objemu v�etkých prihlásených pohľadávok.  

 
Fond si zároveň na tomto prieskumnom pojednávaní uplatnil svoju pohľadávku aj ako 

podmienenú pohľadávku 1. triedy s nárokom jej zaradenia proti podstate v nadväznosti 
na príslu�né ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní (§ 31 ods. 1 a nasl.) a zákona o ochrane 
vkladov (§ 11). Fond tento postup zdôvodňuje momentom vzniku pohľadávky. Pohľadávka Fondu 
voči banke z titulu vyplatenia náhrad vkladateľom vzniká a Fond sa stáva veriteľom voči banke 
v rozsahu vyplatených náhrad dňom vyplatenia náhrady, a preto ustanovenie § 31 ods. 3 zákona 
o konkurze a vyrovnaní je právne relevantné.  

 
Fond pristúpil k uvedeným právnym úkonom z dôvodov právnej istoty a zamedzenia 

po�kodenia veriteľských práv, preto�e v prípade neuznania zaradenia prednostnej pohľadávky 
správcom konkurznej podstaty by nebolo mo�né dodatočné prihlásenie tejto pohľadávky podľa 
§ 20 zákona o konkurze a vyrovnaní a jej dodatočné preskúmanie za účelom zaradenia 
do rozvrhového uznesenia.  

 
Správca konkurznej podstaty na prieskumnom pojednávaní neakceptoval podmienku 

prednostného zaradenia pohľadávky Fondu, a preto si Fond uplatnil právo uznania svojho nároku 
podaním incidenčnej �aloby. V prípade kladného rozhodnutia bude pohľadávka uznaná proti 
podstate a jej uspokojovanie bude mo�né kedykoľvek v priebehu konkurzného konania, v prípade 
neuznania zostane pohľadávkou 1. triedy (§ 32 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní), ktorá je 
správcom konkurznej podstaty uznaná a ktorá bude uspokojená podľa právoplatného rozvrhového 
uznesenia.  

   
V Devín banke, a.s., zatiaľ nebol schválený plán speňa�enia majetku konkurznej podstaty. Na 

účtoch konkurznej správy je v súčasnosti finančná hotovosť vo vý�ke cca 996 mil. Sk. Ku koncu 
roka 2003 z bilančnej sumy úpadcu v objeme cca 8 mld. Sk v rámci likvidných aktív predstavujú 
cenné papiere objem cca 452 mil. Sk, hmotný majetok hodnotu cca 769 mil. Sk, finančná hotovosť 
na nostro účtoch objem cca 15 mil. Sk a �tandardné úvery objem cca 460 mil. Sk.  

 
Za súčasného stavu majetku a vývoja konkurzu úpadcu je predpokladaná vý�ka speňa�enia 

v prospech Fondu vo vý�ke cca 600 mil. Sk.      
 
Aj na základe iniciatívy Fondu bola v polovici roku 2003 schválená novela Občianskeho 

súdneho poriadku ( najmä § 15a a § 16), ktorou sa upravujú podmienky podávania a rozhodovania 
o námietkach zaujatosti voči sudcom v konkurzných konaniach. Účelom bolo zamedziť podávaniu 
opakovaných námietok zaujatosti s rovnakým predmetom a urýchliť proces rozhodovania 
o podaných námietkach zaujatosti. Je predpoklad, �e uvedená novela prispeje k spriechodneniu 
konkurzných konaní. Zároveň v�ak Fond vzhľadom na zneu�ívanie tohto ob�trukčného nástroja 
�iada kompetentné orgány činné v trestnom konaní o zabezpečenie nápravy a vyvodenie 
dôsledkov v prípade úpadcu Slovenská kreditná banka, a.s.   
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Fond si splnil zákonnú povinnosť pri vyplácaní náhrad za nedostupné vklady vo v�etkých 
�tyroch bankách s nedostupnými vkladmi, na ktoré bol vyhlásený konkurz, uplatnil si právo 
vo forme prihlásených pohľadávok v celej ich vý�ke, v konkurzných konaniach v�etkých �tyroch 
bánk postupuje v súlade so zákonom o konkurze a vyrovnaní a uplatňuje si svoje práva 
prostredníctvom schôdze veriteľov, veriteľských výborov, plánov speňa�enia alebo ďal�ími 
právnymi prostriedkami v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní. 
 

