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III. Ochrana vkladov 

• Chránené vklady: 
– Najviac do výšky 100 000 €, plné krytie  
 

• Nechránené produkty: investície do dlhopisov, podielových fondov... 
 

• Fond ochrany vkladov 
– Ex ante schéma 
– Banky platia ročne 0,2 % vkladov 

 
• Aktuálny objem prostriedkov: cca 200 mil. € (uložené v NBS) 
• Objem chránených vkladov v bankách: cca 30 mld. € 

 
• Pobočky – vklady poistené v zahraničí 

 
 



IV. Záchrana problémovej banky (1/2) 

 
 
 
 

• Prípad 1 (jednoduchší) 
 

– Banka je zdravá (má dosť kapitálu), len nemá likviditu  
 

– Ak má banka voľné aktíva, ktoré môže poskytnúť CB ako zabezpečenie, 
likviditu získa prostredníctvom repo obchodu (štandardná situácia) 
 

– Ak nemá voľné aktíva: CB poskytne tzv. emergency liquidity assistance 
• Poskytnutie likvidných prostriedkov bez nutnosti zabezpečenia 
• Problém: dokedy? (zombie banky) 

 



IV. Záchrana problémovej banky (2/2) 

 
 
 
 

• Prípad 2 (zložitejší) 
 

– Banka nemá dostatok vlastných zdrojov, potrebuje nový kapitál 
 

– Riešenie: 
• Predaj inej banke (ak je záujem) 
• Odkúpenie zlých aktív štátom (IRB, SR, 2000) 
• Navýšenie kapitálu zo strany štátu / bail-out  
    (Allied Irish Bank & Bank of Ireland, 73 mld. €, 29 % HDP, 2010-2011) 
• Rozdelenie banky na dobrú a zlú časť (Dexia -> Belfius, BE, 2011) 
• Kapitalizácia dlhu – navýšenie kapitálu zo strany dlžníkov / bail-in 
    (Bank of Cyprus, CY, 2013, 40 % nechránených vkladov) 
 
     

 



• Ako zabrániť existencii príliš veľkých bánk? 
 

– Limit na maximálnu veľkosť bilancie banky 
• Len teoretická možnosť 

 
– Nútené rozdelenie na depozitnú a investičnú časť 

• Aktuálny návrh Európskej komisie 
 

– Zvýšiť požiadavku na kapitál pre systémovo 
významné banky 
• Už je implementované v legislatíve 
• Daň za vysokú implicitnú garanciu zo strany štátu 



V. Riziká slovenských bánk 

Zhoršenie 
makroekonomického vývoja  

Pretrvávajúce nízke úrokové 
sadzby        

 

Nepokoje na Ukrajine 

 

Vysoká koncentrácia v rámci 
finančného trhu  

Obchodné politiky finančných 
inštitúcií 

 

Riziková oblasť Špecifické riziko 

Kreditné riziko 

Citlivosť bánk na trh nehnuteľnosti 

Nízka výnosovosť aktív a vznik 
bublín v cenách aktív 

Nedostatočná obozretnosť pri 
poskytovaní úverov retailu 

Sekundárne efekty sankcií na 
hospodársky rast a domáce finančné 
inštitúcie  

Vysoká koncentrácia (časti) portfólia 
alebo vyššie vystavenie voči vlastnej 
skupine  

Rastúca previazanosť na 
sprostredkovateľov 


