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do roku 2000 vstupovala Tatra banka s oãakávaním
a ambíciou pokraãovaÈ v priaznivom hospodárskom
v˘voji, so snahou dokázaÈ i naìalej zvy‰ovaÈ efektivi-
tu a udrÏaÈ si dôveru klientov. Banka sa zamerala na
ìal‰ie zdokonaºovanie kvality poskytovan˘ch sluÏieb
a ich rozvoj prostredníctvom siete poboãiek po celom
Slovensku, ako i elektronick˘ch distribuãn˘ch kanálov.

V novembri minulého roka oslávila Tatra banka 10. v˘-
roãie svojej existencie. V priebehu tejto krátkej his-
tórie sa nezmazateºne zapísala medzi najv˘znamnej-
‰ie finanãné in‰titúcie na Slovensku. Svojou aktívnou
obchodnou politikou, vyuÏívaním modern˘ch infor-
maãn˘ch technológií, individuálnym prístupom k zá-
kazníkom si banka upevnila vo  viacer˘ch oblastiach
pozíciu lídra. V˘voj bankového sektora v roku 2000,
najmä prebiehajúca privatizácia najväã‰ích bánk
a zároveÀ i stabilizácia makroekonomického prostre-
dia znásobili potrebu r˘chlej‰ieho rozvoja banky
v rozhodujúcich oblastiach, hlavne v‰ak v oblasti v˘-
voja produktov, informaãn˘ch technológií a v roz‰iro-
vaní poboãkovej siete.

Nárastom bilanãnej sumy o Sk 18 mld., ão predsta-
vovalo viac ako 30 % a dosiahnutím celkovej sumy ak-
tív prevy‰ujúcej Sk 78 mld., banka zaznamenala r˘ch-
lej‰í rast ako bol plánovan˘ pre rok 2000. Tento v˘-
sledok dokumentuje dôveru klientov v schopnosti ban-
ky. Bilanãná suma v tejto hodnote predstavovala 10 %
aktív celkového bankového sektora a jej v˘voj bol 
umoÏnen˘ predov‰etk˘m rastom vkladov klientov, kto-
r˘ch suma po 55 % medziroãnom náraste dosiahla 
Sk 61 mld. Banka tak v roku 2000 dosahovala takmer
11 % podiel na trhu vkladov od klientov, priãom úve-
ry poskytnuté Tatra bankou predstavovali 10 % v‰et-
k˘ch úverov slovenského bankového sektora. 

V roku 2000 dosiahol kapitál banky Sk 6,6 mld., ão
poskytuje banke finanãnú silu pre pokrytie jej ìal‰ej
expanzie. Banka dosiahla návratnosÈ kapitálu (ROE)
vo v˘‰ke 27 %. 

Kvalitn˘ ºudsk˘ potenciál, predstavovan˘ zamestnan-
cami banky na v‰etk˘ch úrovniach, bol a je najväã‰ím
a najdôleÏitej‰ím kapitálom banky. Spolu s efektívnym
riadiacim procesom a za podpory pozitívneho imi-
dÏu, vytvára v banke reálne predpoklady na dosaho-
vanie vysok˘ch cieºov a predstavuje i solídnu základ-
Àu pre ìal‰í nárast hodnoty akcií banky.

ÚroveÀ bankového servisu pre veºk˘ch, stredn˘ch i ma-
l˘ch klientov a univerzálne zameranie banky boli aj
v roku 2000 rozhodujúcimi kritériami pre získanie od-
born˘ch ocenení od renomovan˘ch zahraniãn˘ch pe-
riodík „Euromoney“, „Global Finance”, ãi „Central
European”. V˘sledky hospodárenia banky za posled-
né roky boli vysoko hodnotené v˘znamn˘mi ratingo-
v˘mi agentúrami, ako sú Standard&Poor’s alebo
Thomson Bankwatch. UÏ po tretíkrát po sebe ocenilo
Tatra banku ako „Banku roka” aj domáce ekonomické
periodikum „Trend“.

V‰etky spomínané v˘sledky by nebolo moÏné dosiah-
nuÈ bez mimoriadnej aktivity zamestnancov banky,
dôvery jej obchodn˘ch partnerov, ako aj podpory ak-
cionárov. Rád by som t˘mto vyuÏil moÏnosÈ poìako-
vaÈ sa v‰etk˘m, ktorí prispeli k rastu a úspechu ban-
ky nielen v roku 2000, ale aj poãas cel˘ch desiatich
rokov jej existencie.

Dkfm. Rainer Franz
predseda predstavenstva a generálny riaditeº

Príhovor 
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeºa
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VáÏení akcionári a obchodní partneri,
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Základné údaje 2000

(v mil. Sk, USD a EUR) Sk USD EUR
Aktíva spolu 78 365,8 1 653,7 1 781,2
Primárne vklady 61 014,4 1 287,5 1 386,8
Úvery 34 874,6 735,9 792,7

Vlastn˘ kapitál 4 826,4 101,8 109,7
V‰eob. rezerva na rizikové aktíva 2 622,0 55,3 59,6
âist˘ zisk po zdanení 1 821,0 38,4 41,4
Podriaden˘ dlh 562,4 11,9 12,8
Vlastné zdroje 6 647,4 140,3 151,1

Kapitálová primeranosÈ 10,8
ROE 27,4
ROA 2,3

1 USD/Sk 47,389
1 EUR/Sk 43,996

Zamestnanci 1 881
Poboãky 69

v %

kurz



Základné údaje 1996 – 2000

(v mil. Sk) 1996 1997 1998 1999 2000
Aktíva spolu 32 439,6 39 668,4 45 758,1 60 035,1 78 365,8
Primárne vklady 23 537,9 26 536,0 28 685,3 39 143,0 61 014,4
Úvery 15 024,2 16 018,3 21 745,0 23 126,3 34 874,6

Vlastn˘ kapitál 1 268,9 1 660,6 2 461,7 3 583,8 4 826,4
V‰eob. rezerva na rizikové aktíva 187,4 514,6 1 095,7 1 872,0 2 622,0
âist˘ zisk po zdanení 471,5 906,6 1 276,3 1 549,1 1 821,0
Podriaden˘ dlh 512,9 485,0 552,0 542,7 562,4
Vlastné zdroje 1 740,4 2 567,2 3 738,0 5 132,9 6 647,4

Kapitálová primeranosÈ 12,4 12,9 14,7 18,3 10,8
ROE 27,1 35,3 34,1 30,2 27,4
ROA 1,5 2,3 2,8 2,6 2,3

Zamestnanci 593 748 1 062 1 454 1 881
Poboãky 22 28 36 50 69

Najväã‰í akcionári

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) 72,26 %
Tatra Holding 14,11 %
Ostatní 13,63 %

v %
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Úspechy v integraãnom procese

Hlavn˘m úspechom na medzinárodnom poli pre
Slovenskú republiku v roku 2000 bolo júlové pozvanie
za ãlena do Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD). V decembri sa následne Slovensko
aj formálne stalo 30. ãlenom tejto prestíÏnej organi-
zácie. V˘razn˘ pokrok dosiahlo Slovensko aj v proce-
se rokovaní o vstupe do Európskej únie. Európska ko-
misia vo svojej pravidelnej hodnotiacej správe ozna-
ãila Slovensko po prv˘krát za krajinu s fungujúcou 
trhovou ekonomikou. Na druhej strane poukázala na
isté nedostatky a riziká najmä vo fi‰kálnej oblasti 
a reforme verejnej správy. 

V minulom roku sme zaznamenali aj rekordn˘ prílev
priamych zahraniãn˘ch investícii, ktoré dosiahli asi
1,4 mld. USD. Aj keì najväã‰iu ãasÈ z nich tvorili príj-
my za predaj 51 % podielu v Slovensk˘ch telekomuni-
káciach, tieto prostriedky pomohli zv˘‰iÈ devízové re-
zervy Národnej banky Slovenska (NBS) z 3,4 mld.
USD na 4,0 mld. USD a tak v˘znamn˘m spôsobom
zlep‰iÈ externú likvidnú pozíciu Slovenskej republiky.
V˘znamn˘m bodom bol aj pokrok v procese ozdravo-
vania bánk s úãasÈou ‰tátu, ktor˘ sa rie‰il hlavne pre-
vodom klasifikovan˘ch úverov do Slovenskej konsoli-
daãnej, a. s. a Konsolidaãnej banky, ‰. p. ú. ëal‰ím
krokom v tomto procese bolo aj rozhodnutie o preda-
ji najväã‰ej slovenskej banky Slovenskej sporiteºne, a. s.,
strategickému investorovi v závere roka. Tieto kroky sa
odzrkadlili aj v zlep‰ení v˘hºadu ratingového hodno-
tenia záväzkov Slovenskej republiky v zahraniãnej me-
ne zo stabilného na pozitívny, pri nezmenenom sa-
motnom ratingu BB+. UÏ pred t˘mto oficiálnym krokom
postupne poãas roka poklesla riziková priráÏka na slo-
vensk˘ch vládnych eurobondoch z úrovne 2,2 % za-
ãiatkom roka aÏ pod hranicu 1,5 % v letn˘ch mesia-
coch. Pokraãoval aj pokles úrokov˘ch sadzieb na do-
mácom peÀaÏnom trhu a v aukciách ‰tátnych dlhopisov.

Dynamika ekonomického rastu mala poãas väã‰iny ro-
ka rastovú tendenciu, v celoroãnom bilancovaní v‰ak
rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahol iba
pribliÏne rovnakú úroveÀ ako v roku 1999. V prieme-
re za cel˘ rok pokraãoval rast miery nezamestnanosti
a pokles reálnych miezd. Priaznivo sa naopak vyvíja-
la miera inflácie, ktorá opätovne poklesla na jedno-
cifernú úroveÀ.

Dynamika ekonomického rastu 
sa nezmenila

V˘voj v reálnej ekonomike priniesol dva znaãne odli‰-
né polroky. V prvom polroku sme zaznamenali v˘raz-
n˘ pokles domáceho dopytu, a to najmä spotreby do-
mácností a jedin˘m generátorom rastu ostával ãist˘ ex-
port. V druhom polroku do‰lo k spomaleniu poklesu
spotreby domácností a obnoveniu rastu investiãného
dopytu. Naopak, vìaka vysokému rastu importov v po-
slednom ‰tvrÈroku poklesol príspevok ãistého exportu
k rastu HDP. Podºa predbeÏn˘ch odhadov by sa mal rast
HDP za cel˘ rok 2000 pohybovaÈ okolo úrovne 2 %
a oproti rastu 1,9 % v roku 1999 nepredstavuje zásad-
nej‰iu zmenu.

ZávaÏn˘m problémom slovenskej ekonomiky aj v mi-
nulom roku bola vysoká miera nezamestnanosti. 
V priemere za cel˘ rok 2000 dosiahla 18,2 %
a vzrástla oproti 17,5 % v roku 1999. 

Priazniv˘ v˘voj inflácie

Pozitívnou ãrtou vo v˘voji slovenskej ekonomiky za mi-
nul˘ rok bol v˘voj inflácie. Tá aj napriek niektor˘m ne-
priazniv˘m faktorom, ako boli vysoké ceny ropy, siln˘
kurz amerického dolára a vplyv sucha poãas letn˘ch
mesiacov, zaznamenala poãas roka priazniv˘ v˘voj.
Z úrovní presahujúcich 16 % zaãiatkom roka poklesla
aÏ na 8,4 % v decembri. V priemere za  cel˘ rok do-
siahla hodnotu 12 %. Celkovú mieru inflácie stále
v rozhodujúcej miere ovplyvÀovali deregulaãné opat-
renia vlády v cenovej oblasti. Na koncoroãnej hodno-
te 8,4 % sa vplyv zv˘‰enia regulovan˘ch cien podieºal
4,5 %. 

Slovenská ekonomika v roku 2000
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V˘voj kurzu koruny

V˘voj kurzu slovenskej koruny bol determinovan˘ vply-
vom viacer˘ch faktorov. Priazniv˘ v˘voj  makroekono-
mick˘ch indikátorov najmä obchodnej bilancie a bi-
lancie verejn˘ch financií v prvej polovici roka vytvára-
li stály revalvaãn˘ tlak na kurz koruny, ktorému muse-
la intervenciami brániÈ aj Národná banka Slovenska
(NBS). Kurz koruny voãi referenãnej mene euro sa kon-
com apríla náchádzal aÏ na úrovni 41,500 Sk/1 EUR.
Od mája v‰ak na kurz koruny zaãali maÈ rozhodujúci
vplyv neekonomické faktory, ktoré spôsobili jej osla-
benie a v októbri dostali jej kurz aÏ do blízkosti hra-
nice 44 Sk/1 EUR a NBS bola naopak nútená svojimi
intervenciami zábraniÈ jej ìal‰iemu oslabovaniu.
Nepriazniv˘ v˘voj kurzu eura voãi doláru sa prejavil
aj na kríÏovom kurze koruny voãi hlavnej svetovej me-
ne. Koruna voãi doláru oslabila z úrovne 41 Sk/1 USD
zaãiatkom roka aÏ takmer na 53 Sk/1 USD v októbri.