 
 
 

tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

Prijaté úvery od bánk, z toho: 10 312 135 13 107 936
Úver prijatý od NBS 10 312 135 13 107 936
Celkom 10 312 135 13 107 936
 

Zostatok úveru predstavoval k 31.12.2003 čiastku 10 312 135 tis. Sk. Podľa splátkového 
kalendára na splácanie istiny sa pou�ijú príspevky bánk a príjmy z konkurzov. Zdroje na splatenie 
úveru do konca roka 2005 Fond predpokladá z roz�írenej �truktúry chránených vkladov na základe 
novely zákona o ochrane vkladov a očakávaného výťa�ku z konkurzných konaní.  
 

 
 
 

tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002 

Rôzni veritelia 202 419

Záväzky voči zamestnancom 667 605

Záväzky voči in�titúciám soc. zabezpečenia 
a zdrav. poistenia 227 126

Zúčtovanie so �tátnym rozpočtom 262 228

Odhadné polo�ky pasívne 906 361

Celkom 2 264 1 739

 
 
 
 

tis. Sk K 1. januáru 2003 Tvorba Rozpustenie K 31. decembru 2003 

Ostatné rezervy  
na výplatu náhrad 0 2 971 659 2 971 659 0

Ostatné rezervy  
na zrá�kovú daň z CP 0 874 0 874

Celkom 0 2 972 533 2 971 659 874

10. ZÁVÄZKY VOČI BANKÁM 

11. OSTATNÉ PASÍVA 

12. REZERVY 
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tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho: 24 628 23 268
Z vkladov 4 339 5 639
Z dlhových cenných papierov 20 289 17 629
Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho: 178 074 216 978
Z úverov prijatých od bánk 175 858  216 828
Z dlhových cenných papierov 1 565 150
Celkom - 153 446 - 193 710
 
 
 

 
 
 

tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002

Výnosy z ročných príspevkov bánk 2 971 659 2 762 597

Ostatné prevádzkové výnosy 45 202

Celkom 2 971 704 2 762 799
 
 
 

 
 
 

tis. Sk 31. decembra 2003 31. decembra 2002

Náklady na zamestnancov 6 339 5 017

Mzdy a odmeny zamestnancov 5 068 4 044

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 1 271  973

Ostatné v�eobecné prevádzkové náklady, z toho: 4 871 6 469

Náklady na audit a právne poradenstvo 2 140 1 708

Celkom 11 210 11 486

 
 

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 2003 bol priemerný počet zamestnancov 8 osôb, z toho 
3 zamestnanci sú členmi prezídia.  

 
 

13. ČISTÉ VÝNOSOVÉ ÚROKY 

14. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY 

15. V�EOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
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Pohľadávky Fondu voči bankám v konkurze majú �pecifický charakter, ktorý súvisí s príčinou 

ich vzniku, preto�e v�etky pohľadávky vznikli Fondu z titulu jeho zákonnej povinnosti výplaty 
náhrad za chránené nedostupné vklady insolventných bánk a Fond nerozhodoval pri vzniku 
pohľadávky o jej vý�ke a o podmienkach určenia jej návratnosti. Prechod veriteľských práv z titulu 
výplaty náhrad garantuje zákon o ochrane vkladov. 

