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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá súčasnými možnosťami úverovania súkromného podniku 

obchodnými bankami na území Slovenskej republiky a jej hlavným zameraním je 

analyzovanie jednotlivých druhov úverov ponúkaných bankami a porovnávaním 

hodnotiacimi metódami podľa zvolených kritérií. Výsledkom je výber najvýhodnejšieho 

úveru pre podnik zaoberajúci sa stavebníctvom.  

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with lending to private enterprise by commercial banks in current 

conditions of Slovak republic and its main focus is the analyzing of various types of 

loans offered by commercial banks and comparing by comparitive methods for selected 

criteria. The result is a selection of the most favorable loan for private enterprise 

engaged in the construction industry.  
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ÚVOD 

Každý subjekt raz za čas disponuje s voľnými peňažnými prostriedkami, ktoré sa snaží 

čo najvýhodnejším spôsobom zhodnotiť. Na druhej strane, iný subjekt naopak potrebuje 

tieto peňažné prostriedky na realizovanie svojich plánov alebo na financovanie dočasnej 

straty. Tieto dva subjekty sa stretávajú na finančnom trhu či už priamo alebo 

prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. V súčasnej dobe na finančnom trhu 

existuje nespočetné množstvo inštitúcií, ktoré subjektom sprostredkúvajú úverové 

produkty. Ako je vo všeobecnosti známe, najvýznamnejšími sprostredkovateľmi 

finančných prostriedkov sú obchodné banky. Banky poskytujú širokú škálu úverových 

produktov, v ktorých zorientovať sa, nie je často krát jednoduché. 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami úverovania súkromného podniku Mont 

Extrem, s.r.o. obchodnými bankami na území Slovenskej republiky. Túto spoločnosť 

som si vybrala na základe praxe, ktorú som v nej vykonávala a ochotu poskytovať 

dôležité písomné materiály a informácie o súčasnej finančnej situácii.  

 

Keďže v dnešnej dobe je na trhu málo spoločností, ktoré svoju činnosť financujú 

z vlastných zdrojov potrebujú určitú finančnú oporu napríklad na zahájenie svojej 

činnosti, financovanie bežných výdajov alebo na rekonštrukciu či nové vybavenie 

výrobného procesu. I spoločnosť Mont Extrem, s.r.o. čelí tomuto problému. Z dôvodu 

zachovania konkurencieschopnosti potrebuje finančné prostriedky vo výške 25 000 € na 

zaobstaranie nového dopravného prostriedku. Spoločnosť sa rozhodla pre úver od 

obchodnej banky na Slovensku, kde uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť. Výber 

vhodného a finančne najvýhodnejšieho úveru je cieľom tejto bakalárskej práce. 

 

Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvou časťou je vymedzenie cieľov práce a použité 

metódy spracovania, ďalej nasledujú teoretické východiska týkajúce sa bánk, 

bankových úverových produktov a iné dôležité náležitosti úverov. Tretia analytická časť 

sa zaoberá samotnou charakteristikou a analýzou  jednotlivých ponúk bankových 

úverov. Na záver komparáciou ponúkaných úverov a vlastný návrh úveru, ktorý pre 

spoločnosť prinesie zlepšenie finančnej situácie a väčší obzor podnikania. 
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1 VYMEDZENIE GLOBÁLNEHO A  PARCIÁLNYCH 

CIEĽOV  PRÁCE 

1.1 Globálny cieľ práce 

Globálnym cieľom tejto bakalárskej práce je výber najvhodnejšieho bankového úveru 

podľa vybraných kritérií ako formy externého financovania na základe aktuálnych 

ponúk obchodných bánk na území Slovenskej republiky pre súkromnú firmu 

zaoberajúcu sa stavebníctvom. 

 

Informácie k tejto bakalárskej práce sú čerpané z odborných publikácií, internetových 

stránok danej problematiky, z písomných materiálov týkajúce sa podniku Mont Extrem, 

s.r.o. a ústnych rozhovorov s pracovníkmi  jednotlivých bánk. 

1.2 Parciálne ciele práce 

Prvý parciálny cieľ je zoznámenie sa a preštudovanie teoretických podkladov danej 

problematiky, na týchto základoch bude spracovaná praktická časť bakalárskej práce. 

 

Druhým parciálnym cieľom práce je analýza bankových úverov, ktoré ponúkajú 

obchodné banky na území Slovenskej republiky súkromnému podniku. K tejto analýze 

budú použité ponuky úverov od šiestich bánk, a to Všeobecná úverová banka, 

Československá obchodná banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Sberbank 

Slovensko a UniCredit Bank. 

 

Tretím parciálnym cieľom je komparácia jednotlivých ponúk bankových úverov 

zmieňovaných bánk. Táto metóda komparácie bude uskutočnená na základe 

hodnotiacich metód podľa zvolených kritérií, ktoré tvorí sadzba úroková miera, RPMN, 

celková zaplatená čiastka, výška mesačnej splátky a zaistenie. 

 

Na záver práce bude navrhnutý na základe splnených predchádzajúcich cieľov  

najvhodnejší úver ponúkaný bankami pre spoločnosť Mont Extrem, s.r.o., ktorý prinesie 

spoločnosti zlepšenie finančnej situácie a tým aj lepšiu pozíciu na trhu. 
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2 METODOLÓGIA PRÁCE 

K spracovaniu tejto bakalárskej práce sú použité nasledujúce vedecké metódy: 

o  pozorovanie – pri tejto metóde bude sledované aktuálne dianie v podniku pre 

lepšie orientovanie sa vo finančnej situácii podniku 

o  analýza – bude využitá pri spracovaní informácií  jednotlivých bankových 

úverov vybraných bánk 

o  komparácia – táto metóda bude využitá pri porovnávaní úverov podľa 

zvolených kritérií. Komparácia bude uskutočnená na základe dvoch metód: 

ranking podľa zvoleného kritéria a bodovacej metódy 

o  indukcia – pomocou tejto metódy bude vyvodený záver na základe poznatkov 

získaných v bankách o jednotlivých úveroch a vedie k záveru, ktorá banka 

v súčasných podmienkach ponúka najvýhodnejší úver danému podniku. 

2.1 Komparačné metódy
1
 

V nasledujúcej podkapitole je uvedený princíp metód, ktoré budú použité pri 

porovnávaní úverov vybraných bánk pre podnikateľský subjekt. 

2.1.1 Ranking podľa zvoleného kritéria 

V tomto prípade sa jedná o jednu z najjednoduchších metód porovnávania úverov. Je to 

tzv. jednorozmerná metóda, ktorá spočíva v tom, že ako kritérium sa zvolí ukazateľ, 

podľa ktorého sa jednotlivé úvery bánk zoradia od „najlepšieho“ k „najhoršiemu“. 

Touto metódou získame základnú predstavu o výhodnosti úverov z rôznych hľadisiek. 

Keďže nevýhodou tejto metódy sú rôzne poradia úverov v závislosti na zvolených 

kritériach, tak k porovnávaniu bude použitá i bodovacia metóda pre komplexné 

vyhodnotenie. 

2.1.2 Bodovacia metóda 

Táto metóda sa používa nielen pri posudzovaní podnikov, ale i pri úverových 

produktoch a iných. Porovnáva jednotlivé produkty viacerými kritériami naraz a tým 

dostaneme komplexné posúdenie, v našom prípade, úverových produktov. Princíp tejto 

metódy je, že úveru, ktorý pri porovnávaní podľa jedného kritéria dosiahol najlepšie 

                                                 
1
 Spracované podľa REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014 
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umiestnenie, sa pridelí 100 bodov. Ostatným sa následne pridelí bodové ohodnotenie 

podľa nasledujúcich vzorcov: 

 

 Pri charaktere ukazovateľa [+1]:            𝑏𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖,𝑚𝑎𝑥
× 100 

 Pri charaktere ukazovateľa [-1]:             𝑏𝑖𝑗 =
𝑋𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖𝑗
× 100 

 

kde:       𝑏𝑖𝑗 – bodové ohodnotenie i-tého produktu pre j-tý ukazovateľ 

               𝑥𝑖𝑗 – hodnota j-tého ukazovateľa v i-tom produkte 

         𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥  –  najvyššia hodnota j-tého ukazovateľa (ohodnotená 100 bodmi) v prípade                  

___________ukazovateľa charakteru [+1] 

          𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 – najnižšia hodnota j-tého ukazovateľa (ohodnotená 100 bodmi) v prípade 

___________ukazovateľa charakteru [-1]
2
 

 

Charakter ukazovateľa [+1] znamená, že najlepšia hodnota je najvyššia a pri charaktere 

ukazovateľa [-1] to znamená, že najlepšia hodnota ukazovateľa je najnižšia.
3
 

 

Nasleduje výpočet integrálneho ukazovateľa, ktorý vypočítame ako vážený aritmetický 

priemer počtu bodov pridelených produktu za jednotlivé ukazovatele. Výpočet sa líši pri 

jednotkových a diferencovaných váhach. Za najlepší produkt bude považovaný ten, 

ktorého integrálny ukazovateľ dosiahne najvyššiu hodnotu. 

 

                                                 
2
 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014. s.296. 

3
 NEUMANNOVÁ, A. Podniková diagnostika. 2007 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V nasledujúcej kapitole sa zoznámime s potrebnou teóriou k vypracovaniu praktickej 

časti tejto bakalárskej práce, ktorá v konečnom dôsledku bude viesť k dosiahnutiu cieľa 

práce, a to výber najvhodnejšieho úveru pre firmu. Najskôr bude vysvetlený bankový 

systém, ako funguje a ktoré banky sú jeho súčasťou. Ďalej priebeh poskytnutia úveru a 

úročenie. Nakoniec budú uvedené rozdelenia a základné charakteristiky základných 

peňažných druhov úverov, ktoré sú predmetom a dôležitou časťou pre spracovanie 

praktickej časti. 

3.1 Bankový systém a banky 

Bankový systém v danej zemi tvorí centrálna banka a sieť obchodných bánk, ich 

vzájomné vzťahy a tiež ich vzťahy k okoliu (podnikovému sektoru, domácnostiam, štátu, 

zahraničiu). Funkcie a spôsob fungovania bankového systému sú determinované najmä 

existujúcim ekonomickým prostredím v danej zemi, ale i tradíciami, zapojením krajiny 

do medzinárodnej spolupráce atď.
4
 

 

Môžeme rozlíšiť 2 druhy usporiadania bankového systému, a to jednostupňový 

a dvojstupňový bankový systém.  