Zmeny v menovej politike

DôleÏitú zmenu v roku 2000 zaznamenala aj menová
politika NBS, ktorá pre‰la od cieºovania menov˘ch 
agregátov k cieºovaniu jadrovej inflácie. ëal‰ou zme-
nou bolo zavedenie 1-dÀovej a neskôr aj 14-dÀovej re-
po sadzby ako hlavného nástroja menovej politiky.
Hodnota jadrovej inflácie, ktorá sa stala hlavn˘m cie-
ºom menovej politiky NBS, na konci roka dosiahla 
4,6 % a bola pod dolnou hranicou cieleného pásma
(4,7 – 5,8 %). Oãisten˘ rast úverov podnikom a oby-
vateºstvu dosiahol 4,1 %, ão bolo takmer v súlade s re-
ferenãnou hodnotou uvedenou v menovom programe
NBS (3,7 %). Tento v˘voj vytváral priaznivé predpo-
klady pre relatívne uvoºnenej‰í charakter menovej po-
litiky, ão sa poãas roka prejavilo v niekoºkonásobnom
zníÏení jej kºúãov˘ch sadzieb. V‰eobecn˘ pokles úro-
kov˘ch sadzieb sa na roãnej úrokovej sadzbe kótova-
nej na peÀaÏnom trhu prejavil poãas roka poklesom 
z 14,0 % na 7,8 %.
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PHARE 1,7 %
EIB 1,3 %
EXIM BANK OF JAPAN 4,9 %
EBRD 0,2 %
TATRA BANKA 91,9 %
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Firemné financovanie

Makroekonomick˘ v˘voj v roku 2000 umoÏnil v˘raz-
nej‰iu úverovú expanziu. Úverové portfólio zaznamena-
lo nárast o 49,5 % oproti roku 1999 s v˘znamn˘m po-
dielom úverov zabezpeãen˘ch ‰tátnou zárukou.
Vzhºadom na v˘razn˘ pokles korunov˘ch úrokov˘ch
sadzieb poãas roku a nadstav likvidity v slovensk˘ch
korunách na trhu, sa znaãne zníÏil dopyt po úveroch vo
voºn˘ch menách. Firemní klienti preto ãasto konvertova-
li svoje voºnomenové úvery do korunov˘ch úverov, prí-
padne volili re‰trukturalizáciu krátkodob˘ch úverov na
strednodobé a dlhodobé.

ËaÏisko ãinnosti firemného financovania spoãívalo 
v snahe udrÏaÈ si existujúcu klientelu, najmä formou
aktívnej akviziãnej ãinnosti, vyuÏívajúc ‰irokú poboã-
kovú sieÈ banky, medzinárodné kontakty a zastúpenia
majoritného akcionára. Vìaka tomuto faktu banka za-
znamenala v˘razn˘ nárast nov˘ch úverov˘ch klientov,
zachovajúc si obozretn˘ prístup pri posudzovaní úve-
rov˘ch rizík. 

V priebehu roka bola pripravená koncepcia komunál-
neho financovania a boli poskytnuté prvé komunálne 
úvery.

Úverové portfólio podºa ãerpan˘ch zdrojov v %

Úvery stredn˘m a mal˘m 
podnikateºom 

Tatra banka v roku 2000 v˘raznej‰ie roz‰írila svoju
stratégiu aj v oblasti financovania mal˘ch a stredn˘ch
podnikateºov (SME). S cieºom osloviÈ a získaÈ nov˘ch
klientov z tohto segmentu, banka zmenila prístup 
k posudzovaniu Ïiadostí a financovaniu. T˘m zefek-
tívnila rozhodovací proces pri poskytovaní úverov
SME a v˘razne skrátila dobu vybavovania úverov˘ch
Ïiadostí, ão umoÏnilo r˘chlej‰ie reagovaÈ na pod-
mienky trhu. Pre lep‰iu realizáciu tejto stratégie bolo
nevyhnutné vytvoriÈ úverové oddelenia v regiónoch
a presunúÈ tam urãité rozhodovacie kompetencie. Od
septembra 2000  pracuje kompletn˘ úverov˘ tím v re-
gionálnej poboãke Ko‰ice a boli vy‰kolení úveroví pra-
covníci aj v ostatn˘ch regionálnych poboãkách.

Obchodné financovanie

Obchodné financovanie zaznamenalo na slovenskom
trhu v roku 2000 v˘raznú expanziu. Produkty a sluÏ-
by obchodného financovania sa stali alternatívnymi
nástrojmi financovania zahraniãného i tuzemského
obchodu a ich vyuÏívanie vykazuje stále vzostupn˘
trend. V oblasti malého a stredného podnikania 
sa zaãali ãastej‰ie aplikovaÈ ne‰tandardné formy 

Správa o ãinnosti banky za rok 2000

1996 1997 1998 1999 2000
Kontokorentné 3 303 5 700 4 067 3 888 2 908
Krátkodobé 3 774 4 113 9 079 11 319 17 823
Strednodobé 5 446 3 528 4 046 3 533 10 674
Dlhodobé 1 202 1 871 4 023 4 320 3 470
Spolu 13 725 15 212 21 215 23 060 34 875

·truktúra úverov (v mil. Sk)
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financovania (najmä odkup pohºadávok), a v oblasti
poºnohospodárstva sa osvedãilo financovanie skladis-
kov˘ch záloÏn˘ch listov. Jedn˘m z hlavn˘ch cieºov,
ktoré sa obchodnému financovaniu podarilo naplniÈ,
bolo vytvorenie stabilnej‰ej klientskej základne.

Likvidatúra
V priebehu roka 2000 Tatra banka roz‰írila svoju po-
nuku elektronick˘ch bankov˘ch sluÏieb. Zaviedla novú
sluÏbu Mobil Banking umoÏÀujúcu získavanie informá-
cií o zostatku a pohyboch na úãte, ako aj zadávanie
platobn˘ch príkazov prostredníctvom mobilného telefó-
nu. Od polovice roku 2000 zaãala prvá slovenská in-
ternetová banka ELIOT, vyvinutá a podporovaná Tatra
bankou, poskytovaÈ sluÏby elektronického bankovníctva
v˘luãne prostredníctvom internetu, takÏe klienti ELIOTa
nikdy nemusia nav‰tíviÈ „kamennú poboãku“ banky.

Telefonická sluÏba DIALOG roz‰írila svoje moÏnosti 
o poskytovanie informácií o spotrebn˘ch a hypote-
kárnych úveroch, virtuálnej karte, nov˘ch produktoch
poskytovan˘ch prostredníctvom internet bankingu
a nov˘ch produktoch Tatra Asset Managementu
(TAM). 

Poãet tuzemsk˘ch a zahraniãn˘ch telebankingov˘ch
platieb v roku 2000 opäÈ vzrástol. TaktieÏ sa zaãalo
s realizáciou peÀaÏn˘ch a devízov˘ch transakcií uzav-
ret˘ch v reálnom ãase cez internet prostredníctvom
sluÏby, ktorá sa naz˘va I:DEAL. Táto sluÏba 
umoÏÀuje klientom dohodnúÈ si individuálne úrokové
sadzby pre konverzie na zahraniãné platby, pre kon-
verzie na transfer finanãn˘ch zdrojov medzi úãtami,
ako aj pre korunové depozitá, a to bez toho, aby 
klient nav‰tívil poboãku alebo telefonoval dealerovi do
banky.

Retailové bankové sluÏby
Expanzia siete poboãiek Tatra banky pokraãovala aj 
v roku 2000 otvorením deviatich nov˘ch poboãiek
a desiatich expozitúr. Klienti banky tak mohli ku koncu
roka vyuÏívaÈ spolu 69 poboãiek po celom Slovensku.

V roku 2000 uviedla banka na trh dlhooãakávané no-
vé úverové produkty  pre obãanov – fyzické osoby.
Patria sem povolené preãerpanie na beÏn˘ch úãtoch
(kontokorentné úvery) a úãelové spotrebné úvery naj-
mä na dodávku a montáÏ produktov súvisiacich 
s b˘vaním v spolupráci s vybran˘mi partnermi. Vo
4. ‰tvrÈroku 2000 zaãala Tatra banka ponúkaÈ aj hypo-
tekárne úvery, o ktoré klienti prejavili znaãn˘ záujem.   

Celkov˘ poãet vydan˘ch platobn˘ch kariet v roku 2000
dosiahol takmer 150 000, ão znamená 100 % nárast
oproti predchádzajúcemu roku. Banka v˘znamnou mie-
rou prispela aj k budovaniu obchodnej siete pre prijí-
manie platobn˘ch kariet na platbu za tovary a sluÏby.
MnoÏstvo platobn˘ch terminálov pre prijímanie platob-
n˘ch kariet vzrástlo o 88 % na celkov˘ poãet viac ako
1 400. Pokraãovalo sa v in‰taláciách nov˘ch banko-
matov, a to predov‰etk˘m v novobudovan˘ch nákup-
n˘ch centrách a poboãkách,  ãím ich celkov˘ poãet do-
siahol 74 kusov. Nov˘ autorizaãn˘ a spracovateºsk˘
softvér pre platobné karty umoÏnil Tatra banke ako pr-
vej banke na Slovensku priniesÈ na bankov˘ trh pravú
kreditnú kartu VISA. Ponuka kreditn˘ch kariet bola v no-
vembri roku 2000 roz‰írená o spoloãnú co-branded kar-
tu MercedesCard, ktorá okrem ‰tandardného pouÏíva-
nia ako platobnej karty EC/MC poskytuje navy‰e mnoÏ-
stvo v˘hod a zliav pre klientov spoloãnosti Mercedes.
K nov˘m produktom v oblasti platobn˘ch kariet pribud-
la koncom roka aj prvá virtuálna kreditná karta VISA na
Slovensku, ktorá umoÏÀuje klientom bezpeãnej‰ie naku-
povanie na internete. Veºk˘ dôraz sa kládol aj na zlep-
‰enie sluÏieb zákazníckeho servisu. DrÏitelia platob-
n˘ch kariet môÏu vyuÏívaÈ 24–hodinovú telefonickú sluÏ-
bu DIALOG pre rie‰enie svojich poÏiadaviek súvisiacich
s pouÏívaním kariet. O vydanie novej platobnej karty
môÏu klienti poÏiadaÈ nielen prostredníctvom poboãky,
ale aj prostredníctvom sluÏby DIALOG alebo internetu.

Treasury a investiãné bankovníctvo
PeÀaÏn˘ a devízov˘ trh
Po úspe‰nom zvládnutí prechodu na rok 2000 do‰lo
k prudkému zniÏovaniu v oblasti korunov˘ch úroko-
v˘ch sadzieb. Spomenut˘ pohyb spolu s pozitívnymi 
oãakávaniami v˘voja slovenskej ekonomiky uºahãovali
situáciu pri vykr˘vaní deficitu ‰tátneho rozpoãtu. 



K stabilizácii situácie na peÀaÏnom trhu prispela NBS,
a to prechodom od kvantitatívneho ku kvalitatívnemu 
riadeniu menovej politiky. To viedlo k rozvoju deriváto-
vého trhu, kde má Tatra banka vedúce postavenie.
V snahe priblíÏiÈ nástroje menovej politiky Európskej 
únie, NBS zníÏila v˘‰ku povinn˘ch minimálnych rezerv
postupne aÏ na 5 % s platnosÈou od 1. januára 2001.

Tatra banka si svojou aktivitou udrÏala popredné po-
stavenie aj na medzibankovom trhu, ktor˘ poãas roka
2000 zaznamenal pokraãovanie pozitívneho v˘voja.
S podielom 12 % bola treÈou najaktívnej‰ou bankou
na peÀaÏnom trhu. Stabilizácia medzibankového
prostredia prispela k obnove obchodovania s Forward
Rate Agreement (FRA). Tatra banka bola prvou ban-
kou na trhu, ktorá aktívne zaãala kótovaÈ spomenut˘
nástroj. V oblasti devízov˘ch transakcií na medziban-
kovom trhu zohrala Tatra banka veºmi dôleÏitú úlohu.
Celkov˘ podiel Tatra banky na slovenskom devízovom
trhu za rok 2000 predstavoval 9 %, ão banku zaradi-
lo na piate miesto.

Kapitálov˘ trh
Slovensk˘ kapitálov˘ trh ani v roku 2000 nezaãal pl-
niÈ svoju hlavnú úlohu – zabezpeãenie dlhodob˘ch fi-
nanãn˘ch zdrojov. Na strane emitentov v slovensk˘ch
korunách vystupovala najmä vláda Slovenskej republi-
ky. Pozitívom je, Ïe na strane investorov zaãali popri
bankách a poisÈovniach vystupovaÈ doplnkové dô-
chodkové poisÈovne a správcovské spoloãnosti, ktoré
spravujú podielové fondy. Obchodovanie na primár-
nom aj sekundárnom trhu na Slovensku sa sústredilo
na ‰tátne dlhopisy vydané vládou Slovenskej republi-
ky, kde bol v roku 2000 zaznamenan˘ aj zv˘‰en˘ zá-
ujem zo strany zahraniãn˘ch investorov. 

Tatra banka dosiahla podiel pri obchodovaní s dlhopis-
mi a akciami celkove na Burze cenn˘ch papierov
v Bratislave 14,7 % a pri obchodovaní s dlhopismi jej
podiel dosiahol 18,2 %, ão v oboch prípadoch zna-
menalo prvé miesto spomedzi v‰etk˘ch úãastníkov trhu.
V roku 2000 bola Tatra banka jedn˘m z hlavn˘ch ini-
ciátorov pri zakladaní systému tvorcov trhu na ‰tátne dl-
hopisy na Burze cenn˘ch papierov v Bratislave. Tatra
banka bola jedn˘m z najaktívnej‰ích obchodníkov 
s eurobondami so slovensk˘m kreditn˘m rizikom. 