 
Fond mô�e zabezpečiť uspokojenie svojich pohľadávok a zní�iť riziko straty vyplatených 

prostriedkov Fondu zákonnými mo�nosťami v rámci legislatívy platnej v Slovenskej republike:  
 
! prihlásením v zákonnej lehote v konkurze, ak bol vyhlásený na dl�níka Fondu, 
! uplatňovaním svojich práv ako veriteľ, 
! iniciovaním návrhov na zmenu právnych noriem na posilnenie práv Fondu, 
! podávaním �iadostí, podnetov a oznámení orgánom �tátnej správy a orgánom činným 

v trestnom konaní za účelom zefektívnenia konkurzných konaní. 
 
 

 
 
 

Fond ochrany vkladov nemá v súčasnosti informácie o skutočnostiach, ktoré by predstavovali 
potenciálne záväzky, ktoré by podstatne mohli ovplyvniť jeho finančnú situáciu. V roku 2003 boli 
právoplatne ukončené dva súdne spory súvisiace s výplatou náhrad klientom, pričom bolo 
rozhodnuté v prospech Fondu.  

 
Fond je účastníkom niekoľkých súdnych sporov v súvislosti s výplatou náhrad klientom  

AG Banky, a.s., Dopravnej banky, a.s., a Devín banky, a.s. Fond zastáva stanovisko, �e ide 
o nároky nad rámec zákona o ochrane vkladov, a preto ich nemo�no uznať. Fond nepredpokladá, 
�e by z týchto prípadov vznikli záväzky. 
 
 

 
 
 

K 31. decembru 2003 a 2002 sa neuskutočnili �iadne transakcie so spriaznenými osobami 
Fondu (uvedenými v bode 3k). Spriazneným osobám neboli poskytnuté úvery, pô�ičky a záruky. 
Fond nemá �iadne pohľadávky ani záväzky voči týmto osobám.  

 
Za činnosť v orgánoch Fondu za rok 2003 boli poskytnuté odmeny členom Rady Fondu 

vo vý�ke 1 069 tis. Sk, členom Dozornej rady vo vý�ke 419 tis. Sk a predsedovi Prezídia vo vý�ke 
150 tis. Sk. 
 
 

 
 

 
Rada Fondu ochrany vkladov rozhodla dňa 2. júna 2003 o pou�ití zisku za rok 2002 vo vý�ke 

2 551 872 tis. Sk na zní�enie neuhradenej straty minulých rokov. 
 
V roku 2003 dosiahol Fond stratu vo vý�ke - 2 193 078 tis. Sk, a to z dôvodu, �e tvorba 

opravných polo�iek k pohľadávkam voči bankám v konkurze bola vy��ia ako výnosy dosiahnuté 
Fondom v roku 2003.  

16. RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z ČINNOSTI FONDU 

17. POTENCIÁLNE ZÁVÄZKY FONDU 

18. SPRIAZNENÉ OSOBY 

19. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU



 
 
 

25 

 
 

Fond nie je obchodnou spoločnosťou, a preto sa naň nevzťahujú ustanovenia obchodného 
zákonníka o povinnom vytváraní základného imania a jeho zápise tak, ako je to napríklad 
v akciových spoločnostiach � bankách.  

 
Fond vykazuje záporné vlastné imanie vo vý�ke � 8 815 432 tis. Sk. Fond netvorí základné 

imanie, vlastné imanie je tvorené z nerozdeleného zisku vo vý�ke 235 602 tis. Sk, neuhradenej 
straty minulých rokov vo vý�ke - 6 857 956 tis. Sk a straty za be�né účtovné obdobie vo vý�ke 
� 2 193 078 tis. Sk.  

 
Rozhodujúcim faktorom pre zabezpečenie zdrojov Fondu sú v zmysle § 5 zákona o ochrane 

vkladov ročné príspevky, ktoré sú uhrádzané bankami a pobočkami zahraničných bánk 
v pravidelných �tvrťročných splátkach, a to v súčasnosti vo vý�ke 0,75 % (stavebné sporiteľne 
vo vý�ke 0,675 %) z hodnoty priemerného stavu zákonom chránených vkladov v bankách. Ich 
dosiahnutá vý�ka je podmienená vývojom chránených vkladov na bankovom trhu.  