1) Jednostupňový bankový systém je predchodcom systémov dvojstupňových, 

ktorý je založený na jednostupňovom princípe. V tomto systéme centrálna banka 

neexistuje a preto obchodné banky musia všetky bankové činnosti uskutočňovať 

bez existencie centrálnej banky.
5
 

 

2) Dvojstupňový bankový systém  je typickým modelom  pre krajiny s rozvinutou 

tržnou ekonomikou. V tomto systéme prvým stupňom je centrálna banka, ktorá 

reguluje činnosť všetkých existujúcich obchodných bánk, ktoré sa v bankovom 

systéme nachádzajú. Druhý stupeň tvoria obchodné alebo inak komerčné banky, 

ktorých činnosť je zameraná najmä na uskutočňovanie bankových obchodov 

                                                 
4
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012. s. 88. 

5
 Tamtéž, s.88. 
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a poskytovaní bankových služieb svojím klientom. Miera a forma regulácií je 

daná legislatívou v danej krajine.
6
 

 

Podľa obsahu a charakteru obchodov môžeme dvojstupňový systém rozdeliť na: 

1) Univerzálny bankový systém je založený na tom, že banky poskytujú klientom 

komerčné obchody a zároveň aj investičné obchody v rámci jednej inštitúcie. 

Medzi komerčné obchody patrí napríklad prijímanie vkladov, poskytnutie 

úverov a iné. Naopak medzi investičné obchody patria obchody s cennými 

papiermi, finančnými derivátmi, poradenstvo v oblasti investičných obchodov 

a iné.  

 

2) Oddelený bankový systém je založený na inštitucionálnom oddelení 

komerčného a investičného bankovníctva čo znamená, že časť bánk poskytuje 

klientom len obchody komerčné a časť je zameraná len na obchody investičné.
7
 

 

3.1.1 Bankový systém na Slovensku 

Slovenská republika, ako člen Európskej Únie má bankový systém vymedzený  

princípmi uvedené v smerniciach EÚ. Tieto smernice upravujú činnosť a reguláciu bánk 

jednotne v rámci EÚ. Bankový systém na Slovensku je systémom dvojstupňovým, kde 

prvý stupeň tohto systému tvorí centrálna banka (Národná banka Slovenska), po ktorej 

nasledujú obchodné banky. Z hľadiska obsahu a charakteru obchodu je to model 

univerzálneho bankovníctva. 
8
 

 

Národná banka Slovenska - centrálna banka SR 

Vznik Národnej banky Slovenska sa datuje na 1.1.1993  na základe zákona o Národnej 

banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Po prijatí eura 

v Slovenskej republike, to je dňa 1.januára 2009 je súčasťou Eurosystému, ktorý  tvorí 

Európska centrálna banka a centrálne banky krajín, ktoré prijali euro ako svoju menu.
9
 

 

                                                 
6
 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014 

7
 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 2010 

8
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012. 

9
 Národná banka Slovenska, Základné informácie. nbs.sk [online]. 
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Obchodné banky Slovenskej republiky 

Obchodné banky patria medzi základné subjekty bankového systému. Sú to inštitúcie, 

ktoré sa prvotne zameriavajú na tzv. „klasické“ bankové obchody medzi ktoré patria 

poskytnutie úverových produktov, prijímanie vkladov, uskutočňovanie platobného 

styku a iné činnosti ktoré patria k neoddeliteľným súčastiam obchodných bánk.
10

 

Obchodné banky SR sú právnické osoby so sídlom na území SR zriaďované ako 

akciové spoločnosti. Na vykonávanie rady činností bánk je potrebné bankové povolenie, 

ktoré je možné získať peňažným vkladom do základného imania banky a to najmenej 

16 600 000 eur. Pre banky, ktoré vykonávajú hypotekárne obchody je nutné vložiť 

peňažný vklad do základného imania banky najmenej 33 200 000 eur.
11

 

 

Hlavné funkcie obchodných bánk
12

 

Za hlavné funkcie obchodných bánk v súčasných podmienkach tržnej ekonomiky 

považujeme tieto funkcie: 

 finančné sprostredkovanie  

 emisiu bezhotovostných peňazí 

 uskutočňovanie bezhotovostného platobného styku 

 

 Finančné sprostredkovanie chápeme ako prijímanie peňažných vkladov 

a následne ich prerozdeľovanie formou bankových úverov, ktoré sú poskytované 

klientom za cieľom zisku. To znamená, že banky sa snažia získané peňažné 

prostriedky umiestniť tam, kde sa pri únosnej miere rizika predpokladá ich 

najvyššie zhodnotenie. 

 

 Emisiou bezhotovostných peňazí sa rozumie vytváranie peňazí, ktoré majú 

formu zápisov na rôznych bankových účtoch. Tieto bankové účty sú vedené 

komerčnými bankami svojim klientom. 

 

 Uskutočňovanie bezhotovostného platobného styku. Vďaka veľkému počtu 

klientov, môže banka uskutočňovať ich vzájomné platby bezhotovostným 

                                                 
10

 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014 
11

 Národná banka Slovenska, Banky so sídlom na území SR. nbs.sk [online]. 
12

 Spracované podľa REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014 
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prevodom, bez potreby hotovostných peňazí.
13

 Tieto vzájomné platby sú 

uskutočňované formou účtovných prevodov, a to na domácom ale aj 

zahraničnom trhu. 

 

3.1.2 Aktuálny stav slovenského bankovníctva 

V súčasnej dobe na slovenskom bankovom trhu aktívne vykonáva svoju činnosť celkom 

27 bánk a pobočiek zahraničných bánk, z toho je celkom 11 obchodných bánk so 

zahraničnou majetkovou účasťou, 14 pobočiek zahraničných bánk a 2 banky bez 

zahraničnej majetkovej účasti.
14

 

 

 

Graf 1 Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2009-2014 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov NBS) 

 

Graf č.1 zobrazuje vývoj slovenského bankovníctva od roku 2001 do roku 2014. Na 

grafe sú porovnané tri druhy bánk, a to banky bez zahraničnej majetkovej účasti, so 

zahraničnou majetkovou účasťou a pobočky zahraničných bánk. Banky bez zahraničnej 

majetkovej účasti existujú v súčasnosti len dve a to Poštová banka a Slovenská záručná 

a rozvojová banka a ako môžeme vidieť ich počet je konštantný už od roku 2003. Tento 

výrazný pokles bánk bez zahraničnej majetkovej účastí súvisí s reštrukturalizáciou 

                                                 
13

 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012. 
14

 Národná banka Slovenska, Banky so sídlom na území SR. nbs.sk [online]. 
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a privatizáciou slovenského bankovníctva, ktorý pokračuje od roku 2001. Napríklad 

naše dve najväčšie banky VÚB banka a Slovenská sporiteľňa získali talianska Intesa 

a rakúska Erste Bank. Najväčšiu stúpajúcu tendenciu majú zriaďované pobočky 

zahraničných bánk na Slovensku a naopak pomaly klesajúcu tendenciu banky zo 

zahraničnou majetkovou účasťou.
15

 Čo sa týka úverovania, tak pre žiadateľa je výhodné 

požiadať o úver z niektorých bánk so zahraničnou majetkovou účasťou, či v niektorej 

z pobočiek zahraničnej banky, keďže je ich na trhu dostatok a v konkurenčnom boji sa 

snažia klientovi ponúknuť najvýhodnejšie podmienky. 

 

V prílohe č.1 je uvedený zoznam bánk  a pobočiek zahraničných bánk činných na 

Slovensku, ktoré spadajú pod dohľad NBS, stav platný k dňu 01.01.2015. 

 

3.2 Priebeh poskytnutia bankového úveru
16

 

Poskytovanie úveru bankou a jeho čerpanie tvorí proces navzájom poprepájaných 

činností.  I keď z  prípadu na prípad sa priebeh úverových obchodov môže líšiť, existuje 

akýsi obecný postup úverových obchodov, ktorých jednotný rámec spočíva 

v niekoľkých fázach, a to prípravnú, realizačnú a záverečnú fázu.  

Poskytnutie bankového úveru prebieha v nasledujúcich fázach: 

o Prípravná fáza 

 Žiadosť o bankový úver zo strany klienta 

 Preskúmanie úverovej schopnosti klienta 

  Predloženie návrhu úverovej zmluvy a jej následné schválenie oboma 

stranami 

  Zaistenie úveru a prevzatie úverových záruk zo strany banky 

o Realizačná fáza 

 Samotné čerpanie úveru 

 Dohodnuté splácanie úveru 

  Kontrola dodržiavania podmienok úverovej zmluvy 

 

                                                 
15

 Banky, Zahraničný kapitál základného imania bánk. banky.sk [online]. 
16

 Spracované podľa KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 2010 
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o Záverečná fáza 

 Uvoľnenie záruk bankou 

3.3 Úročenie bankových úverov a ročná percentuálna miera nákladov 

Keď sa na trhu objaví ekonomický subjekt, v našom prípade banka,  ktorý má voľné 

peňažné prostriedky, zároveň je na trhu ekonomický subjekt, ktorý tieto peňažné 

prostriedky potrebuje pre uskutočnenie svojho zámeru. Banka môže tieto voľné peňažné 

prostriedky poskytnúť subjektu, ktorý ich potrebuje na uskutočnenie svojho zámeru. 

Poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom  inému subjektu, teda dlžníkovi 

nazývame úver. Požičanú čiastku nazývame istina, ktorá je dlžníkom vrátená v 

dohodnutej dobe splatnosti. K tejto čiastke je pripočítaná prémia za poskytnutie týchto 

prostriedkov, nazývaná úrok, ktorý je dlžník banke povinný zaplatiť.
17

 

3.3.1 Základné pojmy úrokovania 

Úrok- úrok je čiastka peňazí, ktorú dlžník platí veriteľovi za poskytnutie úveru.
18

 

Z kvantitatívneho hľadiska môžeme úrok charakterizovať ako rozdiel vypožičanej 

a vrátenej čiastky peňazí, ktorý je pre prijímateľa úveru nákladom a pre veriteľa 

výnosom. Výška je vyjadrená úrokovou sadzbou alebo úrokovou mierou.
19

 

 

Úroková sadzba -  úrokovú sadzbu môžeme charakterizovať ako cenu požičaných 

peňazí v danej mene, ktorá je vyjadrovaná v percentách. Výška úrokovej sadzby je 

určená podľa dĺžky vypožičania peňažných prostriedkov.
20

 

Úroková sadzba je najčastejšie vyjadrovaná ako: 

 Ročná úroková sadzba – p. a. (per annum) 

 Mesačná úroková sadzba - p. m. (per mensem) 

 Polročná úroková sadzba – p. s. (per semestre) 

 Štvrťročná úroková sadzba – p. q. (per quartale)
21

 

 

                                                 
17

 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012. 
18

 KIPIELOVÁ, I. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1995 
19

 Úrokové sadzby, Čo je to úroková sadzba. urokovesadzby.sk [online]. 
20

 Tamtéž 
21

 KALABIS, Z. Základy bankovnictví. 2012. 
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Úroková miera – popri úrokových sadzbách bývajú počítané a zverejňované i úrokové 

miery, čo sú priemery rovnakých, či podobných druhov úrokových sadzieb vyskytujúcich 

sa v príslušnej dobe na danom trhu.
22

 

3.3.2 Druhy úrokových sadzieb  

V súčasných podmienkach banky ponúkajú klientom pri poskytovaní úverov dva 

základne druhy úrokových sadzieb, a to fixné a variabilné (pohyblivé) úrokové 

sadzby.
23

 

 

 Pevná (fixná) úroková sadzba – pri poskytnutí úveru túto úrokovú sadzbu 

banka garantuje po celú dobu zvolenej fixačnej doby, ktorú si dlžník dohodne s 

bankou.  Po jej uplynutí banka automaticky zaktualizuje túto úrokovú sadzbu na 

ďalšiu dobu. Úrokovú sadzbu môže banka fixovať od 1 do 20 rokov, ale túto 

možnosť neponúkajú všetky banky na trhu. Pre dlžníka výhodou tohto druhu 

úrokovej sadzby je nemennosť výšky anuitnej splátky počas fixačnej doby. 
24

 

  

 Pohyblivá (variabilná) úroková sadzba – táto sadzba je najčastejšie 

odvodzovaná od tzv. referenčnej úrokovej sadzby, ktorá je ešte navýšená 

o úrokovú maržu pre poskytovateľa úveru. Banky pri zjednávaní úrokovej 

sadzby prihliada na bonitu žiadateľa o úver a mieru úrokového rizika, ktoré berie 

na seba banka. Referenčná úroková sadzba je väčšinou sadzba na trhu 

medzibankových depozít.  V našich podmienkach je referenčnou úrokovou 

sadzbou po zavedení eura EURIBOR, ktorú predchádzala úrokovej sadzbe 

BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate). Táto sadzba je počítaná denne 

ako priemer z kotácií referenčných bánk.
25

 
26

 

 

                                                 
22

 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014. s. 144 
23

 Total money, Úročenie úverov. totalmoney.sk [online]. 
24

 Total money, Úrokové sadzby a fixácie. totalmoney.sk [online]. 
25

 Euro ekonóm, Ekonomický slovník. euroekonom.sk [online]. 
26

 LIŠKA,P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. 2014 
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Graf 2 Vývoj úrokových mier pri poskytovaní jednotlivých úverov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov NBS) 

 

3.3.3 RPMN – ročná percentuálna miera nákladov 

RPMN je hodnota vyjadrená v percentách a žiadateľovi o úver umožňuje viac-menej 

jednoduché porovnávanie úverov. Vo väčšine prípadoch sa jedná o spotrebiteľské 

úvery. Hodnota RPMN zahrňuje celkové náklady spojené s úverom, teda aj poplatky, 

ktoré sa viažu k úveru. Čím je táto hodnota nižšia, tým je úver výhodnejší (platí pri 

rovnakých vstupných dátach ako je suma poskytnutého úveru a doba čerpania úveru).
27

 

 

Ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa: 

 Úroky 

 Provízie 

 Dane 

 Poplatky 

 Poistenie (ak je povinné) 

 Ďalšie doplnkové služby
28

 

 

                                                 
27

 Slovenská banková asociácia. Ročná percentálna miera nákladov (RPMN). sbaonline.sk [online]. 
28

 MELUZÍN, T. a ZEMAN, V. Bankovní produkty a služby. 2014. s. 70 
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3.4 Spôsoby splácania bankových úverov
29

 

Spôsob splácania bankového úveru je vopred zjednaný v úverovej zmluve, kde sa obe 

strany, banka a príjemca úveru, dohodnú na konkrétnom spôsobe. Banková zmluva tiež 

obsahuje stanovenie zmluvných strán, menu a výšku úveru, časový interval, v ktorom 

dlžník úver čerpá, účel bankového úveru, doba a spôsob splácania, výška úrokovej 

miery a jej stanovenie a nakoniec zaistenie bankového úveru. 

Najčastejšie vyskytujúce sa spôsoby splácania môžeme zhrnúť v nasledujúcich 

prípadoch: 

 Jednorázovo v dobe splatnosti 

Úver, ktorý je splatený  jednorázovo v dobe splatnosti je poskytovaný na vopred 

stanovenú dobu splatnosti, po ktorej je naraz splatená celková čiastka bankového úveru. 

Čo sa týka úrokov, tie sú splácané vždy na konci dohodnutých periód, ktoré vo väčšine 

predstavujú 1,2,6 alebo 12 mesiacov. 

 

 Po uplynutí výpovednej lehoty 

Úver splácaný týmto spôsobom, teda úver so stanovenou výpovednou lehotou je 

poskytovaný bankou na vopred  neurčitú dobu. Výpovedná lehota znamená  lehotu pre 

vypovedanie úveru a v niektorých prípadoch je zjednaná i minimálna lehota splatnosti, 

ktorá predstavuje dobu, po ktorú úver  nesmie byť vypovedaný. Úver je teda splatený 

naraz po uplynutí výpovednej lehoty od doby vypovedania úveru a úroky sú opäť 

splácané vždy na konci periód ako to bolo v predošlom prípade. 

 

 Priebežné splácanie úveru 

Priebežný spôsob splácania úveru je taký spôsob, kedy je úver splácaný priebežne, ale 

nepravidelne z príjmu klienta. Tento spôsob je najviac používaný napríklad pri úveroch 

kontokorentných. Princíp kontokorentného úveru je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.  

 

 V pravidelných splátkach 

Úver, ktorý je splácaný týmto spôsobom, je splácaný v pravidelných splátkach. Splátky 

môžu byť mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné. Obe strany si vopred zjednajú 

                                                 
29

 Spracované podľa DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro benkéře a klienty. 2005. 
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pevnú čiastku, ktorá predstavuje výšku ročného úmoru úveru. Úroky sú splatné spolu so 

splátkami úmoru. Princíp tohto spôsobu splácania je vyobrazený v nasledujúcej tabuľke, 

kde počiatočné údaje činia: výška úveru = 2000€, doba splácania 4 roky, splácanie 1x 

ročne. 

 

Tabuľka 1 Princíp splácania úveru pravidelnými splátkami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro benkéře a klienty. 2005.) 

Rok 

Úver na 

počiatku 

roku 

Úroky 

(10%) 
úmor splátka 

Úver na 

konci roku 

1 2000 200 500 700 1500 

2 1500 150 500 650 1000 

3 1000 100 500 600 500 

4 500 50 500 550 0 

 

 

 V pravidelných anuitách 

Splácanie úveru pravidelnými anuitami je splácaný klientom v pravidelných splátkach, 

teda anuitách. Anuity sú v rovnakej výške po celú dobu splácania, ich štruktúra sa  mení 

len z hľadiska podielu úrokov a úmoru.  

Výšku ročnej anuity vypočítame podľa vzťahu: 

                    𝑎𝑝.𝑎. =
𝑈∗𝑖𝑝.𝑎.(1+𝑖𝑝.𝑎.)

𝑛

(1+𝑖𝑝.𝑎.)
𝑛−1

 

 

Kde  𝑎𝑝.𝑎.  - ročná výška anuity 

         U      - výška úveru 

         𝑖𝑝.𝑎.  – ročná úroková sadzba z úveru vyjadrená ako desatinné číslo 

         N      - doba splatnosti v rokoch
30

 

 

 

                                                 
30

 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro benkéře a klienty. 2005. s.520 
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Tabuľka 2 Princíp splácania úveru pravidelnými anuitami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro benkéře a klienty. 2005.) 

Rok 

Úver na 

počiatku 

roku 

Úroky 

(10%) 
úmor anuita 

Úver na 

konci roku 

1 2000 200 430 630 1570 

2 1570 157 473 630 1097 

3 1097 110 520 630 576 

4 576 58 576 634 0 

Ako môžeme vidieť v tabuľke 2, tak výška úrokov sa postupne znižuje a úmor zvyšuje. 

3.5 Členenie bankových úverových produktov 

Banky poskytujú svojím klientom úvery a pôžičky, ktoré sú vo všeobecnosti 

považované za ich najvýznamnejšie produkty. Pri týchto produktoch je banka v pozícii 

veriteľa. Z hľadiska žiadateľov o úver sa jedná o spôsob opatrovania ich peňažného 

kapitálu a z hľadiska banky o formu bankových investícií, ku ktorým používa vlastné, 

ale predovšetkým zverené peňažné prostriedky.
31

 

 

V nasledujúcich kapitolách sú uvedené dôležité členenia bankových úverov 

poskytované bankou. 

3.5.1 Členenie podľa toho, či banka poskytuje klientom peňažné prostriedky, 

alebo za ne prevezme len záruku
32

 

Podľa tohto kritéria rozlišujeme nasledujúce druhy úverov: 

 Peňažné úvery: Ide o tie úvery, kedy klient od obchodnej banky obdrží peňažné 

prostriedky a následne ich splatí vopred dohodnutý spôsobom. 

Tieto peňažné úvery môžeme ďalej deliť podľa spôsobu preplatenia na: 

 Úvery vyplatené hotovostne: Vo väčšine sú preplatené v peniazoch na 

prepážke obchodnej banky. 
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 Úvery vyplatené bezhotovostne: Čiastka, ktorú si zjednali klient 

s bankou je prevedená na bankový účet alebo klient môže dostať zmenku 

a pod. 

 Záväzkové (ručiteľské) úvery: Tieto úvery sa vyznačujú v tom, že banka sa za 

svojho klienta zaviaže uhradiť jeho záväzok voči tretej osobe, ak to klient 

neurobí sám (čiže už v danom okamihu poskytuje len ručenie). 

 

3.5.2 Členenie podľa doby splatnosti úveru 

Tieto úvery sa členia podľa doby splatnosti, ktorá bola dohodnutá pri poskytovaní úveru 

na: 

 Krátkodobé úvery: Úvery so splatnosťou do jedného roku. 

 Strednodobé úvery: Úvery so splatnosťou od jedného do piatich rokov. 

 Dlhodobé úvery: Úvery so splatnosťou dlhšou než päť rokov. 