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku uviedla sluÏ-
bu I:DEAL, prostredníctvom ktorej môÏu klienti uzatvá-
raÈ s bankou obchody (menové konverzie, termínované
vklady) priamo zo svojho pracoviska prostredníctvom in-
ternetu. V roku 2000 Tatra banka uviedla na svojej in-
ternetovej stránke Investiãn˘ navigátor (on-line poradcu
pre klientov pri investiãnom rozhodovaní).

Privátne bankovníctvo
Za pomerne krátky ãas existencie samostatného odde-
lenia privátneho bankovníctva banka zaznamenala v
roku 2000 v˘razn˘ medziroãn˘ nárast poãtu klientov
privátneho bankovníctva, ako aj objemov takto spra-
vovan˘ch prostriedkov a záujem bonitn˘ch klientov o
poradenstvo pri zhodnocovaní svojho imania neustále
narastá.

Personál
K 31. decembru 2000 mala banka 1 881 zamest-
nancov, ão predstavuje nárast o 427 zamestnancov
oproti roku 1999. Aj v roku 2000 hlavnou úlohou 
v oblasti personálnej práce bolo kvalitne vy‰koliÈ no-
v˘ch zamestnancov. Dôraz sa kládol na zvy‰ovanie
profesionálnej úrovne v‰etk˘ch zamestnancov banky.

Zámery na rok 2001
Banka bude pokraãovaÈ v presadzovaní svojej straté-
gie staÈ sa jednou z najsilnej‰ích  univerzálnych bánk
v Slovenskej republike. Po celkovom ukonãení privati-
zácie v‰etk˘ch veºk˘ch slovensk˘ch bánk, ktorú vláda
plánuje uskutoãniÈ poãas tohto roka, sa zv˘‰i konku-
rencia, z ktorej budú profitovaÈ ako korporátni, tak
i privátni klienti. Strategicky to bude znamenaÈ – za-
bezpeãiÈ r˘chlej‰ie a lep‰ie sluÏby pre top podnikateº-
skú sféru klientely, diverzifikáciu a roz‰írenie klientskej
základne vrátane segmentu stredn˘ch a mal˘ch pod-
nikateºov, ako aj v˘voj v oblasti „na mieru ‰it˘ch“ pro-
duktov.

ëal‰ie roz‰írenie na‰ej poboãkovej siete, ako aj inter-
netov˘ch predajn˘ch kanálov, posilní na‰e distribuãné
moÏnosti, ão by malo zaujaÈ vy‰‰í poãet privátnych 
klientov s cieºom ponúknuÈ komplexnej‰iu a sofistiko-
vanej‰iu ‰kálu retailov˘ch produktov tak, aby sme vy-
hoveli poÏiadavkám klientov, ktor˘ch chceme osloviÈ. 

Minulé i budúce investície v oblasti informaãn˘ch tech-
nológií, do hardware a software ako aj do infra‰truk-
túry, dôraz neustále kladen˘ na vzdelávanie na‰ich
zamestnancov a tieÏ udrÏanie ‰piãkovej pozície ban-
ky v oblasti technologického v˘voja a podielov na tr-
hu, to v‰etko sú predpoklady ako úspe‰ne ãeliÈ a do-
kázaÈ sa presadiÈ v stále silnejúcom konkurenãnom
prostredí. Veríme, Ïe sa to banke podarí a v˘sledky za
rok 2001 budú prinajmen‰om porovnateºné s v˘sled-
kami dosiahnut˘mi v roku 2000.

/13
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Úãtovná závierka
k 31. decembru 2000

Aktíva k 31. decembru 2000 a 1999
AKTÍVA 2000 1999
(v tis. Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 8 746 003 198 791 7 712 275 181 645
HotovosÈ 1 585 376 36 035 1 166 633 27 477
Úãty v NBS 6 117 549 139 048 5 272 219 124 175
Úãty v in˘ch bankách 1 043 078 23 708 1 273 423 29 993

Úvery a vklady poskytnuté bankám 12 705 854 288 796 7 984 643 188 060

Úvery poskytnuté klientom 34 874 612 792 677 22 838 669 537 912
Debetné zostatky na beÏn˘ch úãtoch 2 572 757 58 477 3 841 401 90 475
Úvery netto 32 301 855 734 200 18 997 268 447 437

Obchodovateºné cenné papiere 18 720 389 425 502 18 698 016 440 388
·tátne pokladniãné poukáÏky 
a pokladniãné poukáÏky NBS 986 076 22 413 3 900 000 91 856
·tátne dlhopisy 12 291 241 279 372 12 858 579 302 854
Podnikové dlhopisy 479 994 10 910 489 799 11 536
Eurobondy a Euronotes 4 672 288 106 198 1 359 271 32 014
Ostatné cenné papiere 290 790 6 609 90 367 2 128

Aktíva predané
s právom následnej kúpy (REPO) 0 0 287 679 6 776

Investiãné cenné papiere 383 427 8 715 311 038 7 326
Hmotn˘ investiãn˘ majetok 1 271 355 28 897 1 033 781 24 348
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 470 757 10 700 189 139 4 455
Preddavky a ostatné aktíva 1 193 426 27 126 979 841 23 078

AKTÍVA spolu 78 365 823 1 781 204 60 035 081 1 413 988
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Pasíva k 31. decembru 2000 a 1999
PASÍVA 2000 1999
(v tis. Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Záväzky voãi NBS 1 992 744 45 294 2 171 602 51 147
Záväzky voãi in˘m bankám 4 855 395 110 360 10 291 976 242 404
Podriaden˘ dlh 562 375 12 782 542 700 12 782

Záväzky voãi klientom 61 014 429 1 386 818 39 142 954 921 922
BeÏné úãty 25 302 177 575 102 18 584 880 437 724
Termínované vklady 31 795 578 722 692 17 873 587 420 971
Úsporné vklady 3 276 139 74 465 2 368 032 55 774
Vkladové certifikáty 640 535 14 559 316 455 7 453

Ostatné pasíva 671 595 15 265 880 937 20 748

Rezerva na rizikové aktíva 2 444 953 55 572 1 871 964 44 090
Rezerva na potenciálne záväzky 177 000 4 023 0 0

Základné imanie 1 044 320 23 737 1 044 320 24 597
ÁÏiov˘ fond 131 524 2 990 115 792 2 727
Rezervné fondy 
a nerozdelené zisky min. rokov 3 650 523 82 974 2 423 729 57 085
Hospodársky v˘sledok beÏného roka 1 820 965 41 389 1 549 107 36 486

PASÍVA spolu 78 365 823 1 781 204 60 035 081 1 413 988

Vybrané poloÏky podsúvahy k 31. decembru 2000 a 1999
2000 1999

(v tis. Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Poskytnuté: 7 240 725 164 577 6 809 765 160 388
záruky 6 851 927 155 740 6 191 313 145 822
klasifikované záruky 164 948 3 749 392 509 9 245
akreditívy 160 273 3 643 225 943 5 321
klasifikované akreditívy 63 577 1 445

Prijaté: 15 053 238 342 150 3 859 007 90 890
záruky 15 053 238 342 150 3 859 007 90 890
akreditívy 0 0 0 0
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V˘kaz ziskov a strát za roky konãiace 31. decembrom 2000 a 1999
2000 1999

(v tis. Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
V˘nosové úroky 3 516 274 79 923 3 858 452 90 877
Nákladové úroky -3 184 992 -72 393 -3 104 442 -73 118
âisté v˘nosové úroky 331 282 7 530 754 010 17 759

âisté poplatky a provízie 417 166 9 482 324 466 7 642
âisté v˘nosy z obchodovania s CP 2 803 692 63 726 1 524 562 35 908
âisté v˘nosy z devízov˘ch operácií 988 816 22 475 1 034 062 24 355
Opãná prémia netto 20 940 476 27 148 639
Ostatné prevádzkové v˘nosy 28 404 646 61 430 1 447
Ostatné v˘nosy 4 259 018 96 805 2 971 668 69 991

Mzdy a sociálne dávky -705 351 -16 032 -487 608 -11 484
Administratívne náklady -879 169 -19 983 -704 510 -16 593
Odpisy a amortizácia -464 450 -10 557 -373 865 -8 806
Ostatné opravné poloÏky a amortizácia -147 921 -3 362 -161 806 -3 811
Ostatné náklady -2 196 891 -49 934 -1 727 789 -40 694

Hospodársky v˘sledok 
pred vytvorením rezervy a zdanením 2 393 409 54 401 1 997 889 47 056

Rezervy a opravné poloÏky k úverom -564 786 -12 837 -310 756 -7 319
Opravné poloÏky na investiãné CP 18 315 416 44 021 1 037
Opravné poloÏky na obchodov. CP -13 108 -298 17 007 400
Ostatné opravné poloÏky -10 941 -249 -14 229 -335
Rezervy a opravné poloÏky -570 520 -12 968 -263 957 -6 217

Hospodársky v˘sledok pred zdanením 1 822 889 41 433 1 733 932 40 839
DaÀ z príjmov – beÏná 0 0 -184 825 -4 353
DaÀ z príjmov – dodat. za r. 1999 -1 924 -44 0 0
Hospodársky v˘sledok beÏného roka 1 820 965 41 389 1 549 107 36 486
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V˘kaz o peÀaÏn˘ch tokoch za roky konãiace 31. decembrom 2000 a 1999

(v tis. Sk) 2000 1999
Prevádzková ãinnosÈ:
Hosp. v˘sledok pred zdanením a prijat˘mi dividendami 1 815 181 1 720 270
Rezervy a opravné poloÏky 570 520 263 957
Ostatná amortizácia 23 085 21 071
Odpisy a amortizácia 464 450 373 865
Zmena v ãasovo rozlí‰en˘ch v˘nosov˘ch úrokoch -210 778 -115 002
Zmena v ãasovo rozlí‰en˘ch nákladov˘ch úrokoch 15 927 84 772

PeÀaÏné toky z prev. ãinn. pred zmenou v prev. aktívach 2 678 385 2 348 933
Úvery in˘m bankám -4 721 211 4 328 399
Úvery klientom -11 873 825 -649 295
·tátne pokladniãné poukáÏky 2 913 924 -3 900 000
Obchodovateºné cenné papiere -2 949 405 -8 783 286
Aktíva predané s právom následnej kúpy 287 679 816 371
Ostatné aktíva a preddavky -13 748 -169 917
Záväzky voãi bankám a podriaden˘ dlh -5 595 764 1 564 342
Záväzky voãi klientom 21 871 475 10 457 635
Ostatné pasíva -225 269 -927

PeÀaÏné toky z prev. ãinností pred daÀou zo zisku 2 372 241 6 012 255
DaÀ zo zisku -1 924 -184 825

PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností 2 370 317 5 827 430
Investiãná ãinnosÈ:
Investiãné cenné papiere -54 074 -66 056
Prijaté dividendy 7 708 13 662
Prírastky investiãného majetku netto -983 642 -792 796

PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti -1 030 008 -845 190
Finanãná ãinnosÈ:
Emisia kapitálu 15 732 –
Vydané dlhopisy – –
Vyplatené dividendy a iné -322 313 -154 199

PeÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti -306 581 -154 199
Prírastky / úbytky peÀaÏn˘ch tokov za rok 1 033 728 4 828 041
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na zaãiatku roka 7 712 275 2 884 234
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na konci roka 8 746 003 7 712 275
Zmeny v stave peÀazí a peÀaÏn˘ch ekvivalentov 1 033 728 4 828 041
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(1) PREDMET âINNOSTI

Tatra banka, a. s., Bratislava (ìalej len banka) je akciová spoloãnosÈ so sídlom v Bratislave, Vajanského nábreÏie ã. 5.
Banka bola zaloÏená dÀa 17. septembra 1990 a zaregistrovaná do Obchodného registra dÀa 1. novembra 1990. Banka
má v‰eobecnú bankovú licenciu vydanú Národnou bankou Slovenska. 