 
Stanovenie vý�ky ročného príspevku pre banky na príslu�ný kalendárny rok závisí od finančnej 

situácie Fondu. Podľa zákona o ochrane vkladov, pokiaľ je Fond v dlhovej pozícii so záväzkom 
voči Národnej banke Slovenska, vý�ka ročného príspevku sa rovná hornej hranici sadzby ročného 
príspevku (§ 6 ods. 2 a § 28 ods. 4 zákona o ochrane vkladov). Ďalej v rokoch, počas ktorých Fond 
nemá vytvorené vlastné finančné zdroje najmenej vo vý�ke 1,5 % z celkovej hodnoty chránených 
vkladov, ročný príspevok bude určený v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.  

 
Zdroje Fondu získané splátkami ročného príspevku sú v plnej vý�ke uhrádzané v prospech 

strednodobého úveru od Národnej banky Slovenska. Vyrovnanie dlhovej pozície Fondu voči 
Národnej banke Slovenska je v zmysle harmonogramu splátok splatné do 30.12.2005. Konečný 
termín splatnosti bezprostredne ovplyvňuje vý�ka jednotlivých komponentov peňa�nej zásoby 
a dynamika ich rastu a zároveň skutočne dosiahnutá výťa�nosť z konkurzných konaní, s čím súvisí 
i pravidelná aktualizácia harmonogramu splátok na príslu�ný kalendárny rok zo strany Národnej 
banky Slovenska. 

 
Zdroje príjmu Fondu budú i v ďal�ích rokoch zabezpečené príspevkovým systémom �ex ante�, 

pri ktorom bude zachovaná stabilita príjmovej časti i v dôsledku roz�írenia doteraj�ieho okruhu 
chránených vkladov (v�etky vklady fyzických osôb a vklady zákonom vymedzených neziskových 
právnických osôb) o vklady ostatných právnických osôb, a to odo dňa nadobudnutia platnosti 
Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.  

 
Náhrada za nedostupné vklady mô�e byť poskytovaná najviac vo vý�ke 40-násobku priemernej 

mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné �tyri �tvrťroky, predchádzajúce dňu, keď sa 
vklady stanú nedostupnými. Náhrada je poskytovaná vo vý�ke 90 % nominálnej hodnoty vkladov 
jedného vkladateľa v jednej banke. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie náhrada 
za nedostupný vklad bude vo vý�ke 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 menovej únie. Okrem ročného príspevku má Fond zákonné mo�nosti 
zabezpečenia zdrojov prostredníctvom mimoriadneho príspevku v prípade potreby doplnenia 
zdrojov na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania 
úveru, pou�itého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady. Vý�ka mimoriadneho 
príspevku je v zmysle § 6 ods. 3 zákona o ochrane vkladov v rozpätí od 0,1 % do 1,0 % z objemu 
chránených vkladov.   

 
Ďal�ím dôle�itým doplňujúcim zdrojom Fondu zavedeným zákonom č. 340/2003 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon o ochrane vkladov, mô�u byť návratné finančné výpomoci a dotácie 
zo �tátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh Fondu a systému ochrany vkladov, a to podľa 

20. ZÁKLADNÉ IMANIE 
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§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane vkladov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom 
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskor�ích predpisov a zákonom 
č. 386/2002 Z. z. o �tátnom dlhu a �tátnych zárukách.    

 
V prípade vy��ieho objemu vkladov potencionálne ohrozených v bankovom sektore, Fond 

mô�e rie�iť zabezpečenie zdrojov úverom od Národnej banky Slovenska, prípadne dotáciou 
zo strany �tátu. V porovnaní s inými národnými systémami ochrany bankových vkladov členských 
�tátov Európskej menovej únie mo�no kon�tatovať, �e i tieto vyu�ívajú cudzie zdroje formou úveru 
od centrálnej banky na splnenie si svojej zákonnej povinnosti. 