Pre potreby merania úrokového, likviditného a menového rizika banka delí úvery okrem 

klasického členenia na úvery z hľadiska zbytkovej doby splatnosti. Zbytková doba 

splatnosti  vyjadruje dobu, ktorá ostáva od daného dňa do termínu splatnosti zjednanej 

v zmluve.
33

 

 

Obrázok 1 Členenie peňažných bankových úverov podľa dĺžky doby splatnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014.) 
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3.5.3 Členenie podľa spôsobu úročenia 

V toto prípade rozlišujeme nasledujúce úvery: 

 Fixne úročené úvery: Tieto úvery sú po celú dobu trvania úveru úročené pevnou, 

čiže fixnou úrokovou sadzbou. 

 Variabilne úročené úvery: Pri týchto úveroch je charakteristickou vlastnosťou 

variabilné, teda pohyblivé úročenie.
34

  

3.5.4 Členenie podľa účelu 

 Účelové: pri týchto úveroch musí klient banky doložiť účel, na čo budú peňažné 

prostriedky použité. Banka podľa toho zhodnotí riziko a ďalšie faktory, potom 

banka poskytne klientovi peňažné prostriedky na daný účel.
35

 

 Neúčelové: pri týchto úveroch naopak banka nepotrebuje  určiť na čo budú 

peňažné prostriedky použité. Patrí sem napríklad kontokorentný úver, kde klient 

môže poskytnuté peňažné prostriedky použiť na čokoľvek.
36

 

 

3.5.5 Členenie podľa existencie zaistenia úveru
37

 

 Nezaistené úvery: Jedná sa o také úvery, ktoré proti nesplateniu zo strany 

dlžníka nie sú zaistené. Banka podstupuje väčšie riziko a preto z tohto dôvodu 

sú tieto úvery úročné väčším úrokom a poskytované sú len bonitným a dlhodobo 

spoľahlivým klientom. 

 Zaistené úvery: Banka, popri prevereniu spoľahlivosti dlžníka, sa poisťuje voči 

nesplateniu úveru vecným, či osobným zaistením. V tomto prípade sa jedná 

o úvery: 

 Zaistené hnuteľným majetkom – môže sa jednať napríklad o krátkodobé 

lombardné úvery, ktoré dlžník zaisťuje hnuteľným majetkom, tým, že ho 

dá do zástavy 

 Zaistené finančnými inštrumentmi – tieto úvery sa radia tiež medzi 

lombardné krátkodobé alebo strednodobé úvery, ktoré sú zaisťované 

radou finančných inštrumentov, resp. s nimi spojenými právami 
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 Zaistené nehnuteľnosťami – v toto prípade sa jedná o hypotečné, či 

hypotekárne strednodobé alebo dlhodobé úvery zaistené 

nehnuteľnosťami, ktoré dlžník dáva do zástavy 

 Osobne zaistené – zaistenie úveru je uskutočnené ručením  tretej osoby 

alebo zároveň niekoľkými osobami. Môže sa jednať o osoby právnické, 

či fyzické. 

3.5.6 Členenie podľa meny, v ktorej je úver poskytnutý 

 Úvery v domácej mene – úvery sú poskytnuté a splácané v domácej mene 

 Úvery v zahraničnej mene – v tomto prípade hovoríme o devízových úveroch, 

ktoré sú poskytnuté a splácané v zahraničnej mene.
38

 

3.5.7 Členenie podľa príjemcu úveru 

Pri poskytovaní úverov rozlišujeme prijímateľa úveru na nasledujúce subjekty: 

 Štát a iné verejnoprávne subjekty 

 Podnikateľské subjekty – tieto subjekty môžeme ďalej deliť podľa veľkosti, 

právnej formy, odvetvia atď. 

 Fyzické osoby
39

 

3.6 Charakteristika jednotlivých druhov bankových úverov 

Keďže ľudia už od nepamäti potrebujú dostatok peňažných prostriedkov na 

uskutočňovanie svojich potrieb, tak bankové subjekty sa stále snažia zvyšovať svoju 

ponuku peňažných úverov, aby vyhoveli potrebám svojich klientom. V súčasnosti za 

najvýznamnejšie úvery sú považované úvery poskytované obchodnými bankami svojím 

klientom, ktoré umožňujú dočasné požičanie peňazí niekoľkými spôsobmi a druhmi 

úverov. 

 

Medzi najvýznamnejšie a najpoužívanejšie druhy úverov patria: 

 Kontokorentný úver 

 Lombardný úver 

 Eskontný úver 

 Osobný a spotrebiteľský úver 
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 Emisné úvery 

 Hypotečné úvery
40

 

3.6.1 Kontokorentný úver 

Základom  tohto úveru je vedenie kontokorentného účtu v obchodnej banke, ktorého 

kombináciou je bežný a úverový účet. Na tento účet počas jeho vedenia prichádzajú 

príjmy, kedy je klient veriteľom banky a zároveň môže podnik z neho uskutočňovať 

platby. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, účet sa dostáva do debetu, teda do mínusu 

a klient sa stáva dlžníkom banky, čo znamená, že mu banka poskytuje úver. Na 

kontokorentnom úvere sa banka s klientom dohodne vopred na základe preverenia 

úverovej spôsobilosti a vývoja bežného účtu v minulosti. Následne sa dohodnú na 

úverovom limite, ktorý nesmie byť prekročený.  Ďalej sa  ešte dohodnú napríklad na 

úrokovej sadzbe, spôsobe zaistenia, sankcie za prekročenie limitu alebo za omeškané 

zaplatenie atď.
41

 
42

 

 

Použitie kontokorentného úveru 

 Na vyrovnanie výkyvov bežného účtu 

 Na sezónne potreby obežného kapitálu 

 Na dlhodobejšie krytie obežného kapitálu 

 Na krátkodobé investičné výdavky 

 Na ostatné krátkodobé potreby
43
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Obrázok 2 Princíp kontokorentného úveru 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005.) 

3.6.2 Lombardný úver
44

 

Ide o úvery väčšinou krátkodobé pri ktorých je zjednaná konkrétna fixná čiastka so 

stanovenou pevnou lehotou splatnosti a ktoré sú zaisťované zástavou hnuteľnej veci 

alebo právom. Rozlišujeme niekoľko druhov lombardných úverov podľa druhu 

používaných zástav:  

 Lombardný úver na cenné papiere: Ide o jeden z najrozšírenejších typov tohto 

druhu úveru. Banka poskytuje úver do určitej výšky tržnej ceny zastavených 

cenných papierov, pričom banka berie ohľad na to, o aký druh cenného papieru 

ide, na jeho bonitu, likviditu a pod.. Dlžník zastavené cenné papiere deponuje 

u banky po celú dobu trvania úverového vzťahu, pričom hodnota zástavy musí 

byť udržovaná na dohodnutej výške. Ak poklesne tržná cena zastavených 

cenných papierov, banka má právo od klienta požadovať zvýšenie zástavy. 

 Lombardný úver na tovar: Zástavou je tovar, ktorý dá klient banke do zástavy. 

Tento tovar banke fyzicky neodovzdáva, ale vo väčšine sa skladuje vo verejnom 

skladisku, pričom banka drží časť skladného listu a druhá ostáva majiteľovi 

tovaru. 
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 Lombardný úver na pohľadávky: Zástavou lombardného úveru sú dlžníkove 

pohľadávky voči svojím odberateľom, ktoré dáva do zástavy obchodnej banke 

po uzavretí úverovej zmluvy. 

 Ďalšie druhy lombardných úverov: V tomto prípade môže ísť napríklad 

o lombardné úvery na vkladné knižky, drahé kovy, životné poistky a ďalšie. 

3.6.3 Eskontný úver 

V tomto prípade ide tiež o krátkodobý úver, ktorý je poskytovaný obchodnou bankou 

prostredníctvom odkúpenia (eskontu) zmenky pred jej splatnosťou (dospelosťou). 

Banka si zráža úrok, teda diskont, za dobu od odkúpenia do dňa splatnosti zmenky. Keď 

banka eskontuje zmenku, tak sa stáva aj jej majiteľom s právami a povinnosťami, ktoré 

k nej náležia. Banka poskytuje eskontný úver klientovi, ktorý na ňu eskontoval zmenku. 

Výška úveru je určená zmenkovou čiastkou a dobou splatnosti zmenky. Pri dospelosti 

zmenky je úver splatený hlavným zmenkovým dlžníkom.
45

 

 

Obrázok 3 Základný priebeh eskontného úveru 

(Zdroj: DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro benkéře a klienty. 2005) 

 

3.6.4 Osobný a spotrebiteľský úver 

Do tejto kategórie úverov patria úvery poskytované fyzickým osobám, a to väčšinou na 

nákup predmetov dlhodobej spotreby alebo na zaplatenie určitých služieb. Vyznačujú sa 
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tým, že banka poskytuje veľké množstvo týchto úverov a tým banka čo najviac 

zefektívňuje proces ich zjednávania.  

Toto najčastejšie dosahuje tým, že: 

 podmienky pre poskytovanie úverov sú štandardizované (výška úročenia, lehota 

splatnosti, spôsoby úročenie a pod.), 

 priebeh úverového vzťahu je čo najviac zjednodušený (podmienky žiadosti 

o úver, povoľovanie úveru, hodnotenie bonity klienta a pod.) 

Spotrebiteľské, alebo aj maloobchodné úvery sú poskytované vo väčšine v hotovosti, 

šekom, poprípade otvorením kontokorentného účtu klientovi. Výhradne sa jedná 

o peňažné úvery, a to krátkodobé alebo strednodobé. Nevylučuje sa ani poskytovanie 

dlhodobých úverov istené ručením fyzickej osoby.
46

 

3.6.5 Emisné úvery 

Emisné úvery bývajú  väčšinou dlhodobé a ich podstatou je to, že banka odkúpi celú 

emisiu (alebo aspoň tranš) dlhopisov (najčastejšie obligácií), ktoré potenciálny dlžník 

emituje.
47

 

Emisné úvery môže poskytovať: 

 Jedna banka – poskytovanie úveru vo vyšších čiastkach peňazí môže byť pre 

banku riskantné. 

 Klub bánk – v tomto prípade sa jedná o skupinu bánk, ktoré sa na poskytovaní 

úveru podieľajú rovnakým dielom. 

 Bankové konzorcium – je to skupina niekoľkých bánk, kde na čele je tzv. 