Hlavn˘m predmetom ãinnosti banky podºa Obchodného registra je:
" prijímanie vkladov 
" poskytovanie úverov
" investovanie do cenn˘ch papierov na vlastn˘ úãet
" finanãn˘ prenájom
" platobn˘ styk a zúãtovanie
" vydávanie a správa platobn˘ch prostriedkov, napr. platobn˘ch kariet a cestovn˘ch ‰ekov
" poskytovanie záruk 
" otváranie akreditívov 
" obstarávanie inkasa
" obchodovanie na vlastn˘ úãet alebo na úãet klienta:

1. s devízov˘mi hodnotami
2. v oblasti termínovan˘ch obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzov˘ch a úrokov˘ch obchodov
3. s prevoditeºn˘mi cenn˘mi papiermi
4. so zlat˘mi a strieborn˘mi mincami, pamätn˘mi mincami

" úãasÈ na vydávaní cenn˘ch papierov a poskytovanie súvisiacich sluÏieb
" finanãné maklérstvo
" poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb vo veciach podnikania
" obhospodarovanie cenn˘ch papierov klienta na jeho úãet vrátane poradenstva - portfólio management
" uloÏenie a správa cenn˘ch papierov alebo in˘ch hodnôt
" v˘kon funkcie depozitára podºa osobitného predpisu
" zmenárenská ãinnosÈ (nákup devízov˘ch prostriedkov)
" poskytovanie bankov˘ch informácií
" prenájom bezpeãnostn˘ch schránok
" vykonávanie hypotekárnych obchodov
" sprostredkovateºská ãinnosÈ v oblasti bankovníctva a poisÈovníctva súvisiaca s bankovou ãinnosÈou alebo stavebn˘m

sporením

âlenovia ‰tatutárnych a dozorn˘ch orgánov banky k 31. decembru 2000 sú:

Príloha k úãtovnej závierke
k 31. decembru 2000 a 31. decembru 1999

Dozorná rada Predseda: Ing. Milan VR·KOV¯
Podpredseda: Dr. Herbert STEPIC
âlenovia: Mag. Renate KATTINGER

Mag. Walter GRÜN
Ing. Ján NEUBAUER
Prof. Ing. Peter BALÁÎ, CSc.
Dr. Reinhard BÖCK
Ing. Jolana PETRÁ·OVÁ
Ing. ·tefan TESÁK

Predstavenstvo Predseda: Dkfm. Rainer FRANZ
Prv˘ podpredseda: Ing. Miroslav ULIâN¯
Podpredseda: Ing. Igor VIDA
âlenovia: H. Ir. Philippe MOREELS

Dr. Christian MASSER
Ing. Ivan ·RAMKO
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(2) PRINCÍP ZOBRAZENIA A NEPRETRÎITÉ FUNGOVANIE BANKY

Individuálna úãtovná závierka banky, ktorá pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2000, v˘kazu ziskov a strát a prílohy 
k úãtovnej závierke k 31. decembru 2000, ktorej súãasÈou je prehºad peÀaÏn˘ch tokov za rok, bola pripravená v súlade so
zákonom o úãtovníctve a postupmi úãtovania pre banky platn˘mi v Slovenskej republike, ktoré sa v˘znamne neodli‰ujú od
medzinárodn˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov. Hlavné rozdiely, ktoré ovplyvÀujú vlastné imanie a v˘kaz ziskov a strát sú uvedené
v bode 31 prílohy k úãtovnej závierke.
Túto úãtovnú závierku pripravilo predstavenstvo banky v zmysle platnej slovenskej legislatívy o riadnej úãtovnej závierke, 
a táto bude navrhnutá na schválenie riadnemu valnému zhromaÏdeniu akcionárov .
Táto úãtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, Ïe banka bude nepretrÏite pokraãovaÈ vo svojej ãinnosti. 
V porovnaní s predchádzajúcim úãtovn˘m obdobím neboli zaznamenané v˘znamné zmeny úãtovn˘ch postupov, metód 
oceÀovania, odpisovania, usporiadania poloÏiek úãtovnej závierky a obsahového vymedzenia t˘chto poloÏiek oproti pred-
chádzajúcemu úãtovnému obdobiu.
Úãtovnú závierku za minul˘ rok schválilo valné zhromaÏdenie akcionárov, ktoré sa konalo dÀa 31. mája 2000.

(3) HLAVNÉ ÚâTOVNÉ ZÁSADY

Zhrnutie hlavn˘ch úãtovn˘ch zásad, ktoré banka uplatÀovala v priebehu roka, je nasledovné:

a) Peniaze a peÀaÏné prostriedky
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty pozostávajú najmä z aktívnych stavov nostro a loro úãtov. ëalej zah⁄Àajú povinnú minimál-
nu rezervu a ostatné úãty v Národnej banke Slovenska.
Banka tvorila povinné minimálne rezervy v súlade so stanoven˘m opatrením Národnej banky Slovenska. 

b) Úvery 
Úvery klientom a in˘m bankám sú zobrazené podºa nesplatenej ãiastky istiny po odpoãítaní opravn˘ch poloÏiek na prí-
padné straty. Opravné poloÏky sa tvoria na základe stavu splácania úveru, hospodárskych v˘sledkov a finanãnej situácie
dlÏníka so zohºadnením hodnoty zálohy alebo záruky tretej strany. V prípade, Ïe úver bol klasifikovan˘ do kategórie 3 aÏ 5
(pochybn ,̆ sporn ,̆ stratov˘), banka pri tvorbe zdrojov neberie do úvahy hodnotu zabezpeãenia. Úrok z klasifikovan˘ch 
úverov sa ãasovo rozli‰uje, priãom sa na tieto ãiastky vytvára opravná poloÏka alebo rezerva. 
V‰eobecná rezerva na straty z úverov je zahrnutá v poloÏke „Rezervy na rizikové aktíva“ na strane pasív súvahy. 
Tvorba a rozpustenie opravn˘ch poloÏiek a rezerv  v priebehu beÏného úãtovného obdobia sa úãtuje do hospodárskeho
v˘sledku beÏného obdobia. 
Banka odpisuje pohºadávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo predstavenstva banky o upustení od jej vy-
máhania. Odpísané pohºadávky sú ìalej evidované v podsúvahe.

c) Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom 
Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom nakúpené za úãelom obchodovania sa oceÀujú v cene obstarania alebo 
trhovej cene podºa toho, ktorá z nich je niÏ‰ia. V prípade absencie likvidného trhu s cenn˘mi papiermi je trhová hodnota
urãená predstavenstvom.
Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom, ktoré banka vlastní ako investíciu, sa úãtujú v cene obstarania, ktorá je zní-
Ïená o opravnú poloÏku vytvorenú v prípade zníÏenia hodnoty cenn˘ch papierov.

d) Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 
Pokladniãné poukáÏky sa úãtujú v cene obstarania. Diskonty sa amortizujú rovnomern˘m spôsobom cez úãet ziskov a strát
poãas obdobia, kedy je cenn˘ papier vo vlastníctve banky.
Ostatné investiãné cenné papiere s pevn˘m v˘nosom sa úãtujú v cenách obstarania, ktoré sa v prípade zníÏenia hodnoty 
upravujú o vytvorenú opravnú poloÏku. Akékoºvek prémie alebo diskonty súvisiace s obstaraním t˘chto cenn˘ch papierov
sa rovnomerne amortizujú poãas celého obdobia do doby splatnosti, priãom amortizácia sa úãtuje súbeÏne s úãtovaním v˘-
nosov˘ch úrokov. 



e) Aktíva predané/nakúpené s právom následnej kúpy/predaja (Repo a reverzné repo) 
Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji banka vyuÏíva ako prvok riadenia treasury a obchodnej ãinnosti. Tieto zmluvy sa 
úãtujú ako finanãné transakcie. Ako finanãné transakcie sa súvisiace cenné papiere evidujú na úãtoch banky a súvisiaca po-
hºadávka alebo záväzok sú zahrnuté do úverov voãi úverov˘m in‰titúciám alebo klientom, prípadne ako ãiastka splatná 
úverov˘m in‰titúciám alebo klientom. O akomkoºvek v˘nose alebo náklade, ktor˘ vznikol na základe cenového rozpätia
vzÈahujúceho sa na cenné papiere, sa úãtuje ako o v˘nosovom alebo nákladovom úroku poãas obdobia, kedy sú súvisiace
transakcie otvorené. 

f) Deriváty 
V rámci svojej beÏnej ãinnosti banka vstupuje do derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov pre úãely obchodovania a zaistenia. 
K 31. decembru 2000 mala banka otvorené zmluvné forwardy a swapy, ktoré sa viaÏu na cudziu menu a úrokové miery. 
Zmluvné pohºadávky nesplatené ku koncu roka boli ocenené ich nominálnymi hodnotami a nerealizovan˘ zisk alebo strata
bola zaúãtovaná do úãtu ziskov a strát podºa povahy jednotlivej zmluvy (v˘nosové úroky, nákladové úroky, kurzov˘ zisk, 
alebo strata).

g) Investiãné cenné papiere 
Investiãné cenné papiere predstavujú dlhodobú majetkovú úãasÈ a podiely banky v pridruÏen˘ch a dcérskych podnikoch.
Strategické investície sú ocenené v cene obstarania, ktorá je zníÏená o opravnú poloÏku vytvorenú v prípade zníÏenia ich
hodnoty.

h) Hmotn˘ investiãn˘ majetok 
Hmotn˘ investiãn˘ majetok sa úãtuje v obstarávacích cenách, ku ktor˘m sa miera opotrebenia vyjadruje formou oprávok. 
Náklady na roz‰írenie, modernizáciu a rekon‰trukciu vedúce k zv˘‰eniu v˘konnosti kapacity alebo úãinnosti resp. k pre-
dæÏeniu Ïivotnosti, zvy‰ujú obstarávaciu cenu hmotného investiãného majetku. Náklady na prevádzku, údrÏbu a opravy sa
úãtujú do obdobia, na ktoré sa vzÈahujú.
Drobn˘ hmotn˘ investiãn˘ majetok do v˘‰ky 20 tisíc Sk je zaúãtovan˘ do nákladov banky v roku jeho obstarania.
Odpisy hmotného investiãného majetku prebiehajú metódou zr˘chleného odpisovania, v zmysle § 28 – 33 zákona 
ã. 366/1999 Zb., na základe predpokladanej doby Ïivotnosti majetku. Nedokonãené investície, pozemky a umelecké 
diela sa neodpisujú.

Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku je nasledovná:

Kategória Poãet rokov
Budovy a stavby 40
Dopravné prostriedky a poãítaãe 4
Inventár a kancelárske vybavenie 4 aÏ 15

Prenajat˘ majetok 
Banka úãtuje prenajat˘ majetok v podobe operatívneho prenájmu a finanãného leasingu. Operatívny prenájom sa úãtuje
priamo do nákladov. Finanãn˘ leasing je úãtovan˘ v podobe ãasového rozlí‰enia prvej platby, priãom ãasové splátky 
nájmu sú zaúãtované do nákladov rovnomerne a po skonãení leasingovej zmluvy o prenájme sa prenajíman˘ majetok ka-
pitalizuje v reprodukãnej cene.

i) Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok je zaúãtovan˘ v obstarávacích cenách, ku ktor˘m sa miera opotrebenia vyjadruje formou 
oprávok.
Drobn˘ nehmotn˘ investiãn˘ majetok do v˘‰ky 40 tisíc Sk je zaúãtovan˘ do nákladov banky v roku jeho obstarania.
Odpisy nehmotného investiãného majetku prebiehajú rovnomerne na základe predpokladanej doby Ïivotnosti majetku.
Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku je nasledovná:

Kategória Poãet rokov
Software 4
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j) Záväzky voãi klientom a in˘m bankám 
Záväzky voãi klientom a in˘m bankám predstavujú v‰etky termínované vklady, beÏné úãty a úsporné vklady. Úroky zo v‰et-
k˘ch vkladov sa ãasovo rozli‰ujú a ãasové rozlí‰enie sa eviduje ako nákladov˘ úrok. 

k) Operácie v cudzej mene 
Operácie uskutoãnené v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenské koruny (Sk) na základe oficiálneho kurzu banky plat-
ného k dátumu uskutoãnenia úãtovného prípadu. PeÀaÏné aktíva a záväzky v cudzej mene sa v súlade s ustanoveniami zá-
kona o úãtovníctve prepoãítavajú kurzom Národnej banky Slovenska platn˘m ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky. Zisky 
alebo straty z beÏn˘ch operácií uskutoãnen˘ch v cudzej mene sa úãtujú ako kurzové straty alebo zisky na Èarchu alebo
v prospech hospodárskeho v˘sledku. 
Otvorené pohotové – spotové operácie v cudzej mene sa prepoãítajú na slovenské koruny podºa pohotového – spotového
kurzu Národnej banky Slovenska platného ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky.
Otvorené termínované – forwardové operácie v cudzej mene sa prepoãítajú na slovenské koruny ‰tandardn˘m matematic-
k˘m vzorcom, ktor˘ zohºadÀuje spotov˘ kurz NBS a úrokové sadzby platné ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky.

l) Úroky, poplatky a provízie 
Úroky, poplatky a provízie sa úãtujú do obdobia, s ktor˘m ãasovo a vecne súvisia. 

m) ZdaÀovanie
DaÀová povinnosÈ banky je podºa platného daÀového zákona vypoãítaná z úãtovného hospodárskeho v˘sledku za beÏné
obdobie, zostaveného podºa postupov úãtovania platn˘ch v Slovenskej republike, po úprave pre daÀové úãely.
V súlade s úãtovn˘mi postupmi banka neúãtuje o odloÏenej dani, nakoºko nevzniká doãasn˘ rozdiel medzi daÀov˘mi 
a úãtov˘mi odpismi investiãného majetku.

n) Regulaãné poÏiadavky 
Banka sa riadi reguláciami Národnej banky Slovenska. OblasÈami regulácie sú najmä kapitálová primeranosÈ, likvidita, 
úverová angaÏovanosÈ a devízová pozícia. Národná banka Slovenska taktieÏ limituje objem úverov poskytnut˘ch klientom. 
Najv˘znamnej‰ie obmedzenia sú nasledovné:
– kapitálová primeranosÈ má byÈ najmenej 8 %,
– úverov˘ limit pre jedného klienta nemôÏe presiahnuÈ 25 % kapitálu banky, 
– úverov˘ limit pre jednu banku nemôÏe presiahnuÈ 125 % kapitálu banky,
– úverov˘ limit pre pridruÏenú stranu nemôÏe presiahnuÈ 20 % kapitálu banky,
– celková otvorená pozícia v zahraniãnej mene nesmie prekroãiÈ 25 % kapitálu banky.
Kapitál banky pre úãely uveden˘ch obmedzení zah⁄Àa najmä: základné imanie, nerozdelen˘ zisk minul˘ch rokov, rezervn˘
a áÏiov˘ fond banky a zákonnú rezervu na rizikové aktíva.

o) Úãtovanie v˘nosov a nákladov 
Banka úãtuje náklady a v˘nosy ãasovo rozlí‰ené, t. j. do obdobia, s ktor˘m ãasovo a vecne súvisia. V súlade so zásadou
opatrnosti banka ku koncu roka úãtuje len zrealizované v˘nosy, okrem nerealizovan˘ch kurzov˘ch ziskov, k˘m do nákladov
úãtuje v‰etky oãakávané dohadné poloÏky a straty, vrátane pravdepodobn˘ch strát bezodkladne po tom, ão sa o nich 
dozvedela.

p) Zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie 
Banka odvádza príspevky do zdravotnej poisÈovne, na dôchodkové zabezpeãenie a zabezpeãenie v nezamestnanosti vo
v˘‰ke zákonn˘ch sadzieb platn˘ch poãas roka, ktoré sa vypoãítajú zo základu z hrubej mzdy. Náklady na sociálne za-
bezpeãenie sú zaúãtované do obdobia, v ktorom sú zúãtované príslu‰né mzdy. Banka nie je povinná prispievaÈ na sociál-
ne a dôchodkové zabezpeãenie nad zákonom stanoven˘ limit, ani platiÈ príspevky na základe individuálnych – súkromn˘ch
schém.
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(4) PENIAZE A PE≈AÎNÉ EKVIVALENTY

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 1 585 376 1 166 633
BeÏné úãty v in˘ch bankách 1 043 078 1 273 423
Povinná minimálna rezerva v NBS 4 303 215 4 680 396
Ostatné úãty v NBS 1 814 334 591 823
Celkom 8 746 003 7 712 275

Poistenie
Banka má poistenú finanãnú hotovosÈ vo v‰etk˘ch poboãkách a expozitúrach na území Slovenskej republiky pre prípad krá-
deÏe a lúpeÏe. Limity pre poistenie sú pre jednotlivé pracoviská stanovené individuálne.

