
Ekonomika podniku – okruh �. 14  
BANKOVÁ SÚSTAVA A VZ�AHY MEDZI SEKTORMI 

BANKOVÁ SÚSTAVA (BS)1

- tvoria ju všetky bankové inštitúcie, ktoré v danom štáte existujú, pôsobia a vz�ahy medzi 
nimi 

Banková inštitúcia - inštitúcia,  ktorá má povolenie vykonáva� bankové operácie, poskytova�  
            bankové služby 
         - inštitúcia, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s peniazmi 

Druhy: 1. jednostup�ová - všetky operácie vykonáva centrálna banka, vykonávajú úzko 
    špecializované �innosti, sú závislé  od centrálnej banky, vykonávajú krajiny s   
    centrálne plánovanou ekonomikou 

 2. dvojstup�ová - 1. stupe� - centrálna banka 
        2. stupe� - sie� komer�ných bánk 

- základnou úlohou centrálnej banky je plni� makroekonomické   
funkcie 

     - komer�né banky plnia  mikroekonomické funkcie 

Bankové systémy  v  netrhových ekonomikách 
Ide o jedno alebo dvojstup�ový bankový systém. 
Dvojstup�ový bankový systém tvoria: a) nesamostatné závislé banky 
        b) banky existujúce v podmienkach vytvárania 
samostatných a nezávislých bánk v procese transformácie 
→ podnikajú v malom rozpätí,  výsledky ich �innosti ovplyv�ujú ich existenciu 

Bankový systém v trhových ekonomikách 
- charakteristický je dvojstup�ový bankový systém 

1. h�adisko stup�a internacionalizácie 
• bankový systém s najvyšším stup�om internacionalizácie 
• bankový systém s najnižším stup�om internacionalizácie 

2. h�adisko druhov bánk 
• s prevahou univerzálnych bánk 
• s prevahou špecializovaných bánk 
• s kombináciou univerzálnych a špecializovaných bánk

3. h�adisko vlastníckych foriem 
• s prevažne súkromnými a akciovými bankami (konsolidovaná a záru�ná, banka → štátny 

podnik) 
• s nesamostatnými a závislými bankami 
• s vysokým podielom znárodnených bánk 

4. h�adisko ve�kosti pobo�kovej siete 
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• s ve�kým po�tom bánk s malou pobo�kovou sie�ou 
• s malým po�tom bánk s ve�kou pobo�kovou sie�ou 
• s ve�kým po�tom bánk vzájomne prepojených vlastníckych vz�ahov 

Základné zložky bankového systému 
- dvojstup�ový bankový systém → vrchol tvorí centrálna banka 
          základ�a - všetky ostatné banky 

Centrálna banka 
Vznik - zjednotenie pe�azí na jednom mieste , emitentom boli panovníci, realizuje menovú 
politiku. 
Je to banka bánk a štátu. Môže by� akciovou spolo�nos�ou, ale naj�astejšie je vo vlastníctve 
štátu (právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri). Je zodpovedná za 
množstvo meny. 
Snaží sa: - zabezpe�i� stabilitu meny 
  - ur�uje menovú politiku 
  - riadi pe�ažný obeh 
  - emituje peniaze do obehu 
  - koordinuje platobný styk 
  - koordinuje zú�tovanie bánk 
  - kontroluje banky 
  - pokladni�né plnenie štátneho rozpo�tu 
  - emisia a umiestnenie štátnych dlhopisov 
  - riadi  medzinárodný platobný styk a zú�tovanie 
  - riadi devízové hospodárstvo 
  - vyrovnaná platobná bilancia 
  - zastupuje v nad/medzinárodné inštitúcie, operáciách na svetovom trhu 
  - zabezpe�uje, koordinuje rozvoj bankového informa�ného systému 

Centrálna banka - riadiace centrum bankového systému a ostatné banky riadi pomocou 
ne/priamych nástrojov. 
                -  konštitúcia jednej banky alebo ako sústava emisných bánk vo federáciách 
a spolkových krajinách 

Ostatné banky - majú iné postavenie ako centrálna banka 
 1. poskytujú služby obyvate�stvu, podnikate�om, orgánom  miestnej samosprávy 
 2. snažia sa o �o najvyšší hospodársky výsledok 
 3. zabezpe�enie likvidity 
 4. podporovanie aktivít podnikate�ských subjektov 
 5. optimalizácia podstupovaného rizika 

1.  h�adisko vlasstníckych foriem 
• štátne 
• družstevné - sú zakladané družstvami, fungujú na základe bezpodielových fondov 
• súkromné - rôzne právne formy (u nás akciová spolo�nos�, alebo štátny pe�ažný ústav) 