 
Vzhľadom na súčasnú situáciu v bankovom sektore, z ktorej nie sú známe potenciálne 

mo�nosti úpadku bánk v najbli��om období, a vzhľadom na zákonné mo�nosti zabezpečenia 
príjmov Fondu, mo�no kon�tatovať, �e systém ochrany vkladov v Slovenskej republike je zdrojovo 
zabezpečený a v prípade povinnosti výplaty náhrady vkladov za banku, ktorá sa stane neschopnou 
vyplácať vklady, Fond je a bude schopný plniť si svoju zákonnú povinnosť- poskytovať náhrady 
za nedostupné vklady. 

 
 

 
 
 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedo�lo k takým významným udalostiam, 
ktoré by si vy�adovali vykázanie alebo úpravu v tejto účtovnej závierke k 31. decembru 2003. 
 
 
Deň zostavenia 
účtovnej závierky 

 
   2.3.2004 
 

Podpisový záznam 
�tatutárneho orgánu alebo 
člena �tatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky 

Podpisový záznam fyzickej 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 



 
 
 

27 

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE FONDU OCHRANY VKLADOV ZA ROKY 
2001- 2003 

 
 

PREHĽAD O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH  ( v tis. SK) 
 

 
Poznámka: z dôvodu porovnateľnosti boli údaje za roky 2001-2002 upravené v zmysle metodiky platnej 
od 1.1.2003 (časové rozlí�enie úrokov aktív a pasív je vykázané ako súčasť ich ocenenia; sociálny fond 
tvorený zo zisku, ktorý bol v minulosti vykazovaný ako súčasť vlastného imania, je vykázaný v rámci 
ostatných záväzkov). 

 
 

PREHĽAD O VÝVOJI NÁKLADOV A VÝNOSOV (v tis. Sk) 
 

 2003 2002 2001 

Strata z operácií na peňa�nom trhu - 153 446 - 193 710 - 91 539
Čisté výnosy z cenných papierov 18 724 17 479 701
Strata z  poplatkov a provízií  - 8 - 22 - 9
V�eobecné prevádzkové náklady (personálne náklady, 
nakupované slu�by, odpisy majetku) 16 574 16 624 12 290

Ostatné v�eobecné prevádzkové náklady 90 508 1 849
Ostatné prevádzkové výnosy 2 971 704 2 762 799 902 626

Saldo pou�itia a tvorby opravných polo�iek k  pohľadávkam 
a pohľadávkam zo záruk - 4 993 790 0 - 7 152 333

Saldo pou�itia a tvorby  ostatných rezerv - 874 - 63 63
Výsledok hospodárenia z ostatných prevádzkových činností - 2 039 624 2 745 604 - 6 263 783

Čisté výnosy z mimoriadnych činností 0 0 0

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 2 193 078 2 551 872 - 6 355 331
Daň z príjmov 0 0 0
Zisk po zdanení/ Strata po zdanení - 2 193 078 2 551 872 - 6 355 331
 
Poznámka: z dôvodu porovnateľnosti boli údaje za roky 2001-2002 upravené v zmysle metodiky platnej 
od 1.1.2003. 

 2003 2002 2001 
AKTÍVA   
Peňa�né prostriedky 19 504 94 586 154 854
Dlhové cenné papiere 317 150 238 350 236 960
Hmotný a nehmotný majetok 24 815 29 281 33 489
Ostatné aktíva 1 138 214 6 126 775 6 059 328
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 158 147 123
Aktíva spolu 1 499 841 6 489 139 6 484 754
PASÍVA  
Záväzky voči bankám 10 312 135 13 107 936 15 653 641
Ostatné pasíva 2 264 1 739 1 785
Rezervy 874 0 -64
Základné imanie 0 0 0
Nerozdelený zisk z minulých rokov alebo neuhradená strata 
z minulých rokov -6 622 354 -9 172 408 -2 815 277

Zisk be�ného obdobia -2 193 078 2 551 872 -6 355 331
Pasíva spolu 1 499 841 6 489 139 6 484 754
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY FONDU OCHRANY VKLADOV  
 