„vedúca banka“, ktorá úveruje najvyššiu čiastku a vo väčšine je aj 

sprostredkovateľom úveru.
48

 

3.6.6 Hypotečné úvery 

Tieto dlhodobé peňažné úvery sú vždy zastavené nehnuteľnosťami, preto aj žiadosť 

klienta o poskytnutie úveru od banky musí byť doložená príslušnými dokladmi 

potvrdzujúce vlastníctvo nehnuteľností. Následne banka po predložení týchto dokladov 

zaistí odhad ceny nehnuteľnosti a preverí si na katastri, či na predmetnú nehnuteľnosť 

nie je uvalené bremeno.  Banka pred vyplatením dohodnutej peňažnej čiastky spravidla 

                                                 
46

 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014. 
47

 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2014. s. 101. 
48

 Tamtéž, s. 101. 



33 

 

požaduje od dlžníka ešte splnenie niekoľkých podmienok, ako je napríklad poistenie 

nehnuteľnosti, zanesenie vkladu zastaveného práva do katastru nehnuteľností a pod.  

Z pohľadu bánk sú v praxi rozlišované dva základné druhy týchto hypotečných úverov, 

ktoré rozlišujeme podľa toho, na čo bude poskytnutý úver použitý. A to sú: 

 Hypotečný úver na výstavku (opravu) či na kúpu nehnuteľnosti 

V tomto prípade ide o „klasický“ hypotečný úver, ktorý sa poskytuje účelovo, 

napríklad na financovanie výstavby, opravy alebo na zakúpenie predom  určenej 

nehnuteľnosti.  Vzhľadom k tomu, že tieto druhy úverov sú relatívne spoľahlivo 

zaistené, tak úroková sadzba býva vo väčšine nižšia. Počas celej doby trvania 

úveru, môže byť táto úroková sadzba fixná, variabilná alebo kombinovaná, kde 

je najskôr úver úročený fixnou a potom variabilnou úrokovou sadzbou. 

 Americká hypotéka 

Ide o hypotečný úver, ktorý je neúčelový, teda je poskytnutý bankou bez udania 

účelu. To znamená, že klient banky môže peňažné prostriedky použiť prakticky 

na čokoľvek. Z tohto dôvodu preto býva vyššie úročený.
49
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4 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH ÚVEROV VYBRANÝCH 

BÁNK PRE SÚKROMNÝ PODNIK 

Táto kapitola sa zaoberá analýzou jednotlivých úverov ponúkajúcich vybranými 

bankami na území Slovenskej republiky pre súkromný podnik. Vybrané banky, ktorých 

úvery budú podrobené analýze sú:  

 

 Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Československá obchodná banka, a.s. 

 Tatra banka, a.s. 

 Sberbank Slovensko, a s. 

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

 

Úvod každej podkapitoly obsahuje základné informácie o banke, ako napríklad história, 

ocenenia danej banky, finančnú skupinu pod ktorú spadá a klientelu na ktorú sa 

zameriava. Ďalej nasleduje samotná analýza ponúkaného úveru pre súkromný podnik 

z informácií, ktoré poskytla banka po predložení nevyhnutných podkladov firmy. 

Získané dáta sú zapísane do tabuľky pre lepšiu orientáciu v ponúkaných úveroch a 

prehľadnosť pri porovnávaní úverov vybraných bánk. 

4.1 Predstavenie súkromného podniku – Mont Extrem, s.r.o. 

Mont Extrem s.r.o. je spoločnosť, ktorej výrobný program sa zameriava na niekoľko 

oblasti podnikania. V prvom rade je získavanie zákazok, sprostredkovanie montáži 

a demontáži stavebníckych komponentov, ale aj profesionálny kontakt so zákazníkom. 

Pôsobí na celom území Slovenskej republiky, najmä na západnom Slovensku v regióne 

Trnava, ale aj na strednom a na východnom Slovensku. Stavebnícke služby poskytuje 

domácnostiam, podnikateľom, firmám. Spolu má stovky zákazníkov, ktorým poskytuje 

komplexné služby – demontáž, montáž stavebníckych komponentov, odvoz odpadu,  

upratanie a samozrejme poskytuje 2-ročnú a viac ročnú záruku na vykonanú prácu. 

Spoločnosť Mont Extrem, s.r.o. vznikla 27. januára 2010.  
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4.1.1 Predmet financovania 

Po piatich rokoch činnosti spoločnosti Mont Extrem, s.r.o.  si vytvorila dostatočné 

kapitálové zázemie a vernosť zákazníkov.  Z pravidelných príjmov postupne doplňovala 

montážne zariadenie, modernejšie technológie a iné nevyhnutné komponenty pre 

predmet podnikanie. S prívalom zákazok v roku 2015 potrebuje spoločnosť zamestnať 

ďalších zamestnancov a zabezpečiť transportný prostriedok s kapacitou 6 osôb 

a miestom na prepravu okien, dverí a iných montážnych komponentov. Keďže na 

financovanie auta nemá dostatok finančných prostriedkov, tak po porade s odborníkmi  

sa rozhodla nevyužiť služby leasingovej spoločnosti, ale na externé financovanie auta 

bude čerpať finančné prostriedky formou úveru v obchodnej banke. Predmetom kúpy 

bude nový Volkswagen Transporter  Kombi v cene 25516 € . Spoločnosť preto bude 

žiadať o úver vo výške 25000 €. Nájsť ten najvýhodnejší úver je úlohou tejto 

bakalárskej práce. 

 

Hodnoty a informácie o úveroch uvedené v práci odpovedajú stavu ku dňu 1.1.2015. 

Pri všetkých analyzovaných úveroch ide o lineárne splácanie, kedy sa výška mesačnej 

splátky zmenšuje a preto v tabuľkách je uvedená výška prvej mesačnej splátky podľa 

poskytnutého splátkového kalendára každej banky. 

4.2 VÚB, a.s. – Všeobecná úverová banka 

VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku s viac ako 1,3 milióna klientov 

s približne 30% trhovým podielom. Svojím klientom poskytuje komplexný rozsah 

bankových služieb už od roku 1990. Ide o finančnú inštitúciu, ktorá je členom talianskej 

bankovej skupiny Intesa Sanpaolo. V súťaži Zlatá minca, v ktorej sa hodnotia finančné 

produkty je už niekoľko rokov po sebe najúspešnejšou bankou. Prioritou banky 

a zároveň stratégiou je neustále skvalitňovanie produktov a klientskeho servisu.
50

 

4.2.1 Profiúver VÚB 

Po osobnom jednaní v banke bol spoločnosti Mont Extrem, s.r.o. ponúknutý úver na 

základe výkazu ziskov a strát a daňového priznania za predchádzajúci rok 

s nasledujúcimi parametrami. Úver vo výške 25000€ s ročnou úrokovou sadzbou 7,15% 

p.a. na dobu splatnosti 48 mesiacov. Poplatky, ktoré sa viažu k úveru sú poplatok za 
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poskytnutie úveru je vo výške 1% zo sumy úveru, teda v tomto prípade 250 €, ďalej 

poplatok za vedenie a správu účtu vo výške 4,80 € mesačne a poplatok za predčasné 

splatenie je vo výške 3% z predčasne splatenej istiny, pričom minimálny poplatok je 

166 €.  Je to bezúčelový úver zaistený blankozmenkou a žiadateľ musí mať v danej 

banke založený účet.
51

 

 

Tabuľka 3 PROFIÚVER od VÚB, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

PROFIÚVER VÚB, a.s. 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 7,15% p.a. 

RPMN 7,64% p.a. 

Doba splatnosti 48 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 674,80 € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 29128,80 € 

Účelovosť Bezúčelový úver 

Zaistenie Blankozmenka 

Poplatok za predčasné splatenie 3% 

 

4.3 ČSOB, a.s. – Československá obchodná banka 

ČSOB banka je univerzálna banka, ktorá poskytuje široké portfólio služieb pre 

retailových klientov, malých a stredných podnikateľov, korporátne firmy a klientov 

privátneho bankovníctva vďaka čomu patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne 

banky na slovenskom trhu. Vznik Československej obchodnej banky sa datuje od roku 

1964, kedy bola jedinou bankou, ktorá zabezpečovala financovanie zahraničného 

obchodu.  V súčasnosti ju vlastní belgická banka KBC, ktorá je súčasťou európskej 

finančnej skupiny KBC Group N.V.
52

 
53

 

 

                                                 
51

 BOKOROVÁ, V. Interview. Všeobecná úverová banka, a.s. 2015 
52

 ČSOB banka, o spoločnosti. csob.sk [online]. 
53

 ČSOB banka, ČSOB finančná skupina, história. csob.sk [online]. 



37 

 

Na návrh financovania spoločnosti Mont Extrem, s.r.o. bolo potrebné do banky doniesť 

nasledujúce dokumenty: 

 Daňové priznanie za rok 2013  

 Daňové priznanie za rok 2014 so súvahou a výkazom zisku a strát 

 Výpisy z účtu z banky za posledných 6 mesiacov 

 Výpis z obchodného registra
54

 

4.3.1 Malý investičný úver – MIU ČSOB 

Po posúdení daňových priznaní a výkazov spoločnosti banka ponúka úver vo výške 

25000 € s úrokovou sadzbou 8,5% a doba splácania úveru je 48 mesiacov. 

Spracovateľský poplatok je 1% zo schválenej sumy úveru, teda 250 €, ďalej poplatok za 

vedenie úverového účtu je 6,65 € mesačne. Poplatok za predčasné splatenie úveru je 4% 

z predčasne splatenej sumy, ale minimálny poplatok je 165 €. Malý investičný úver od 

ČSOB je bezúčelový úver a zaistenie úveru je blankozmenkou s avalom. Žiadateľ musí 

mať v banke účet, ale ak by bol založený do 31.03.2015 tak na prvých 6 mesiacov bez 

poplatku za vedenie balíka.
55

 

 

Tabuľka 4 Malý investičný úver – MIU od ČSOB, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Malý investičný úver – MIU ČSOB, a.s. 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 8,5% p.a. 

RPMN 8,84% p.a. 