Povinná minimálna rezerva v Národnej banke Slovenska
Podºa nariadenia Národnej banky Slovenska v roku 2000 mala byÈ priemerná hodnota povinnej minimálnej rezervy 
3 349 801 tisíc Sk. V skutoãnosti priemerná hodnota rezerv uloÏen˘ch bankou v NBS v hodnotenom období bola vo v˘‰-
ke 3 383 125 tisíc Sk (2 580 953 tisíc Sk v r. 1999).

(5) ÚVERY A VKLADY POSKYTNUTÉ IN¯M BANKÁM

Zmluvná splatnosÈ úverov poskytnut˘ch bankám je nasledovná (v tisícoch Sk):

2000 1999
SplatnosÈ – zmluvná:

– menej neÏ 3 mesiace 6 305 540 4 609 924
– 3 mesiace aÏ 1 rok 5 950 314 3 299 719
– 1 aÏ 5 rokov 450 000 75 000

Mínus: opravná poloÏka – –
Celkom 12 705 854 7 984 643

(6) ÚVERY POSKYTNUTÉ KLIENTOM 

Úvery poskytnuté klientom sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
Úvery a preddavky brutto 32 865 157 19 722 688
Debetné zostatky na beÏn˘ch úãtoch 2 572 757 3 841 401
Mínus: opravná poloÏka k stratám z úverov -563 302 -725 420
Úvery a preddavky celkom 34 874 612 22 838 669
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Zmluvná splatnosÈ úverov klientom je nasledovná (v tisícoch Sk):

2000 1999
SplatnosÈ:

– menej neÏ 1 rok 19 702 971 15 195 900
– od 1 do 5 rokov 10 536 885 3 303 508
– viac neÏ 5 rokov 2 842 415 4 038 412

Ne‰pecifikované a klasifikované pohºadávky 2 175 665 1 026 269
Ostatné 179 978 –
Mínus: opravná poloÏka k úverom -563 302 -725 420
Celkom 34 874 612 22 838 669

Podrobn˘ rozpis ne‰pecifikovan˘ch a klasifikovan˘ch pohºadávok podºa regulaãn˘ch poÏiadaviek Ministerstva financií SR
je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

2000 1999
·tandardné pohºadávky s v˘hradou 1 477 703 188 287
Ne‰tandardné pohºadávky 123 215 80 707
Pochybné a sporné pohºadávky 72 176 95 992
Stratové pohºadávky 502 571 661 283
Celkom 2 175 665 1 026 269

Podrobn˘ rozpis opravn˘ch poloÏiek k úverom je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

2000 1999
Opravná poloÏka k ne‰tandardn˘m úverom 24 643 16 141
Opravná poloÏka k pochybn˘m a sporn˘m pohºadávkam 36 088 47 996
Opravná poloÏka k stratov˘m pohºadávkam 502 571 661 283
Celkom 563 302 725 420



Podrobn˘ rozpis syntetick˘ch úãtov ã. 231, 241, 242, 243 a 249 podºa analytickej evidencie uvedenej v Opatreniach
Ministerstva financií ã. 65/355/1996 zo dÀa 11. novembra 1996 je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

Úver Opravná poloÏka
·tandardné úvery s v˘hradou 1 477 703 0
– Sk rezidenti 715 081 0
– Sk nerezidenti 0 0
– CM rezidenti 762 622 0
– CM nerezidenti 0 0

Ne‰tandardné úvery 123 215 24 643
– Sk rezidenti 20 246 4 049
– Sk nerezidenti 0 0
– CM rezidenti 102 969 20 594
– CM nerezidenti 0 0

Pochybné a sporné pohºadávky 72 176 36 088
– Sk rezidenti 32 327 16 164
– Sk nerezidenti 0 0
– CM rezidenti 39 849 19 924
– CM nerezidenti 0 0

Stratové pohºadávky 502 571 502 571
– Sk rezidenti 168 175 168 175
– Sk nerezidenti 4 400 4 400
– CM rezidenti 248 650 248 650
– CM nerezidenti 81 346 81 346

Celkom 2 175 665 563 302

Úvery poskytnuté klientom sú zaistené nasledovn˘mi druhmi záruk (v tisícoch Sk):

2000 1999
Záruky prijaté od bánk 5 935 645 1 223 170
Záruky poskytnuté ‰tátom 5 060 835 –
Záruky prijaté od podnikov 4 056 758 2 635 837
Celkom 15 053 238 3 859 007
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(7) OBCHODOVATEªNÉ CENNÉ PAPIERE

Obchodovateºné cenné papiere sú nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
Akcie 17 690 17 617
Certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch fondov 294 358 76 350
Mínus: opravná poloÏka -21 258 -3 600
·tátne pokladniãné poukáÏky – 2 200 000
Pokladniãné poukáÏky NBS 986 076 1 700 000
·tátne dlhopisy 12 291 241 12 858 977
Podnikové dlhopisy 505 856 522 861
Eurobondy 1 315 703 269 070
Euronotes 3 359 799 1 090 367
Mínus: opravná poloÏka -29 076 -33 626
Celkom 18 720 389 18 698 016

Certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch fondov predstavujú certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch fondov spoloãnosti Tatra Asset
Management, správcovská spoloãnosÈ, a. s. 
Hodnota 178 575 tisíc Sk predstavuje certifikáty Tatra kupón fondu, i. f. a. s., ktor˘ bol k 31. decembru 2000 reklasifiko-
van˘ z ostatn˘ch investiãn˘ch cenn˘ch papierov. 

·truktúra obchodovateºn˘ch cenn˘ch papierov je (v tisícoch Sk):

2000 1999
Kótované Nekótované Kótované Nekótované

Vydané finan. in‰titúciami 2 243 926 277 723 810 024 77 714
Vydané vládou SR 15 468 956 – 17 328 539 –
Iné 660 218 69 566 278 407 203 332
Celkom 18 373 100 347 289 18 416 970 281 046

Trhová cena akcií k 31. decembru 2000 dosiahla v˘‰ku 13 385 tisíc Sk (14 143 tisíc Sk k 31. decembru 1999), ão pred-
stavuje nerealizovanú stratu vo v˘‰ke 4 497 tisíc Sk (3 600 tisíc Sk k 31. decembru 1999) a nerealizovan˘ zisk vo v˘‰ke
192 tisíc Sk (126 tisíc Sk k 31. decembru 1999).

Pohyby opravn˘ch poloÏiek boli nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
K 1. januáru 37 226 50 774
Tvorba 33 971 15 194
Rozpustenie -20 863 -32 201
Kurzov˘ rozdiel 0 3 459
K 31. decembru 50 334 37 226
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(8) INVESTIâNÉ CENNÉ PAPIERE

Banka mala nasledovné investície v cenn˘ch papieroch v úãtovnej hodnote (v tisícoch Sk):

Názov spoloãnosti Vlastníctvo 2000 1999
Podniky s rozhodujúcim vplyvom 279 203 247 047
Tatra Group Servis, s. r. o. (1) 100% 270 005 70 005
Mínus – opravná poloÏka -40 802 -20 000 
Tatra Asset Management, správ. s. a. s. (2) 100% 50 000 20 000
Tatra kupón fond, i. f. a. s. (3) – 177 042
Mínus – opravná poloÏka – –
Podniky s podstatn˘m vplyvom 87 542 47 925
Tatra Leasing, s. r. o. 48% 98 425 97 925
Mínus – opravná poloÏka -10 883 -50 000 
Medzisúãet 366 745 294 972

Hlavné zmeny v poloÏke investiãné cenné papiere sú:
1. Tatra Group Servis zv˘‰il základné imanie na 270 000 tisíc Sk. Banka celú ãiastku upísala.
2. Tatra Asset Management, správ. s. a. s. zv˘‰ila základné imanie na 50 000 tisíc Sk. Banka celú ãiastku upísala.
3. Vedenie Tatra kupón fondu, i. f. a. s. na základe povolenia Ministerstva financií SR zaãalo premenu investiãného fondu

na otvoren˘ podielov˘ fond, a preto bola táto investícia k 31. decembru 2000 reklasifikovaná do obchodovateºn˘ch 
cenn˘ch papierov (viì bod 7 prílohy).

Názov spoloãnosti - pokraãovanie Vlastníctvo 2000 1999
Ostatné investície 16 682 16 066
Autorizaãné centrum Slovenska, a. s. 14,50 % 11 550 11 550
Bankové zúãtovacie centrum, a. s. 0,99 % 3 000 3 000
Burza cenn˘ch papierov Bratislava, a. s. 0,26 % 300 300
SWIFT, s. c. Belgicko 29 akcií 1 832 1 216
Ostatné – –
Celkom 383 427 311 038

Základné údaje o dcérskych spoloãnostiach z auditovan˘ch úãtovn˘ch v˘kazov boli:

Názov spoloãnosti Adresa âinnosÈ Audítor
Tatra Group Servis, s. r. o. Vajanského 5, Bratislava SluÏby BMB Partners
Tatra Asset Management, i. s. a. s. Vajanského 5, Bratislava Správcovská spoloãnosÈ Arthur Andersen
Tatra Leasing, s. r. o. Vajanského 5, Bratislava Leasing Arthur Andersen
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K 31. decembru 2000 (v tis. Sk) Kapitál  Zisk/strata Vlastné
a rezervy beÏného roka imanie

Podniky s rozhodujúcim vplyvom 
Tatra Group Servis, s. r. o. 243 332 -14 976 228 356 
Tatra Asset Management, správ. spol. a. s. 51 652 2 125 53 777
Podniky s podstatn˘m vplyvom 
Tatra Leasing, s. r. o. 63 398 70 971 134 369

Pohyby v opravn˘ch poloÏkách k investiãn˘m cenn˘m papierom boli nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
K 1. januáru 70 000 114 021
Tvorba 20 802 50 000
Rozpustenie -39 117 -94 021 
K 31. decembru 51 685 70 000

(9) HMOTN¯ INVESTIâN¯ MAJETOK

Pohyby hmotného investiãného majetku v priebehu roka 2000 boli (v tisícoch Sk): 

Nedokonãené 

Pozemky Stroje a Ostatn˘ Dopravné investície

a budovy zariadenia HIM prostriedky a preddavky Celkom 

Obstarávacia cena
31. decembra 1999 592 409 1 037 468 301 241 28 205 67 162 2 026 485
Prírastky – – – – 609 486 609 486
Úbytky -9 502 -42 988 -22 593 – – -75 083
Prírastky prenajatého majetku – 5 137 – 5 559 – 10 696
Transfery z nedok. investícií 163 648 257 963 96 004 12 387 -530 002 –
Presuny – -23 748 23 748 – -383 -383
31. decembra 2000 746 555 1 233 832 398 400 46 151 146 263 2 571 201
Oprávky 
31. decembra 1999 -107 353 -696 327 -165 506 -23 518 – -992 704
Roãn˘ odpis -35 816 -257 832 -72 434 -5 447 – -371 529
Úbytky 9 502 42 988 22 593 – – 75 083
Prírastky prenajatého majetku – -5 137 – -5 559 – -10 696
Presuny – 17 805 -17 805 – – –
Opravné poloÏky – – – – – –
31. decembra 2000 -133 667 -898 503 -233 152 -34 524 – -1 299 846
Zostatková hodnota 2000 612 888 335 329 165 248 11 627 146 263 1 271 355
Zostatková hodnota 1999 485 056 341 141 135 735 4 687 67 162 1 033 781

Hlavné pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy poãas roka 2000 predstavovalo otvorenie a zaradenie 19 nov˘ch 
poboãiek.
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Poistenie
Banka uplatÀuje poistenie HIM do v˘‰ky 1 267 776 tisíc Sk pre prípad po‰kodenia alebo zniãenia vecí Ïivelnou udalosÈou,
do v˘‰ky 1 177 841 tisíc Sk pre prípad po‰kodenia alebo zniãenia veci vodou z vodovodn˘ch zariadení, do v˘‰ky 
293 821 tisíc Sk pre prípad krádeÏe a vandalizmu. Elektronické zariadenia sú poistené do v˘‰ky 166 935 tisíc Sk. 