 
       Dozorná rada Fondu sa v roku 2003 
dôkladne venovala úlohám, oprávneniam 
a povinnostiam, ktoré pre ňu vyplývajú 
zo zákona o ochrane vkladov. V súvislosti 
s tým, ako orgán s naj�ir�ími kontrolnými 
oprávneniami, dohliadala na činnosť a hos-
podárenie Fondu vrátane jeho orgánov. 
Zameriavala sa pritom najmä na dodr�iavanie 
zákonnosti v súvislosti so zabezpečovaním 
týchto činností, pozorne sledovala a posu-
dzovala celkový vývoj hospodárenia a reali-
záciu strategickej koncepcie Fondu ochrany 
vkladov. Pravidelne bola informovaná o čin-
nosti Rady Fondu a Prezídia Fondu, ako aj 
o celkovej finančnej situácii tejto in�titúcie.   

 
Na svojich zasadaniach počas hodno-

teného obdobia dozorná rada prerokúvala 
informácie a podklady týkajúce sa najmä 
vývoja hospodárenia Fondu a rie�enia ďal�ích 
ťa�iskových otázok jeho činnosti. Osobitne sa 
zameriavala na kontrolu dodr�iavania záko-
nom stanovených podmienok pre prispievanie 
účastníkmi systému ochrany vkladov na Slo-
vensku, čím významnou mierou prispela ku 
skvalitneniu činnosti Fondu ochrany vkladov. 

 
Sledovala zákonnosť vyplácania ná- 

hrad a tie� proces jeho ukončenia v AG Ban-
ke, a.s., v Slovenskej kreditnej banke, a.s. 
a v Dopravnej banke, a.s. Dôsledne monito-
rovala aj uplatňovanie práv Fondu ako 
najväč�ieho veriteľa bánk, za ktoré vyplatil 
náhrady za nedostupné vklady a na majetok 
ktorých bol vyhlásený konkurz. Zároveň zaují-
mala k tejto problematike stanoviská a dávala 
podnety na rie�enie. 

 
Dozorná rada Fondu ochrany vkladov 

v súlade s § 21 zákona o ochrane vkladov 
pravidelne podávala správu o činnosti Fondu 
ochrany vkladov a o výsledkoch svojich 
zistení Národnej banke Slovenska.  

 
Dozorná rada preskúmala závierky 

účtovného obdobia od 1. januára do 31. de-
cembra 2003 a skon�tatovala, �e účtovná 
evidencia a záznamy sú vedené preukazným 
spôsobom pri dodr�iavaní účtovnej osnovy 
a postupov účtovania stanovených platnými 

právnymi predpismi a v súlade so Stanovami 
Fondu. Účtovná závierka Fondu ochrany 
vkladov za rok 2003 zobrazuje skutočnú 
finančnú situáciu Fondu zo v�etkých 
dôle�itých hľadísk, vrátane tvorby opravných 
polo�iek 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. Dozorná rada Fondu 
v celkovom hospodárení Fondu ochrany 
vkladov v roku 2003 nezistila nedostatky. 

 
Audit ročnej účtovnej závierky Fondu 

ochrany vkladov k 31. decembru 2003 
vykonala firma KPMG Slovensko spol. s r.o., 
ktorá svojou správou o výsledku overenia 
účtovnej závierky potvrdila jej hodnovernosť. 
 

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov  
na základe výsledkov auditu vypracovaného  
nezávislým audítorom, ako aj na základe  
vlastnej kontrolnej činnosti a preskúmania  
účtovnej závierky, vyjadrila svoj súhlas  
a odporučila Rade Fondu ochrany vkladov 
schváliť ročnú účtovnú závierku Fondu 
ochrany vkladov za rok 2003. 

 
 

                                            
                                          Ing. Peter Balá� 
                             predseda Dozornej rady 
                             Fondu ochrany vkladov 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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