Doba splatnosti 48 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 706,90  € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 29796,70  € 

Účelovosť Bezúčelový úver 

Zaistenie Blankozmenka s avalom 

Poplatok za predčasné splatenie 4% 
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4.4 Slovenská sporiteľňa 

V súčasnosti je to najväčšia komerčná banka na Slovensku. Klientom poskytuje širokú 

škálu produktov a služieb, od klasických bežných účtov, termínovaných vkladov 

a služieb platobného styku, úverov, až po najmodernejšie služby elektronického 

bankovníctva. Slovenská sporiteľňa je zároveň aj banka s najdlhšou tradíciou na 

Slovensku, ktorej korene siahajú do 19. storočia. Svoju novodobú históriu začala ako 

súčasť Československej štátnej sporiteľne, ktorá vznikla v roku 1953. Po predaji 

majoritného balíka akcií v roku 2001 sa stala súčasťou silnej finančnej skupiny Erste 

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Slovenská sporiteľňa získala už po štvrtý 

krát ocenenie Najlepšia banka na Slovensku, ktorú udeľuje časopis Euromoney.
56

 
57

 

4.4.1 Splátkový úver Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Slovenská sporiteľňa ponúka spoločnosti na financovanie splátkový úver vo výške 

25000 € a po zhodnotení ratingu klienta ročnú úrokovú sadzbu 7,7% p.a.. Doba 

splácania úveru je 36 mesiacov. Poplatky k úveru sú jednorazový poplatok za 

poskytnutie úveru vo výške 1% zo schválenej výšky, teda 250 €, pričom minimálny 

poplatok je 165 €, ďalej poplatok za vedenie a správu účtu 5 € mesačne a poplatok za 

predčasné splatenie 4% zo zostatku istiny. Splátkový úver je bezúčelový úver bez 

zaistenia (do 65000 € bez zabezpečenia) a po predložení finančných výkazov za 

posledné dva roky úver je poskytnutý i neklientovi banky. 
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Tabuľka 5 Splátkový úver od SLSP, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Splátkový úver SLSP, a.s. 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 7,7% p.a. 

RPMN 8,47% 

Doba splatnosti 36 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 859,90 € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 28397,70 € 

Účelovosť Bezúčelový úver 

Zaistenie Bez zabezpečenia 

Poplatok za predčasné splatenie 4% 

 

4.5 Tatra banka, a.s. 

Tatra banka je tretia najväčšia banka na Slovensku s viac ako 700 tisíc klientmi. Je to 

univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a inovatívnych riešení 

v oblasti spravovania financií pre firemných a individuálnych klientov. Patrí do RZB 

Group a je jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Bank 

International v strednej a východnej Európe. Vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná 

banka a v roku 1994 sa stala prvou a jedinou bankou, ktorá začala sprostredkúvať 

vydávanie kreditnej karty. Za 25 rokov činnosti získala už 96 ocenení.
59

 

Po osobnej konzultácii na pobočke banky bol spoločnosti navrhnutý BusinessÚverTB 

Expres. 

4.5.1 BusinessÚverTB Expres 

BusinessÚverTB Expres je určený pre podnikateľov s minimálne 24 mesačnou 

podnikateľskou históriou, čo spoločnosť Mont Extrem, s.r.o.  spĺňa. Výška úveru je 

25000 € s ročnou úrokovou sadzbou 8,3%, pričom úročenie je fixné po celú dobu 

splatnosti a doba splatnosti je 36 mesiacov. Spracovateľský poplatok za poskytnutie 

                                                 
59

 Tatra banka a.s., o Tatra banke. tatrabanka.sk [online]. 
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úveru je 800 € a poplatok za vedenie účtu je 4 € mesačne. Pri predčasnom splatení musí 

klient podať žiadosť, za ktorú zaplatí jednorazový poplatok vo výške 110 € a samotný 

poplatok za predčasné splatenie je 5% z nesplatenej istiny. Ide o bezúčelový úver 

a zabezpečením úveru je dohoda o ručení. Klient musí mať založený účet v banke.
60

 

 

Tabuľka 6 BusinessÚver
TB

 Expres od Tatra banka, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BusinessÚverTB Expres 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 8,3% p.a. 

RPMN 10,01% p.a. 

Doba splatnosti 36 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 871,40 € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 28924,20 € 

Účelovosť Bezúčelový úver 

Zaistenie Dohoda o ručení 

Poplatok za predčasné splatenie 5% 

 

4.6 Sberbank Slovensko, a.s. 

Sberbank Slovensko, a.s. je univerzálna banka, ktorá na trhu pôsobí od roku 1991. Do 

roku 2013 fungovala pod menom VOLKSBANK Slovensko, a.s., ale po akvizícii 

všetkých akcií ruskou Sberbank dostala nové meno – Sberbank Slovensko, a.s.. 

Majoritným akcionárom je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. Materskou 

spoločnosťou je Sberbank Ruska. Je to najväčšia banka v Rusku s viac ako 110 

miliónmi klientov v 22 krajinách sveta.
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Pre posúdenie financovania a výšky úveru pre spoločnosť je potrebné banke preukázať 

nasledujúce dokumenty: 

 Výkazy za rok 2013 

 Priebežné výsledky za rok 2014
63

 

4.6.1 Investičný úver na financovanie zariadení a technológie od Sberbank 

Slovensko, a.s. 

Na základe výkazov ponúka banka úver v žiadanej výške 25000 €. Ide o účelový úver 

a čerpanie úveru nastáva po predložení kúpnej zmluvy a preukázaní zaplatených 20% 

z ceny vozidla bez DPH. Splatnosť úveru je 4 roky s ročnou úrokovou mierou 6,2% 

p.a., pričom ide o fixné úročenie. Poplatky, ktoré náležia k úveru je spracovateľský 

poplatok vo výške 1,15% zo sumy úveru, teda 375 €, poplatok za správu úveru 

a vedenie účtu je 6,70 € mesačne. Poplatok za predčasné splatenie úveru je 4% 

z aktuálne nesplatenej časti úveru. Zabezpečenie úveru je formou firemnej zmenky 

s avalom spoločníka, záložná zmluva na VW Transporter a záložná zmluva na 

pohľadávky z obchodného styku a účtu. Žiadateľ si musí v banke založiť účet.
64

 

 

Tabuľka 7 Investičný úver na financovanie zariadení a technológie od Sberbank Slovensko, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Investičný úver na financovanie zariadení a technológie 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 6,2% p.a. 

RPMN 7,2% p.a. 

Doba splatnosti 48 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 656,70 € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 28861,20 € 

Účelovosť Áno 

Zaistenie Firemná zmenka s avalom spoločníka 

Poplatok za predčasné splatenie 4% z aktuálne nesplatenej istiny 
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4.7 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - pobočka 

zahraničnej banky 

Ide o výkonnú banku, ktorá má dominantné miesto v strednej a východnej Európe. 

Ponúka komplexné  a spoľahlivé produkty a služby pre individuálnych a privátnych 

klientov, podnikateľov a firmy.  UniCredit Bank na Slovensku vznikla  fúziou 

UniBanky, a.s. a HVB Bank Slovakia a.s.  v apríli v roku 2007. Tieto banky boli na 

slovenskom trhu vyše 17 rokov a vytvorili si dostatočnú dôveru klientov. UniCredit 

Bank obsluhujeme všetky segmenty trhu a patrí  k lídrom vo financovaní firiem na 

slovenskom trhu. Banka je súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a 

východnej Európe.
65

 

4.7.1 Malý splátkový úver 

Po osobnom rozhovore UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ponúka 

spoločnosti úver vo výške 25000 € s ročnou úrokovou mierou 9% p.a. s dobou 

splatnosti 24 mesiacov. Poplatky spojené s úverom je poplatok za poskytnutie vo výške 

1% z objemu úveru, teda 250 €, poplatok za administrovanie úveru je 11,50 € mesačne. 

Poplatok za predčasné splatenie je 1% z predčasne splatenej istiny. Ide o bezúčelový 

úver, ktorý je zaistený blankozmenkou s avalom spoločníka. 
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Tabuľka 8 Malý splátkový úver od UniCredit Bank, a.s. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Malý splátkový úver UniCredit Bank 

Výška úveru 25000 € 

Ročná úroková sadzba 9% p.a. 

RPMN 11,04% p.a. 

Doba splatnosti 24 mesiacov 

Výška mesačnej splátky (vr. poplatkov) 1240,70 € 

Celková zaplatená čiastka (vr. poplatkov) 27869,70 € 

Účelovosť Bezúčelový úver 

Zaistenie Blankozmenka s avalom spoločníka 

Poplatok za predčasné splatenie 1% 
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5 KOMPARÁCIA ÚVEROV PONÚKANÝCH 

JEDNOTLIVÝMI BANKAMI 

V tejto kapitole budú jednotlivé analyzované úvery bánk porovnávané dvomi metódami 

a to najjednoduchšou metódou Ranking, ktorá porovnáva jeden ukazateľ a pre 

komplexný prehľad bude komparácia  uskutočnená bodovacou metódou, kde sú už 

porovnané všetky zvolené kritériá. Podľa preferencií spoločnosti Mont Extrem, s.r.o. 

boli pre porovnávanie jednotlivých úverov vybrané tieto kritéria: 

 

 Ročná úroková miera 

 Ročná percentuálna miera nákladov 

 Celková zaplatená čiastka 

 Výška mesačnej splátky 

 Zaistenie úveru 

 

5.1 Ranking podľa zvoleného kritéria 

Ide o prvú metódu, ktorou budú jednotlivé bankové úvery v práci porovnávané. Ide len 

o základnú jednokriteriálnu metódu, kde budú využité informácie analyzovaných 

úverov a porovnávané podľa zvolených kritérií. Princíp tejto metódy je uvedený 

v druhej kapitole – metodológia. 

5.1.1 Ranking úrokovej sadzby 

Jedno z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní spoločnosti z ktorej banky bude čerpať 

úver je ročná úroková sadzba. Je to tiež prvá vec, ktorú klienti požadujú pri informovaní 

o náležitostiach úveru. Keďže úrok je cena za prepožičanie peňazí, tak čím je táto 

sadzba nižšia, tým je to pre žiadateľa výnosnejšie. V nasledujúcej tabuľke je prehľad 

ročných úrokových sadzieb jednotlivých bánk a ich vyhodnotenie. 
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Tabuľka 9 Porovnanie ročnej úrokovej sadzby metódou Ranking 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BANKA UMIESTNENIE 
ROČNÁ ÚROKOVÁ 

SADZBA 

Sberbank Slovensko, a.s. 1. 6,2% p.a. 

Všeobecná úverová banka, a.s. 2. 7,15% p.a. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 3. 7,7% p.a. 

Tatra banka, a.s. 4. 8,3% p.a. 

Československá obchodná banka, a.s. 5. 8,5% p.a. 

UniCredit Bank CZ and Slovakia, a.s. 6. 9% p.a. 

 

Najnižšiu ročnú úrokovú sadzbu pre spoločnosť ponúka Sberbank Slovensko, a.s., je to 

preto, že banka požaduje zaistenie formou firemnej zmenky s avalom spoločníka, 

záložnú zmluvu na VW Transporter a záložnú zmluvu na pohľadávky z obchodného 

styku a účtu, čo pre banku predstavuje nižšie úverové riziko nesplatenia. Na druhom 

mieste sa umiestnila úroková sadzba VÚB banky a ďalej Slovenská sporiteľňa, Tatra 

banka, ČSOB banka a UniCredit Bank. 