Budúce investiãné zámery
Orgány banky schválili na budúce úãtovné obdobia nasledovné investície:

Suma v tisícoch Sk
Budovy - rekon‰trukcia, nákup 165 289
Vybavenie kancelárií 187 906
Autá 23 500
Telekomunikaãn˘ systém 49 526
Hardware, software 254 023
Celkom 680 244

(10) NEHMOTN¯ INVESTIâN¯ MAJETOK 

Pohyby nehmotného investiãného majetku v priebehu roka 2000 boli nasledovné (v tisícoch Sk):

Obstaranie 
Software nehmotn˘ch investícií Celkom

Obstarávacia cena 
31. decembra 1999 436 352 – 436 352
Prírastky – 384 240 384 240
Transfery z nedokonãen˘ch investícií 73 111 -73 111 –
Presuny – 383 383
31. decembra 2000 509 463 311 512 820 975
Oprávky 
31. decembra 1999 -247 213 – -247 213
Roãn˘ odpis -103 005 – -103 005
31. decembra 2000 -350 218 – -350 218
Zostatková hodnota 2000 159 245 311 512 470 757
Zostatková hodnota 1999 189 139 – 189 139

Hlavné pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy poãas roka 2000 predstavovali nehmotné investície t˘kajúce sa celosku-
pinového zavádzania softwaru Globus.

Poistenie
NIM banky nie je  poisten .̆ 
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(11) PREDDAVKY A OSTATNÉ AKTÍVA

Preddavky a ostatné aktíva pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
âasové rozlí‰enie v˘nosov˘ch úrokov 653 261 442 483
Pohºadávky voãi ‰tátnemu rozpoãtu 147 992 123 395 
Prevádzkové preddavky 27 980 173 919 
Vlastné akcie na predaj 13 953 15 739 
Preddavky 145 753 161 821 
Ostatné 235 909 83 361 
Mínus: opravná poloÏka -31 422 -20 877
Celkom 1 193 426 979 841 

Pohyby opravn˘ch poloÏiek boli nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
K 1. januáru 20 877 5 801
Tvorba 13 819 20 781
Rozpustenie -3 274 -6 552
Kurzov˘ rozdiel – 847
K 31. decembru 31 422 20 877

(12) ZÁVÄZKY VOâI IN¯M BANKÁM
Záväzky voãi in˘m bankám predstavujú vklady bánk a úvery získané od finanãn˘ch in‰titúcií.

a) Vklady in˘ch bánk sú splatné, podºa zmluvnej splatnosti, nasledovne (v tisícoch Sk):

2000 1999
SplatnosÈ:

– do 3 mesiacov 2 322 721 6 891 976
– od 3 mesiacov do 1 roka 458 169 3 105 000
– od 1 roka do 5 rokov 100 000 –
– viac neÏ 5 rokov – 295 000

Celkom 2 880 890 10 291 976

b) Úvery boli získané od nasledovn˘ch zahraniãn˘ch finanãn˘ch in‰titúcií (v tisícoch Sk): 

2000 1999
EXIM Japonsko 1 370 760 1 395 369
Európska investiãná banka 487 014 515 737
Európska banka pre obnovu a rozvoj 134 970 260 496
Iné – –
Celkom 1 992 744 2 171 602 

c) Prevody prostriedkov medzi bankami predstavovali k 31. decembru 2000 sumu 1 974 505 tisíc Sk.



(13) PODRIADEN¯ DLH

Banka dostala v roku 1996 dlhodob˘ úver od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) vo v˘‰ke 25 miliónov DEM, kto-
r˘ je splatn˘ v piatich rovnak˘ch roãn˘ch splátkach od 6. novembra 2002 do 6. novembra 2006. 
Celková hodnota úveru k 31. decembru 2000 je 562 375 tisíc Sk (542 700 tisíc Sk k 31. decembru 1999). Úver je pod-
riaden˘ voãi nárokom ak˘chkoºvek in˘ch veriteºov.

(14) ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM

Záväzky voãi klientom pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
BeÏné úãty 25 302 177 18 584 880 
Termínované vklady 31 795 578 17 873 587 
Úsporné vklady 3 276 139 2 368 032 
Vkladové certifikáty 640 535 316 455 
Celkom 61 014 429 39 142 954 

Záväzky voãi klientom sú splatné podºa zmluvnej doby splatnosti nasledovne (v tisícoch Sk):

2000 1999
SplatnosÈ:

– do 3 mesiacov 55 810 335 36 000 944
– do 1 roka 4 856 355 2 949 363
– od 1 roka do 5 rokov 311 835 192 260
– viac neÏ 5 rokov 35 904 387

Celkom 61 014 429 39 142 954

(15) OSTATNÉ PASÍVA

Ostatné pasíva pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
âasové rozlí‰enie nákladov˘ch úrokov 496 818 480 891 
V˘nosy budúcich období 24 202 117 775 
Dohadné úãty pasív 115 927 97 551 
Záväzky z titulu precenenia swapovej pozície – 132 141 
Ostatné 34 648 52 579 
Celkom 671 595 880 937 
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(16) REZERVY A OPRAVNÉ POLOÎKY NA STRATY Z ÚVEROV

Pohyby na úãtoch rezerv a opravn˘ch poloÏiek boli v roku 2000 nasledovné (v tisícoch Sk):

Opravná Zákonná Ostatné 
poloÏka rezerva rezervy Celkom

Zostatok k 1. januáru 725 420 245 926 1 626 038 2 597 384
Tvorba 519 650 89 037 755 008 1 363 695
Rozpustenie do zisku -697 462 -8 948 -269 499 -975 909
Kurzov˘ rozdiel 15 694 0 7 391 23 085
Zostatok k 31. decembru 563 302 326 015 2 118 938 3 008 255

Banka vytvára zákonnú rezervu v súlade so zákonom ã. 368/1999 Z. z. 
Okrem nej banka vytvorila ostatné rezervy vo v˘‰ke pribliÏne 5 % tej ãasti úverového portfólia, ktorá nie je krytá oprav-
nou poloÏkou. Úãelom tejto rezervy je krytie v‰eobecného úverového rizika, ktoré nie je ‰pecificky identifikovateºné, ale
na základe skúsenosti je dokázaná jeho prítomnosÈ v úverovom portfóliu.
Celková v‰eobecná rezerva na rizikové aktíva predstavuje k 31. decembru 2000 ãiastku 2 444 953 tisíc Sk. 
(1 871 964 tisíc Sk k 31. decembru 1999). Zostatok v‰eobecnej rezervy vo v˘‰ke 171 221 tisíc Sk sa vzÈahuje 
na ‰pecifické podsúvahové riziko (193 492 tisíc Sk k 31. decembru 1999) a zvy‰ok na v‰eobecné úverové riziko. 

Pohyby na úãtoch rezerv a opravn˘ch poloÏiek v roku 1999 boli nasledovné (v tisícoch Sk):

Opravná Zákonná Ostatné 
poloÏka rezerva rezervy Celkom

Zostatok k 1. januáru 1 169 839 194 491 901 227 2 265 557
Tvorba 958 673 51 435 1 154 516 2 164 624
Rozpustenie do zisku -1 417 804 – -436 064 -1 853 868
Kurzov˘ rozdiel 14 712 – 6 359 21 071
Zostatok k 31. decembru 725 420 245 926 1 626 038 2 597 384



(17) VLASTNÉ IMANIE 

Pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy boli v roku 2000 nasledovné (v tisícoch Sk):

Zisk
Základné ÁÏiov˘ Rezervné Nerozdelen˘ beÏného

imanie fond fondy zisk obdobia Celkom
1. januára 1 044 320 115 792 152 045 2 271 684 1 549 107 5 132 948
Zv˘‰enie zákl. imania – – – – – –
Zamestnanecké akcie – – – – – 15 732
Nevyplatené dividendy – – – 11 – 11
Rozdelenie zisku: – – – – – –
– prevod do rezerv. fondu – – 104 432 – -104 432 –
– dividendy a tantiémy – – – – -310 852 -310 852
– prevod do nerozdel. zisku – – – 1 122 351 -1 122 351 0
– sociálny fond – – – – -11 472 -11 472
Zisk beÏného roka – – – – 1 820 965 1 820 965
31. decembra 2000 1 044 320 131 524 256 477 3 394 046 1 820 965 6 647 332

Základné imanie
Hlavn˘mi akcionármi banky s v˘nimkou zamestnaneck˘ch akcií (v percentách) k 31. decembru 2000 a 1999 boli: 

Vlastník 2000 1999
Raiffeisen Zentralbank (RZB) 72,26 % 72,26 %
Tatra Holding 14,11 % 14,11 %
Ostatní 13,63 % 13,63 %
Celkom 100 % 100 %

Ostatné súãasti vlastného imania s obmedzen˘m pouÏitím 
Ostatné súãasti vlastného imania, ktor˘ch moÏnosÈ pouÏitia je obmedzená ako zákonn˘ rezervn˘ fond, predstavuje ãiastku
208 864 tisíc Sk (104 432 tisíc Sk k 31. decembru 1999). Jeho pouÏitie je vymedzené Obchodn˘m zákonníkom platn˘m
v Slovenskej republike.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2000 (v tisícoch Sk)

2000
Prevod do zákonného rezervného fondu –
Dividendy – kmeÀové akcie 451 944
Dividendy – zamestnanecké akcie 5 442
Tvorba sociálneho fondu 16 390
Tantiémy 12 000
Prevod do nerozdeleného zisku 1 335 189
Celkom 1 820 965
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Zamestnanecké akcie 
Na základe stanov banka predáva zamestnancom vlastné akcie ako formu motivaãného programu. Banka je povinná v prí-
pade poÏiadania zamestnancov kúpiÈ zamestnanecké akcie späÈ. Právo spätného predaja sa môÏe uplatniÈ po uplynutí 
3-roãnej lehoty drÏby akcií. 
Rozdiel medzi nominálnou hodnotou akcií a ich predajnou cenou je zúãtovan˘ cez emisné áÏio banky.
Celkov˘ moÏn˘ záväzok banky z titulu nárokovateºného spätného predaja akcií zamestnancami predstavuje sumu 26 757 ti-
síc Sk k 31. decembru 2000.

(18) SOCIÁLNY FOND

Pohyby sociálneho fondu boli nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
Zostatok k 1. januáru 8 799 5 265
Tvorba 19 278 13 512
PouÏitie -14 467 -9 978 
Zostatok k 31. decembru 13 610 8 799

Sociálny fond bol tvoren˘ do nákladov banky (2000: 2 888 tisíc Sk, 1999: 2 040 tisíc Sk) a zo zisku (2000: 16 390 tisíc Sk,
1999: 11 472 tisíc Sk). Bol pouÏit˘ na stravovanie zamestnancov (2000: 1 973 tisíc Sk, 1999: 622 tisíc Sk), rehabilitáciu
(2000: 4 037 tisíc Sk, 1999: 2 236 tisíc Sk) a ostatné sociálne v˘hody (2000: 8 457 tisíc Sk, 1999: 7 120 tisíc Sk).

(19) AKTÍVA A PASÍVA V CUDZEJ MENE

Do súvahy banky sú zahrnuté aj aktíva a pasíva v cudzej mene. Ich súãet prepoãítan˘ na slovenské koruny je nasledovn˘
(v tisícoch Sk):

31. decembra 2000 Sk USD EUR DEM ATS Iné Celkom 

Aktíva: 

Peniaze a peÀ. ekvivalenty 7 208 163 515 070 210 351 180 220 96 946 535 253 8 746 003

Úvery in˘m bankám 6 303 300 4 715 205 1 583 856 – – 103 493 12 705 854

Úvery klientom 25 664 499 1 719 444 2 083 099 3 337 171 1 098 259 972 140 34 874 612

Obchod. cenné papiere 14 570 952 1 521 701 2 498 071 21 540 108 125 – 18 720 389

Investiãné cenné papiere 381 595 – 1 832 – – – 383 427

Hmotn˘ inv. majetok 1 271 355 – – – – – 1 271 355

Nehmotn˘ inv. majetok 470 757 – – – – – 470 757

Preddavky a ostatné aktíva 1 017 456 70 765 27 328 47 023 15 684 15 170 1 193 426

Pasíva a vlastné imanie: 

Záväzky voãi in˘m bankám 4 439 602 1 071 075 589 833 346 218 35 292 366 119 6 848 139

Podriaden˘ dlh – – – 562 375 – – 562 375

Záväzky voãi klientom 43 570 554 7 479 384 3 183 872 4 419 645 1 405 562 955 412 61 014 429

Rezervy 2 453 932 – – 168 021 – – 2 621 953

Ostatné pasíva 511 661 66 753 63 694 23 991 3 011 2 485 671 595

Vlastné imanie 6 647 332 – – – – – 6 647 332

Bilanãná menová pozícia -735 004 -75 027 2 567 138 -1 934 296 -124 851 302 040 –

Bilanãná menová pozícia nezah⁄Àa podsúvahové aktíva a pasíva, a preto nevyjadruje ãistú menovú pozíciu.