2. h�adisko zamerania ich �innosti 
• univerzálne - vykonávajú všetky bankové operácie na základe povolenia, na ur�itý okruh 

klientely 
• špecializované - zameriavajú sa na vymedzené �innosti 

 a) akcepta�ná  e) hypotekárna i) splátková  m) konsolidovaná 
 b) depozitná  f) investi�ná  j) žírová  
 c) devízová  g) komunálna  k) záru�ná 
 d) eskontná  h) lombardná  l) clearingová 

Štruktúra bankového systému na Slovensku 
Na �ele → Národná banka Slovenska - zabezpe�enie stability  meny (hlavné �innosti zo 
zákona) 
2. stupe�→ sie� komer�ných bánk, z h�adiska právnych foriem akciová alebo š. p. ú. 

Bankami v zmysle zákona sú: právnické osoby so sídlom v SR, založené ako akciové 
spolo�nosti alebo š. p. ú., ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery a ktoré na výkon �innosti  
majú povolenie pôsobi� ako banka. Š. p. ú.  môže založi� orgán štátnej správy pri�om za 
záväzky ru�í štát.  

Subjekty bankového systému SR 
NBS 

 komer�né banky  pob. zahrani�ných bánk  š. p. ú. 
 zastúpenia zahr. bánk 

Ú�elové organizácie: 
1. Bankové zú�tovacie centrum Slovenska  - myslím, že už nefunguje 
2. Fond ochrany vkladov 
3. Autoriza�né centrum Slovenska, Asociácia bánk 

Pobo�ky zahrani�ných bánk: 
- organiza�né zložky zahrani�nej banky na území SR,  ktoré majú povolenie pôsobi� ako 
banka 

Zastúpenie zahrani�ných bánk: 
- organiza�ná zložka zahrani�ných bánk, ktorá je na území SR, ale nesmie prijíma� vklady, 
poskytova� úvery, poskytova� služby ako iné banky, vykonáva� akúko�vek podnikate�skú 
�innos�, propagujú �innos� zahrani�ných bánk, získa� informácie o možnostiach spolupráce 
so SR. 

�innos� bánk podporujú: 
1. BZC - založilo ministerstvo financií SR 
 - zabezpe�uje platobný styk bánk SR 
 - prevádzkuje informa�ný systém pre banky 
2. FOV - sústre�uje a spravuje pe�ažné prostriedky bánk a pobo�iek zahrani�ných bánk na 
poskytovanie náhrad 
   za vklady fyzických osôb, ktoré sú uložené v bankách a stali sa nedostupnými 



3. ACS - akciová spolo�nos�
 - zabezpe�uje elektronickú a hlasovú autorizáciu platobných kariet, ich vyh�adávanie, 
správu, riadenie 
4. AB - dobrovo�né záujmové združenie bánk 
 - rieši odborné problémy bankovej sféry 
 - zastupuje záujmy �lenov bánk k orgánom štátnej správy 
 - reprezentuje záujmy svojich �lenov doma a v zahrani�í 
 - cie�: napomáha� rozvoju bankového sektora 
 - vydala kódex bankovej etiky 
  → formovanie bankovej kultúry a etiky pracovníkov banky 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Usporiadanie BS nie je jednotné. Poznáme dva druhy BS2: 

1. jednostup�ová 
2. dvojstup�ová 

1. jednostup�ová – BS, pri ktorú je charakteristická  existencia jedinej inštitúcie, ktorá 
vykonáva funkcie centrálnej banky a zárove� aj funkcie komer�ných bánk. Spravidla 
funguje v inej než trhovej ekonomike, teda v centrálne plánovanej ekonomike. 

Príkladom takejto BS bola aj naša BS do roku 1989, kedy existovala jedna banka – Štátna 
banka �eskoslovenská (ŠB�S), ktorá plnila nasledovné funkcie: 

� emisia bankoviek a mincí 
� riadenie pe�ažného obehu 
� realizácia pe�ažnej politiky 
� financovanie firiem 

Popri nej ešte reálne existovali aj Slovenská štátna sporite��a a Živnobanka, ktoré 
prijímali vklady a poskytovali úvery a takisto �SOB, ktorá mala na starosti obchody so 
zahrani�ím. 