5.1.2 Ranking ročnej percentuálnej miery nákladov 

Ročná percentuálna miera nákladov je dôležité kritérium pri vyhodnocovaní úverov. 

Nezahŕňa len úrokovú sadzbu, ale aj poplatky spojené s čerpaním úveru, preto je toto 

kritérium veľmi dôležité. V tabuľke sú uvedené hodnoty RPMN vybraných bánk. 

 

Tabuľka 10 Porovnanie RPMN metódou Ranking 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BANKA UMIESTNENIE ROČNÁ PERCENTUÁLNA 

MIERA NÁKLADOV 

Sberbank Slovensko, a.s. 1. 7,2% p.a. 

Všeobecná úverová banka, a.s. 2. 7,64% p.a. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 3. 8,47% p.a. 

Československá obchodná banka, a.s. 4. 8,84% p.a. 

Tatra banka, a.s. 6. 10,01% p.a. 

UniCredit Bank CZ and Slovakia, a.s. 5. 11,04% p.a. 
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Hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov sú na prvý pohľad vyššie od úrokovej 

sadzby vďaka zahrnutiu poplatkov spojených s úverom. Poradie bánk ostalo rovnaké 

ako pri predchádzajúcom hodnotení až na Tatra banku, ktorá klesla o jedno miesta kvôli 

vysokému poplatku za poskytnutie úveru. 

 

Na nasledujúcom grafe je vyobrazené porovnanie ročnej úrokovej sadzby  a ročnej 

percentuálnej miery nákladov porovnávaných úverov od vybraných bánk. 

 

 

Graf 3 Porovnanie ročnej úrokovej sadzby a RPMN 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

5.1.3 Ranking celkovej zaplatenej čiastky 

Každého žiadateľa o úver zaujíma koľko v konečnom dôsledku zaplatí za úver. Vplyv 

na celkovú zaplatenú výšku úveru má niekoľko faktorov, napríklad doba splácania, 

výška úverovej sadzby, náklady spojené s úverom a iné. Aj tu platí, čím menej, tým 

lepšie, ale v konečnom dôsledku čím menšia celková zaplatená čiastka, tým väčšie 

mesačné splátky a menšia doba splácania, pretože sa úver úročí menšiu dobu. V tabuľke 

je vyhodnotenie celkovej zaplatenej čiastky úveru pre spoločnosť Mont Extrem, s.r.o.. 
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Tabuľka 11 Porovnanie celkovej zaplatenej čiastky metódou Ranking 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BANKA UMIESTNENIE 
CELKOVÁ 

ZAPLATENÁ ČIASTKA 

UniCredit Bank CZ and Slovakia, a.s. 1. 27869,70 € 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 2. 28397,70 € 

Sberbank Slovensko, a.s. 3. 28861,20 € 

Tatra banka, a.s. 4. 28924,20 € 

Všeobecná úverová banka, a.s. 5. 29128,80 € 

Československá obchodná banka, a.s. 6. 29796,70 € 

 

Z porovnávaných hodnôt celkových zaplatených čiastok, najvýhodnejší úver z tohto 

hľadiska ponúka UniCtredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Je to z dôvodu, že 

doba splatnosti úveru sú dva roky a tým pádom je úver kratšie úročený. Nasledujú úvery 

od Slovenskej sporiteľne, Sberbank, pri ktorých sa úver úročí 3 roky a na konci skončili 

úvery od Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky a Československej obchodnej banky. 

5.1.4 Ranking výšky mesačnej splátky 

Rovnako ako pri celkovej zaplatenej čiastke je pre spoločnosť dôležitá výška mesačnej 

splátky. Čím je ale splátka nižšia, tým sa predlžuje doba splácania a aj preplácanie 

úveru. Spoločnosť preto hľadá úver s primeranou mesačnou splátkou a celkovou 

zaplatenou čiastkou. V nasledujúcej tabuľke sú jednotlivé hodnoty mesačných splátok 

úverov vybraných bánk. 

 

Tabuľka 12 Porovnanie výšky mesačnej splátky metódou Ranking 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BANKA UMIESTNENIE 
VÝŠKA MESAČNEJ 

SPLÁTKY 

Sberbank Slovensko, a.s. 1. 656,70 € 

Všeobecná úverová banka, a.s. 2. 674,80 € 

Československá obchodná banka, a.s. 3. 706,80 € 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 4. 859,90 € 

Tatra banka, a.s. 6. 871,40 € 

UniCredit Bank CZ and Slovakia, a.s. 5. 1240,70 € 
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V hodnotení mesačných splátok najlepšie obstála Sberbank, ďalej VÚB a ČSOB, ktoré 

ale ponúkajú úver na dobu 4 roky. Na ďalších miestach sa umiestnili banky Slovenská 

sporiteľňa, Tatra banka s dobou splácania 3 roky a na poslednom mieste UniCredit 

Bank, ktorá ponúka úver s dobou splatnosti 2 roky a teda najvyššou mesačnou splátkou, 

ale najnižšou celkovou zaplatenou čiastkou. 

5.1.5 Ranking formy zaistenia úveru 

Keďže spoločnosť Mont Extrem, s.r.o. je vcelku mladá spoločnosť a nemá vytvorené 

dostatočné kapitálové zázemie, jej prioritou pri čerpaní úveru je čo možná najnižšia 

forma zaistenia. Jednotlivé formy zaistenia úverov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 13 Porovnanie formy zaistenia  metódou Ranking 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

BANKA UMIESTNENIE ZABEZPEČENIE 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 1. Bez zabezpečenia 

Všeobecná úverová banka, a.s. 2. Blankozmenka 

UniCredit Bank CZ and Slovakia, a.s. 3. 
Firemná zmenka s avalom 

spoločníka 

Československá obchodná banka, a.s. 3. Blankozmenka s avalom 

Tatra banka, a.s. 3. Dohoda o ručení 

Sberbank Slovensko, a.s. 4. 
Blankozmenka s avalom 

spoločníka a iné 

 

Slovenská sporiteľňa ponúka klientom úvery bez zaistenia, a to až do výšky 65000 €, 

teda skončila na prvom mieste. Ďalej nasledovali VÚB a ručenie blankozenkou 

a UniCredit Bank s ČSOB, kde ručenie je formou blankozmenky s avalom. Na 

poslednom mieste sa umiestnila Sberbank Slovensko, ktorá požaduje od spoločnosti 

najviac dokumentov a formy zaistenie. Táto banka zároveň ponúka najnižší úrok. 

 

Pre účely bodovacej metódy pre kritérium zaistenie získala Slovenská sporiteľňa 4 

body, VÚB 3 body, UniCredit Bank, ČSOB a Tatra banka 2 body a Sberbank, ktorá má 

najviac požiadaviek na zaistenie 1 bod. 
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5.2 Bodovacia metóda 

Keďže metódou Ranking boli úverové produkty porovnávané len podľa jedného 

zvoleného kritéria a pre celkové zhodnotenie to nestačí, tak v nasledujúcich riadkoch 

bude uskutočnená bodovacia metóda. Ako už bolo spomínané v metodológií práce, 

bodovacia metóda je komplexné porovnávanie jednotlivých úverov viacerými kritériami 

naraz a s prihliadnutím na preferencie žiadateľa o úver, čo pomôže pri vyvodení záveru, 

ktorý úver je pre spoločnosť najvhodnejší. Úvery budú komparované bodovacou 

metódou pri jednotkových i diferencovaných váhach, aby bol patrný rozdiel medzi 

základným porovnávaním a porovnávaním s preferovanými kritériami spoločnosti. 

 

Tabuľka 14 Počiatočná tabuľka pre výpočet bodovacej metódy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Banka 
Úroková 

sadzba 
RPMN 

Celková 

čiastka 

Mesačná 

splátka 
Zaistenie 

VÚB 7,15% p.a. 7,64% p.a 29128,8€ 674,8€ 3 

ČSOB 8,5% p.a 8,84% p.a 29796,7€ 706,9€ 2 

Slovenská sporiteľňa 7,7% p.a 8,47% p.a 28397,7€ 859,9€ 4 

Tatra banka 8,3% p.a 10,01% p.a 28924,2€ 871,4€ 2 

Sberbank SK 6,2% p.a 7,2% p.a 28861,2€ 656,7€ 1 

UniCredit Bank 9% p.a 11,04% p.a 27869,7€ 1240,7€ 2 

 

V tabuľke sú uvedené hodnoty analyzovaných úverov pre jednotlivé kritéria, ktoré sú 

predmetom porovnávania. 

5.2.1 Bodovacia metóda úverov pri jednotkových váhach  

V nasledujúcej tabuľke je uskutočnené porovnávanie jednotlivých úverov pri 

jednotkových váhach. Znamená to, že ide iba o tzv. základné porovnávanie, pretože sa 

neberú do úvahy preferencie spoločnosti pri čerpaní úveru. Výsledkom je poradie 

úverov od najvýhodnejšieho, pričom všetky zvolené kritéria majú rovnakú váhu. 
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Tabuľka 15 Bodovacia metóda pri jednotkových váhach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Banka 
Úroková 

sadzba 
RPMN 

Celková 

čiastka 

Mesačná 

splátka 
Zaistenie Súčet Priemer Poradie 

VÚB 86,71 94,24 95,68 97,32 75 448,95 89,79 1. 

ČSOB 72,94 81,45 93,53 92,91 50 390,83 78,17 4. 

Slovenská 

sporiteľňa 
80,52 85,01 98,14 76,37 100 440,04 88,01 2. 

Tatra banka 74,70 71,93 96,35 75,36 50 368,34 73,67 5. 

Sberbank SK 100 100 96,56 100 25 421,56 84,31 3. 

UniCredit Bank 68,89 65,22 100 52,93 50 337,04 67,41 6. 

Váha ukazateľa 1 1 1 1 1 

1+1+1+1+1=5 
Charakter 

ukazateľa 
[-1] [-1] [-1] [-1] [+1] 

 

Výsledkom porovnávania bodovacou metódou pri jednotkových váhach sú počty 

bodov, ktoré získali úvery vybraných bánk a následne zoradenie podľa výhodnosti. 