(20) PODSÚVAHOVÉ ZÁVÄZKY

Podsúvahové záväzky banky k 31. decembru 2000 a 1999 zah⁄Àajú:

a) Záruky a akreditívy

tisíc Sk 2000 1999
Poskytnuté:
– záruky 6 851 927 6 191 313
– klasifikované záruky 164 948 392 509
– akreditívy 160 273 225 943
– klasifikované akreditívy 63 577 –
Prijaté: 
– záruky 15 053 238 3 859 007

Poskytnuté záruky sú súãasÈou úverovej angaÏovanosti banky, ktorá pre ne vytvára zdroje krytia rovnak˘m spôsobom, ako
pre úvery klientom. 

b) Podsúvahové záväzky z neãerpaného úveru
Neãerpané úverové limity klientov k 31. decembru 2000 predstavovali ãiastku 9 288 139 tisíc Sk (8 278 603 tisíc Sk 
k 31. decembru 1999).

c) Iné hodnoty v evidencii
V rámci svojej riadnej ãinnosti vstupuje banka do zmluvného prenájmu automobilov, kancelárskeho vybavenia a zariade-
nia. Zmluvné splátky sú väã‰inou rozloÏené na obdobie 3 rokov. 
Hodnota t˘chto aktív pouÏívan˘ch bankou predstavuje k 31. decembru 2000 ãiastku 28 172 tisíc Sk (38 431 tisíc Sk 
k 31. decembru 1999).
Iné hodnoty v evidencii predstavujú cenné papiere vydané v zahraniãí obstarané pre klientov. Tieto cenné papiere sú na-
kúpené v mene banky na úãet klientov a predstavujú potenciálny záväzok banky voãi klientom v sume 2 332 202 tisíc Sk
k 31. decembru 2000. 

d) Záväzky zo súdnych sporov
V rámci svojej riadnej ãinnosti sa banka stala predmetom súdnych sporov. Vedenie banky je presvedãené, Ïe ak z t˘chto
sporov pre Àu vyplynú nejaké záväzky, ich skutoãná v˘‰ka nebude maÈ v˘znamn˘ dopad na finanãné podmienky alebo v˘s-
ledky budúcej ãinnosti banky.

e) Hodnoty prijaté do úschovy a správy
Banka vykazuje k 31. decembru 2000 sumu 144 000 tisíc Sk, ktorá predstavuje depozitné certifikáty v úschove pre klien-
tov. Suma cenn˘ch papierov v správe banky je k 31. decembru 2000 3 123 259 tisíc Sk. 

f) Neãerpané prísºuby na poskytnutie úveru
Suma 5 115 200 tisíc Sk  k 31. decembru 2000 predstavuje úverov˘ prísºub od materskej spoloãnosti Raiffeisen Zentralbank
(RZB).

g) Zabezpeãenie s prevodom práv
Banka vykazuje vo svojej podsúvahe sumu 355 470 tisíc Sk, ktorá predstavuje majetok vo forme prijatého zabezpeãenia
s prevodom práv k poskytnut˘m úverom.
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(21) DERIVÁTY

Nesplatené zostatky operácií s derivátmi k 31. decembru 2000 a 1999 boli nasledovné:

tisíc Sk 2000 1999
Zmluvy s úrokov˘mi operáciami
Aktíva 7 364 514 1 085 664 
Pasíva -5 951 115 -912 364 
Zmluvy s devízov˘mi operáciami
Aktíva 18 840 133 7 944 896 
Pasíva -18 692 634 -8 046 309 
Spotové operácie 
Aktíva 2 162 008 1 334 635 
Pasíva -2 161 423 -1 333 356 
Opãné transakcie
Aktíva – 1 999 580 
Pasíva – -1 999 580 
Deriváty celkom 1 561 483 73 166 

V skutoãn˘ch hodnotách t˘chto operácií sú zohºadnené úverové a ostatné ekonomické riziká banky.

SplatnosÈ derivátov k 31. decembru 2000 bola nasledovná (v tisícoch Sk):

Do a vrátane Nad 3 mesiace
3 mesiacov a do 1 roka Nad 1 rok Celkom

Zmluvy s úrokov˘mi operáciami
Aktíva 2 513 399 300 000 4 551 115 7 364 514
Pasíva 1 100 000 300 000 4 551 115 5 951 115
Zmluvy s devízov˘mi operáciami
Aktíva 16 594 311 2 245 822 – 18 840 133
Pasíva 16 467 065 2 225 569 – 18 692 634

(22) âISTÉ V¯NOSOVÉ ÚROKY 

âisté v˘nosové úroky sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
V˘nosové úroky:
– z úverov poskytnut˘ch klientom 2 781 046 2 810 342
– z úãtov a vkladov v in˘ch bankách 735 228 947 147
– zo ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok – 100 963
Nákladové úroky:
– z beÏn˘ch a termínovan˘ch klientsk˘ch úãtov -2 381 808 -1 850 887
– z úãtov a vkladov v in˘ch bankách -803 184 -1 253 555
âisté v˘nosové úroky 331 282 754 010
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Podrobn˘ rozpis v˘nosov z klientsk˘ch operácií podºa regulaãn˘ch poÏiadaviek Ministerstva financií SR je nasledovn˘ 
(v tisícoch Sk):

V˘nosy - operácie s klientmi (712) 2000 1999
Úroky z úverov 2 387 768 2 200 785
Úroky z debetn˘ch zostatkov na beÏn˘ch úãtoch 393 278 609 557
Poplatky a provízie 322 157 248 123
Celkom 3 103 203 3 058 465

(23) âISTÉ V¯NOSY Z OBCHODOVANIA S CENN¯MI PAPIERMI

âisté v˘nosy z obchodovania s cenn˘mi papiermi (v tisícoch Sk):

2000 1999
V˘nosy z cenn˘ch papierov:
Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 3 143 678 1 541 561
Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom 7 708 13 662
Náklady na cenné papiere:
Poplatky a prémia -347 694 -30 661
âist˘ v˘nos z cenn˘ch papierov 2 803 692 1 524 562

(24) OPâNÁ PRÉMIA

V priebehu roka banka obchodovala s opciami na devízy. Pozícia banky bola poãas celého roka plne zaistená. 

tisíc Sk 2000 1999
Získaná opãná prémia 532 008 739 148
Zaplatená opãná prémia -511 068 -712 000
Celkom 20 940 27 148

(25) OSTATNÉ V¯NOSY

Ostatné v˘nosy sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

2000 1999
Mimoriadne v˘nosy 18 590 53 236
Ostatné v˘nosy 3 552 7 594
V˘nosy z predaja investiãného majetku 6 262 600
Ostatné v˘nosy 28 404 61 430



/38

(26) NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

·truktúra nákladov na zamestnancov je nasledovná (v tisícoch Sk):

2000 1999
Mzdové náklady 552 704 382 508
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie 152 647 105 100
Odmeny ‰tatutárnym zástupcom – –
Celkom 705 351 487 608

Priemern˘ poãet zamestnancov v priebehu roka:

2000 1999
Vedenie banky 6 5
Ostatní zamestnanci 1 671 1 288
Celkom 1 677 1 293

Banka mala v priebehu roka 9 ãlenov dozornej rady (1999: 9 ãlenov).

(27) DA≈OVÁ SITUÁCIA

Prevod úãtovného zisku na základ dane z príjmov právnickej osoby je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

2000 1999
Hospodársky v˘sledok beÏného obdobia 1 820 965 1 733 932
Trvalé rozdiely:
Nezdaniteºn˘ v˘nos zo ‰tátnych dlhopisov -1 882 650 -1 417 695
DaÀovo neuznateºné náklady 125 977 150 775
Ostatné odpoãítateºné poloÏky a úºavy -376 317 -217 472
Základ dane -312 025 249 540
Prechodné rozdiely:
Tvorba opravn˘ch poloÏiek a rezerv - netto 272 535 212 522
Zdaniteºn˘ základ -39 490 462 062

Rôzne interpretácie daÀov˘ch predpisov t˘kajúce sa ãinnosti banky môÏu viesÈ k tvorbe daÀov˘ch dohadn˘ch poloÏiek, pre
ktoré v súãasnosti neexistuje predpoklad objektívnej kvantifikácie. Predstavenstvu nie sú známe takéto dohadné poloÏky, kto-
ré by mali vplyv na úãtovnú závierku ako celok.
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(28) RIZIKO LIKVIDITY

Riziko likvidity predstavuje mieru schopnosti banky plniÈ svoje záväzky súvisiace s pouÏívan˘mi finanãn˘mi nástrojmi.

V tabuºke je anal˘za aktív, pasív a vlastného imania podºa príslu‰n˘ch termínov splatností zostavená na základe zostatko-
vej doby odo dÀa zostavenia bilancie aktív a pasív do termínu zmluvnej splatnosti. Táto anal˘za zobrazuje termíny splat-
nosti pri dôslednom uplatnení zásady opatrnosti v prípadoch moÏn˘ch úhrad pred termínom splatnosti. V prípade pasív je
vyznaãen˘ najskor‰í moÏn˘ termín úhrady, k˘m u aktív je to posledn˘ moÏn˘ termín úhrady. Podºa opatrenia NBS banka vy-
kazuje ‰tátne cenné papiere a kótované cenné papiere v kategórii „do a vrátane 1 mesiaca“ bez ohºadu na ich skutoãnú
splatnosÈ. Aktíva a pasíva, ktor˘ch splatnosÈ nie je zmluvne urãená, sú zoskupené v kategórii s „neurãenou splatnosÈou“.

Pozícia likvidity k 31. decembru 2000 vyjadrená v tisícoch Sk bola nasledovná:

Neurãená 
splatnosÈ

Nad 3 alebo
Do vrátane mesiace Nad 1 rok Nad 5 klasifikované

31. decembra 2000 3 mesiacov a do 1 roka a do 5 rokov rokov úvery Celkom 
Aktíva: 53 099 810 7 614 696 12 244 430 997 806 4 409 081 78 365 823
Peniaze a peÀaÏ. ekvivalenty 8 746 003 – – – – 8 746 003
Úvery in˘m bankám 11 205 854 1 100 000 400 000 – – 12 705 854
Úvery klientom 17 173 497 6 310 456 10 656  408 575 894 158 357 34 874 612
Obchod. cenné papiere 15 680 123 76 016 1 143 927 410 464 1 409 859 18 720 389
Investiãné cenné papiere – – – – 383 427 383 427
Investiãn˘ majetok – – – – 1 742 112 1 742 112
Preddavky a ostatné aktíva 294 333 128 224 44 095 11 448 715 326 1 193 426
Pasíva a vlastné imanie: 64 317 352 3 463 947 1 586 366 574 680 8 423 478 78 365 823
Záväzky voãi bankám 4 455 256 526 974 1 034 072 426 300 405 537 6 848 139
Podriaden˘ dlh – – 449 900 112 475 – 562 375
Záväzky voãi klientom 58 013 575 2 811 420 102 394 35 905 51 135 61 014 429
Ostatné pasíva 27 556 125 553 – – 518 486 671 595
Rezervy – – – – 2 621 953 2 621 953
Vlastné imanie 1 820 965 – – – 4 826 367 6 647 332
Súvah. pozícia k 31.12.00 -11 217 542 4 150 749 10 658 064 423 126 -4 014 397 –
Podsúvahové aktíva 26 896 202 3 837 815 7 827 755 855 728 – 39 417 500
Podsúvahové pasíva 32 922 952 3 482 086 4 580 072 2 092 283 256 643 43 334 036
Poz. likvidity k 31.12.00 -17 244 292 4 506 478 13 905 747 -813 429 -4 271 040 -3 916 536
Kumulatívna poz. likvidity -17 244 292 -12 737 814 1 167 933 354 504 -3 916 536 –
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(29) ODHAD REALIZAâNEJ HODNOTY

Podºa názoru vedenia banky, ktor˘ vychádza z predpokladov uveden˘ch v ìal‰om odseku, pokiaº nie je v jednotliv˘ch prí-
padoch uvedené inak, trhovo realizovateºná hodnota finanãného majetku banky sa v˘razne neodli‰uje od hodnôt uvede-
n˘ch v súvahe banky k 31. decembru 2000 a 1999.

Súvahová hodnota úverov zníÏená o opravné poloÏky a rezervy sa pribliÏuje k ich realizovateºnej trhovej hodnote, k˘m re-
álna hodnota záväzkov krátkodobého finanãného majetku, ostatn˘ch aktív, preddavkov a ãasovo rozlí‰en˘ch v˘nosov zod-
povedá ich úãtovnej hodnote. Akcie a ostatné cenné papiere s premenliv˘m a pevn˘m v˘nosom spolu s príslu‰n˘mi podsú-
vahov˘mi in‰trumentmi sú zobrazené v obstarávacej cene alebo trhovej hodnote, a to podºa toho, ktorá je niÏ‰ia. 

(30) OSOBY BLÍZKE A PREPOJENÉ S BANKOU 

Medzi osoby blízke a prepojené s bankou patria akcionári, ãlenovia predstavenstva, ostatní zamestnanci a podniky, v kto-
r˘ch v˘‰ka investícií banky presahuje 10 % akcií. Suma úverov a prevádzkov˘ch preddavkov poskytnut˘ch t˘mto osobám
k 31. decembru 2000 predstavuje sumu 1 107 435 tisíc Sk (1999: 452 783 tisíc Sk). Nárast oproti minulému obdobiu
predstavujú hlavne úvery poskytnuté dcérskym spoloãnostiam.

(31) ZOSÚLADENIE S MEDZINÁRODN¯MI ÚâTOVN¯MI ·TANDARDAMI

Ako je uvedené v bode 2 prílohy, banka pripravuje svoje úãtovné v˘kazy v súlade s úãtovn˘mi postupmi platn˘mi
v Slovenskej republike, ktoré sa v˘znamne nelí‰ia od medzinárodn˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov (IAS).