Charakteristické znaky: 
1. nepripúš�a sa ani teoretická možnos� inflácie – ani v prípade nadmernej emisie pe�azí 
2. vznikajú vynútené úspory – v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom 
3. poskytovanie úverov na iných než komer�ných princípoch 
4. samostatné banky – možnos� krachu týchto bánk bola vylú�ená, fungovali ale nikto sa 

nezaujímal o ich hospodársky výsledok 
5. ŠB�S mala pasívny charakter – evidovala finan�né toky, bez možnosti ovpyv�ova�

ich 

2. dvojstup�ová – štandardné usporiadanie, typické pre moderné ekonomiky 
1. stupe� – funkcie CB 
2. stupe� – sie� KB, funkcie 2. stup�a 

pod�a oddelenia �inností v KB existujú 3 subsystémy bankového systému: 
a) systém univerzálneho bankovníctva 
b) systém oddeleného bankovníctva 
c) systém zmiešaného bankovníctva 

                                                
2 Spracované pod�a prednášok od Ivety �



a) KB univerzálneho charakteru vykonáva �innosti v oblasti investi�ného aj komer�ného 
bankovníctva - prijíma vklady, poskytuje úvery a obchoduje s CP  

- prevláda v Európe 
- pripúš�a možnosti špecializácie 

b) Systém oddeleného bankovníctva predpokladá striktné oddelenie investi�ného 
bankovníctva (emisia a umiestnenie CP) od komer�ného bankovníctva (vklady 
a úvery) 
Po hospodárskej kríze v USA, kedy skrachovalo ve�a bánk, sa zis�ovali prí�iny tohto 
krachu. Bol prijatý Glass- Steaglov zákon. Riešením bolo práve striktné oddelenie  
komer�ného a investi�ného bankovníctva. Toto oddelenie fungovalo donedávna, v 90.- 
tych rokoch sa striktné rozdiely potierajú  - investi�né a komer�né bankovníctvo majú 
spolo�né �rty. Systém oddelenia dodnes funguje v Japonsku, no aj tam sa od toho 
pomaly upúš�a. 

c) Základom systému zmiešaného bankovníctva je takisto oddelenie investi�ného 
bankovníctva od komer�ného, pri�om rizikové �innosti vykonávajú dcérske 
spolo�nosti. 

V SR všetky banky majú univerzálny charakter, s výnimkou špecializovaných subjektov, 
akými sú stavebné sporite�ne. 

VZ�AHY MEDZI JEDNOTLIVÝMI SEKTORMI3   

1. Vz�ahy medzi bankovým a klientským sektorom 

� prijímanie vkladov  
� poskytovanie úverov 
� sprostredkovanie platobného styku 

2. Vz�ahy medzi bankovým a vládnym sektorom 

� prijímanie zákonov (NRSR) 
� menovanie vrcholových predstavite�ov NBS 
� koordinácia hospodárskej politiky (vláda) 
� platba daní, ciel,... 

3. Vz�ahy medzi bankovým sektorom a zahrani�ím 

� �lenstvo v medzinárodných inštitúciách 
� prijímanie a poskytovanie vládnych úverov 
� obchodné vz�ahy so zahrani�nými bankami 
� obchodovanie so zahrani�nou klientelou 

4. Vz�ahy vo vnútri bankového sektora 

� usmer�ovanie a ur�ovanie pravidiel podnikania v bankovníctve a doh�ad 
� tvorba povinných minimálnych rezerv 
� obchodovanie medzi centrálnou bankou a komer�nými bankami 
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 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

D  Zahrani�né     A  VLÁDNY SEKTOR4

     nadnárodné a          parlament  prezident 
     medzinárodné I    1           2

     B  BANKOVÝ SEKTOR   vláda 
          centrálna banka 
VLÁDNE  S.            5         6        7  3  
BANKOVÉ  S.          4 vládne I 
          komer�né banky 
            8        9       10 

KLIENTSKÝ S.    C  KLIENTSKÝ SEKTOR 
          podnikatelia  obyvate�stvo  

Centrálna banka - ur�uje pravidlá, vytvára priestor, doh�ad nad komer�nými bankami (5) 
Komer�né banky - majú vo�i centrálnej banke povinnos� minimálnych rezerv (8 % z 
primárnych vkladov, 3 % zo stavebných vkladov)  (6)
(7) - obchodovanie s cennými papiermi 
Klienti - domácnosti, firmy, fyzické osoby, právnické osoby, vláda 
Vláda - NR SR, prezident, vláda, iné vládne inštitúcie 
NR SR prijíma zákony ovplyv�ujúce �innos� bankového sektora, postavenie, pôsobnos�, 
zodpovednos�
Prezident - menuje vrcholových predstavite�ov centrálnej banky, niektoré �alšie sú�asti 
bankového sektora 
Vláda - NBS je nezávislá, ale podporuje hospodársku politiku vlády, pri�om využíva �innos�
komer�ných bánk 
	alšie - da�ový úrad 

Zahrani�ie - reprezentant NBS 
Iné vládne sektory môžu poskytnú� nášmu bankovému sektoru poskytnú� úvery, aj 
zahrani�né banky našim. 
Zahrani�ní klienti - prijímanie vkladov, poskytovanie úverov 
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