Hlavné rozdiely t˘kajúce sa vlastného imania a hospodárskeho v˘sledku beÏného roka sú nasledovné (v tisícoch Sk):

2000 1999
Kapitál HV Kapitál HV

a rezervy beÏného roka a rezervy beÏného roka 
Podºa slov. úãt. postupov 4 826 367 1 820 965 3 583 841 1 549 107
Efekt z konsolidácie:
– Tatra Leasing, s. r. o. 115 271 86 510 21 976 93 294
– Tatra Group Servis, s. r. o. -9 854 – -9 854 –
Zdanenie 929 188 3 801 867 557 61 631
Podºa IAS 5 860 972 1 911 276 4 463 520 1 704 032
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Návrh na rozdelenie zisku
za rok 2000 

(v tis. Sk)
Zisk po zdanení 1 820 965
Dividendy – kmeÀové akcie 451 944
Dividendy – zamestnanecké akcie 5 442 
Tantiémy 12 000
Prídel do sociálneho fondu 16 390
Prídel do zákonného rezervného fondu 0
Nerozdelen˘ zisk minul˘ch rokov 1 335 189
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Orgány spoloãnosti
k 31. decembru 2000

Dozorná rada

Ing. Milan Vr‰kov˘
predseda dozornej rady

Dkfm. Dr. Herbert Stepic
podpredseda dozornej rady
zástupca generálneho riaditeºa
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
ViedeÀ

Prof. Ing. Peter BaláÏ, CSc.
Ekonomická univerzita,
Fakulta medzinárodného obchodu
Bratislava

Dr. Reinhard Böck
riaditeº odboru priameho obchodu
PoisÈovÀa Uniqua (Otãina)
ViedeÀ

Mag. Walter Grün
ãlen predstavenstva
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – 
Wien, reg. Ges.m.b.H
ViedeÀ

Mag. Renate Kattinger
viceprezidentka
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
ViedeÀ

Ing. Ján Neubauer
finanãn˘ riaditeº
Fit Plus, spol. s r. o.
Bratislava

Ing. Jolana Petrá‰ová
podpredsedníãka predstavenstva 
a viceprezidentka pre riadenie a personalistiku
Slovnaft, a. s.
Bratislava

Ing. ·tefan Tesák
generálny riaditeº
Slovalco, a. s.
Îiar nad Hronom

Vedenie banky

Predstavenstvo:

Dkfm. Rainer Franz
generálny riaditeº

Ing. Miroslav Uliãn˘
zástupca generálneho riaditeºa

Ing. Igor Vida
zástupca generálneho riaditeºa

H. Ir. Philippe Moreels

Dr. Christian Masser

Ing. Ivan ·ramko

Prokuristi: 

Oºga DÏuppová, PhD.

Ing. Pavol Feitscher

Ing. Pavel Karel

Ing. Marcel Ka‰ãák



/46

BRATISLAVA

Modra

Pezinok
Trnava

Skalica

Dunajská Streda
Nové Zámky

·túrovo

Levice

Nitra

Pie‰Èany

Prievidza
Nové Mesto n. Váhom

Trenãín

Púchov
âadca

ÎILINA

Martin

RuÏomberok

Liptovsk˘ Mikulá‰

BANSKÁ BYSTRICA

Luãenec

Poprad
Pre‰ov

KO·ICE

Humenné

Michalovce

Stav k 31. 12. 2000

Zvolen

SieÈ obchodn˘ch miest 
banky na Slovensku

Celkov˘ poãet poboãiek: 69

Bratislava: centrála, 4 regionálne poboãky, 42 poboãiek
Ko‰ice: regionálna poboãka, 11 poboãiek
Banská Bystrica: regionálna poboãka, 7 poboãiek
Îilina: regionálna poboãka, 9 poboãiek
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Poboãky a expozitúry Tatra banky
k 31. decembru 2000

Bratislava – Stred, 
regionálna poboãka

Dunajská 4
Franti‰kánske nám. 3
Karloveská 1 – Riviéra
Kopãianska 90
Na v⁄‰ku 12
Panónska cesta – Obchodné centrum Danubia
PetrÏalka – Hypermarket Tesco
Prievozská 6/A
Továrenská 10
Tupolevova 3/a
Ul. 29 augusta 2
Vajanského nábr. 5
Viedenská cesta 85
Jarovce

Bratislava – Západ, 
regionálna poboãka

J. Joná‰a 3 (Devínska Nová Ves)
Saratovská 2/A
Stromová 9
·tefánikova 17
·tefánikova 21
Vajnorská – Polus City Center

Bratislava – V˘chod, 
regionálna poboãka

Galvaniho 2/A
Herlianska 9
Ka‰tielska 1/A
Letisko M. R. ·tefánika
Miletiãova 42
Nám. M. Benku 8
Staviteºská 7
Tomá‰ikova 14
Dunajská Streda, Galantská cesta
·túrovo, Hlavná 54

Bratislava – Sever, 
regionálna poboãka

Raãianska 62/B
Levice, Mlynská 3
Modra, Nám. ª. ·túra 78
Nitra, ·tefánikova 61
Nové Mesto n. Váhom, ul. âsl. armády 18

Nové Zámky, PetŒfiho 3
Pezinok, Bratislavská 83
Pie‰Èany, A. Hlinku 46
Skalica, Nám. Slobody 98
Trnava, Hlavná 5
Trnava, Veterná 40 – Obchodn˘ dom Tesco
Trenãín, Palackého 6

Ko‰ice, 
regionálna poboãka

Rooseveltova 1
·túrova 28
Toryská 3
Tr. KVP 1, Billa
Trolejbusová 1, obchodn˘ dom Tesco
Ko‰ice – ·aca, Îeleziarenská 49
Humenné, Nám. Slobody 54
Michalovce, Jaroslawská 11
Poprad, Nám. sv. Egídia 95
Pre‰ov, ªubochnianska 2
Pre‰ov, Nám. Legionárov 1

Banská Bystrica, 
regionálna poboãka

Dolná 4
Nám. slobody 4
Zvolenská cesta, obchodn˘ dom Tesco
Luãenec, Kubínyho nám. 10
Liptovsk˘ Mikulá‰, Garbiarska 2583
Prievidza, Nám. Slobody 1
RuÏomberok, A. Bernoláka 6

Îilina, 
regionálna poboãka

Mariánske nám. 196/6
Obchodná 15
PT, Celulózka 1374
ul. Jána Milca 9
âadca, Staniãná 191
Martin, Na Bystriãku 8
Martin, Osloboditeºov 70
Púchov, Svätoplukova 3
Púchov, ul. 1. mája 1655
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Základné sluÏby
pre podnikateºov a fyzické osoby

Tatra banka okrem tradiãn˘ch bankov˘ch sluÏieb
a produktov ponúka aj ‰pecializované sluÏby na me-
dzinárodnej úrovni s vyuÏitím najmodernej‰ích tech-
nológií vo v‰etk˘ch svojich poboãkách s on-line pre-
pojením po celom Slovensku, na odborn˘ch útvaroch
centrály, ako aj prostredníctvom svojich dcérskych
spoloãností. Ponuka bankov˘ch sluÏieb je k dispozícii
na internetovej stránke www.tatrabanka.sk, telefonic-
ky prostredníctvom sluÏby DIALOG a taktieÏ cez sluÏ-
bu Mobil Banking.

Bankové sluÏby pre podnikateºov

Vedenie úãtov, elektronické a iné sluÏby

" BeÏné a termínované úãty v Sk a v cudzích menách
" BeÏné úãty – sociálny a rezervn˘ fond v Sk
" Platobné karty:

VISA Electron a Eurocard/MasterCard – medziná-
rodné debetné platobné karty
American Express – zahraniãné kreditné karty
s medzinárodn˘m pouÏitím
VISA – medzinárodné kreditné platobné karty

" Internet banking
" DIALOG – zadávanie platobn˘ch príkazov, zisÈova-

nie stavu a pohybov na úãte a mnoho in˘ch infor-
mácií prostredníctvom telefonického hovoru s ope-
rátorkou, 24 hodín denne, 7 dní v t˘Ïdni

" B-mail – generovanie správ o stave a pohyboch na
úãte na základe klientom zadan˘ch podmienok
a ich následné zasielanie formou SMS správ na
GSM mobiln˘ telefón alebo e-mailovú adresu

" Mobil Banking – získavanie informácií o zostatku
a pohyboch na úãte ako aj zadávanie platobn˘ch
príkazov prostredníctvom mobilného telefónu

" Telebanking – komunikácia s bankou z vlastnej kan-
celárie prostredníctvom poãítaãa, domáci a zahra-
niãn˘ platobn˘ styk

" Depozitné certifikáty

" Spracovanie platieb a ‰ekov
" Iné sluÏby: zmenárenské sluÏby, prenájom bezpeã-

nostn˘ch schránok, denn˘ a noãn˘ trezor, prenájom
po‰tov˘ch prieãinkov

Platobn˘ styk

" domáci
" zahraniãn˘

Financovanie

" projekty v Sk a cudzích menách formou krátkodo-
b˘ch, strednodob˘ch, dlhodob˘ch a kontokorent-
n˘ch úverov

" ‰peciálne úverové programy zah⁄Àajú zdroje
Európskej investiãnej banky, japonskej EXIM banky
a Európskej banky pre obnovu a rozvoj a zdroje
programu PHARE

" financovanie exportu a importu v Sk a v cudzích me-
nách

" financovanie projektov a nehnuteºností
" syndikované úvery na domácom zahraniãnom trhu

Obchodné financovanie

" dokumentárne inkasá
" forfaiting - odkupovanie pohºadávok
" odkupovanie úãtovn˘ch pohºadávok (faktoring)

s právom/bez práva spätného postihu
" financovanie skladiskov˘ch záloÏn˘ch listov
" eskont zmenky
" dokumentárne akreditívy a stand-by akreditívy
" v‰etky druhy bankov˘ch záruk
" stredno a dlhodobé exportné obchodné financovanie
" odberateºské, dodávateºské úvery v spolupráci s ex-

portn˘mi agentúrami
" krátkodobé financovanie na báze revolvingového

call loanu a blokovaného kontokorentu
" komoditné financovanie



Treasury a investiãné bankovníctvo

" termínované vklady v Sk a v cudzích menách
" spotové, forwardové a swapové operácie
" sprostredkovanie obchodov s cenn˘mi papiermi
" repo obchody a buy/sell back transakcie s cenn˘mi

papiermi
" financovanie prostredníctvom emisií cenn˘ch papierov
" ‰truktúrované investiãné produkty
" ‰truktúrované produkty na financovanie
" sluÏby custody
" I:DEAL

Bankové sluÏby pre fyzické osoby

Vedenie úãtov, elektronické a iné sluÏby

" BeÏné úãty, termínované úãty a vkladné kniÏky v Sk

a v cudzích menách
" Platobné karty:

VISA Electron a Eurocard/MasterCard – medziná-
rodné debetné platobné karty
American Express – zahraniãné kreditné karty
s medzinárodn˘m pouÏitím
VISA a virtuálna VISA – medzinárodné kreditné pla-
tobné karty

" Kontokorentné, spotrebné, hypotekárne úvery
" Internet banking
" DIALOG – zadávanie platobn˘ch príkazov, sledo-

vanie stavu, pohybov na úãte a mnoho in˘ch infor-
mácií prostredníctvom telefonického hovoru s na‰ou
operátorkou, 24 hodín denne, 7 dní v t˘Ïdni

" B-mail – generovanie správ na základe klientom za-
dan˘ch podmienok a ich následné zasielanie for-
mou SMS správy na GSM mobiln˘ telefón alebo for-
mou správy elektronickej po‰ty

" Mobil Banking – získavanie informácií o zostatku
a pohyboch na úãte, ako aj zadávanie platobn˘ch
príkazov prostredníctvom mobilného telefónu

" TatraPay – platby v internetov˘ch obchodoch pomo-
cou internet bankingu

" CardPay – platby v internetov˘ch obchodoch pla-
tobn˘mi kartami

" Depozitné certifikáty
" PeÀaÏná transferová sluÏba Western Union
" ·eky – nákup Euro‰ekov a cestovn˘ch ‰ekov VISA,

nákup a predaj cestovn˘ch ‰ekov Thomas Cook
a American Express, inkaso ostatn˘ch druhov ‰ekov

" Iné sluÏby – zmenárenské sluÏby, prenájom bezpeã-
nostn˘ch schránok, moÏnosÈ zriadenia stavebného
sporenia

" Vinkulácie
" Dokumentárne inkasá, dokumentárne akreditívy
" Bankové záruky
" Sprostredkovanie obchodov s cenn˘mi papiermi

·peciálne sluÏby

Lízing automobilov, strojov a zariadení ponúka na‰a
dcérska spoloãnosÈ Tatra Leasing, spol. s r. o. Dcérska
spoloãnosÈ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.,
sa zaoberá spravovaním otvoren˘ch podielov˘ch
fondov, investiãn˘ch fondov a kolektívnym investo-
vaním.
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TATRA BANKA
Vajanského nábreÏie 5

P. O. BOX 50
810 11 Bratislava 111

Slovenská republika

Tel.: +421/2/5919 1111
Fax: +421/2/5292 4760

Telex: 926 44 TATR SK
SWIFT: TATR SK BX

Internet: http://www.tatrabanka.sk