Najvýhodnejším úverom sa stal úver od VÚB, a.s., ktorý si pri celkovom hodnotení 

viedol najlepšie. I keď neponúka ani najnižšiu úrokovú sadzbu, ani najnižšiu zaplatenú 

čiastku, ale po zvážení všetkých kritérií ponúka najoptimálnejšie riešenie. 
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Graf 4 Grafické zobrazenie bodovacej metódy pri jednotkových váhach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

5.2.2 Bodovacia metóda úverov pri diferencovaných váhach 

V nasledujúcej tabuľke je výpočet bodovacej metódy pri diferencovaných váhach, teda 

jednotlivé kritéria s rôznymi váhami podľa preferencií spoločnosti. Pri dotazovaní 

spoločnosti ktoré kritéria sú pre ňu prioritou, bolo zistené: Najvyššiu váhu z pomedzi 

kritérií vybrala spoločnosť ukazovateľ RPMN, ktorý zahŕňa ročnú úrokovú sadzbu 

a náklady vzťahujúce sa k úveru. Druhé najdôležitejšie kritérium je samotná ročná 

úroková sadzba, ďalej celková zaplatená čiastka, pretože čím menej úver preplatí, tým 

je to pre ňu výhodnejšie. Posledné dve kritéria majú pre spoločnosť rovnakú váhu, sú to 

výška mesačnej splátky a forma zaistenia úveru. 

 

Ročná percentuálna miera nákladov – váha 5 

Ročná úroková sadzba – váha 4 

Celková zaplatená čiastka – váha 3 

Výška mesačnej splátky – váha 2 

Forma zaistenia – váha 2 
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Tabuľka 16 Bodovacia metóda pri diferencovaných váhach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Banka 
Úroková 

sadzba 
RPMN 

Celková 

čiastka 

Mesačná 

splátka 
Zaistenie Súčet Priemer Poradie 

VÚB 346,85 471,20 287,03 194,64 150 1449,72 90,61 1. 

ČSOB 291,76 407,24 280,60 185,82 100 1265,42 79,01 4. 

Slovenská 

sporiteľňa 
322,08 425,24 294,42 152,74 200 1394,27 87,14 3. 

Tatra banka 298,80 356,03 289,01 150,73 100 1194,98 74,67 5. 

Sberbank SK 400,00 500 289,70 200,00 50 1439,7 89,98 2. 

UniCredit Bank 275,56 326,01 300,00 105,86 100 1107,43 69,21 6. 

Váha ukazateľa 4 5 3 2 2 

4+5+3+2+2=16 
Charakter 

ukazateľa 
[-1] [-1] [-1] [-1] [+1] 

 

Výsledkom bodovacej metódy po zvážení váh jednotlivých kritérií opäť sa stal úver od 

VÚB banky s najvyšším počtom bodov. Zmena nastala pri druhom a treťom mieste. Na 

druhom mieste sa umiestnil úver od Sberbank Slovensko, a.s. vďaka výhodnej úrokovej 

sadzbe a RPMN, ale miera zaistenia je nevyhovujúca. Na treťom mieste skončil úver od 

Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorý tiež ponúka výhodnú úrokovú mieru a zaistenie, ktoré 

od žiadateľa nevyžaduje. Ostatné umiestnenie úverov je rovnaké ako pri bodovacej 

metóde pri jednotkových váhach. 

 

Na grafe č. 5 je grafické zobrazenie dosiahnutých priemerných počtov bodov 

jednotlivých bánk, ktoré sú výsledkom bodovacej metódy pri diferencovaných váhach. 

Nadchádzajúci graf č. 6 zobrazuje grafické usporiadanie celkových dosiahnutých 

počtov bodov v bodovacej metóde pri diferencovaných váhach, ktoré sú usporiadané 

zostupne.  
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Graf 5 Grafické zobrazenie bodovacej metódy pri diferencovaných váhach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf 6 Grafické usporiadanie bánk podľa bodov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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6 VLASTNÉ NÁVRHY FINANCOVANIA SPOLOČNOSTI 

V tejto bakalárskej práci som vzájomne porovnávala úvery pre spoločnosť s ručením 

obmedzeným – Mont Extrem, s.r.o.. Tieto úvery boli žiadané v šiestich vybraných 

bankách na území Slovenskej republiky. Boli to VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Slovenská 

sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., Sberbank, a.s. a UniCredit Bank, a.s.. Banky vymerali 

úvery na základe predložených účtovných výkazov, bankových výpisov a iných údajov 

a dokumentov spoločnosti. 

 

Všetky ponuky bánk sa líšia svojimi parametrami, či už úrokovou sadzbou, dobou 

splatnosti, poplatkami atď. Jedno majú ale všetky ponuky bánk spoločné, a to výšku 

úveru. Spoločnosť žiadala úver vo výške 25000 € na financovanie automobilu a všetky 

banky, na základe predložených dokladov túto sumu schválili. 

 

Prvou porovnávacou metódou Ranking podľa zvoleného ukazateľa som vyhodnotila 

úvery podľa vybraných kritérií, ktoré som vybrala na základe požiadaviek spoločnosti. 

Išlo o úrokovú mieru, RPMN, celkovú zaplatenú čiastku, mesačnú splátku a zaistenie 

úveru. Keďže úvery sú porovnávané len z jedného hľadiska, výsledky boli rôznorodé 

a pre spoločnosť v konečnom dôsledku nevýznamné. 

 

Pre komplexnosť a konečné vyhodnotenie výhodnosti jednotlivých úverov som použila 

bodovaciu metódu. Po vyhodnotení metódou Ranking všetko nasvedčovalo tomu, že 

najvýhodnejší úver pre spoločnosť sa stane investičný úver od Sberbank, a.s.. 

Výsledkom bodovacej metódy, pri jednotkových váhach, kedy všetky porovnávané 

kritéria majú rovnakú významnosť, bol profiúver od VÚB, a.s.. Na druhej strane, po 

zvážení váh daných kritérí spolu s konateľom spoločnosti, sa v celkovom hodnotení 

porovnávaných úverových produktov spomínanou bodovacou metódou stal 

najvhodnejší opäť profiúver od VÚB, a.s.. Jednotlivé vyhodnotenie bodovacou metódou 

pri diferencovaných váhach bolo nasledovné: 

 

Profiúver od VÚB, a.s. – 1449,72 bodov 

Investičnú úver od Sberbank Slovensko, a.s. – 1439,70 bodov 
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Splátkový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. – 1394,27 bodov 

Malý investičný úver od ČSOB, a.s. – 1265,42 bodov 

BusinessÚverTB Expres od Tatra banky, a.s. – 1194,98 bodov 

Malý splátkový úver od UniCredit Bank, a.s. – 1107,43 bodov 

 

Doporučujem preto spoločnosti čerpať úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pretože 

ponúka tzv. „zlatú strednú cestu“ spomedzi ponúkaných úverov vybraných bánk. Úver 

je výhodný pre spoločnosť najmä z dôvodu primeranej úrokovej sadzby, ktorá je druhá 

najnižšia spomedzi bánk a výšky mesačnej splátky, pretože splátka je nižšia zhruba       

o 200 € mesačne oproti úverom, ktoré sú splácané 3 roky. I keď  pri splatnosti 4 roky je 

suma celkovej zaplatenej čiastky vyššia a toto kritérium malo aj v bodovacej metóde 

vyššiu váhu, v konečnom dôsledku je nižšia mesačná splátka výhodnejšia, keďže ide o 

relatívne mladú spoločnosť, tak nižšie mesačné splátky sú pre ňu lepšou voľbou. 

Navyše, v budúcej dobe spoločnosť očakáva vyšší príval peňazí z väčších zákazok, a 

tak následne doporučujem tento úver splatiť predčasne s relatívne výhodným poplatkom 

za predčasné splatenie, ktorý predstavuje 3 % z nesplatenej sumy istiny, druhý 

najvýhodnejší spomedzi bánk. Takto má spoločnosť možnosť zbaviť sa úverového 

zaťaženia a byť bezprostredným vlastníkom predmetného automobilu. Pri budúcom 

zhoršení situácie v spoločnosti alebo kríze, môže automobil predať a opätovne tak 

získať finančné prostriedky. 

 

Tesne za úverom od VÚB, a.s. sa umiestnil investičný úver od Sberbank, a.s.. Je 

najvýhodnejší z hľadiska úrokovej sadzby, RPMN a výšky mesačnej splátky. V tomto 

prípade ide ale o účelový úver, pričom v ostatných prípadoch išlo o bezúčelový. Čo sa 

týka zabezpečenia, banka žiada firemnú zmenku s avalom spoločníka, záložnú zmluvu 

na VW Transporter a záložnú zmluvu na pohľadávky z obchodného styku a účtu. Pre 

spoločnosť sú tieto podmienky nevyhovujúce a preto z týchto dôvodov nedoporučujem 

uchádzať sa o tento úver. Navyše,  profiúver od VÚB, a.s. vyžaduje iba zabezpečenie 

formou blankozmenky, čo je pri úveroch regulárne.  

 

Na treťom mieste sa umiestnil splátkový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorý je 

tiež výhodný z hľadiska úrokovej sadzby, celkovej zaplatenej čiastky a najmä 

http://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/business-uvery/expres.html
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z hľadiska zaistenia, ktorá nepožaduje žiadne zabezpečenie úveru. Nepriaznivá je len 

z pohľadu výšky mesačnej splátky, ktorá je vyššia z dôvodu kratšej doby splácania.  

 

Ostatné analyzované úvery nie sú pre spoločnosť zaujímavé, či už z dôvodu nevýhodnej 

úrokovej sadzby, RPMN, výšky mesačnej splátky a iných.  

 

A tak v  konečnom dôsledku, ako už bolo spomínané, doporučujem spoločnosti Mont 

Extrem, s.r.o. čerpať úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. a následne zaobstaraním 

nového automobilu môže zvýšiť svoje pôsobenie na trhu a kapacitu podnikania. Týmto 

zvýši svoje zisky a povedomie zákazníkov o spoločnosti. 
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo nájsť optimálny úver pre súkromný podnik Mont 

Extrem, s.r.o. podnikajúci na slovenskom trhu a zaoberajúci sa stavebníctvom. Úver 

bude čerpať na financovanie dopravného prostriedku pre svoju podnikateľskú činnosť. 

 

V teoretickej časti sú rozobrané základné informácie z bankového sektora a úverovania. 

V prvom rade je popísaný bankový systém s prislúchajúcimi druhmi a aktuálny stav 

slovenského bankovníctva. Nasledovala časť venovaná priebehu poskytnutia úveru 

s jeho fázami. Čo sa týka úverovania, tak v tejto kapitole boli popísané druhy úrokovej 

sadzby, čo znamená samotný pojem úrok a vytvorený graf podľa údajov NBS vývoja 

úrokovej sadzby na slovenskom trhu. Krátka časť je venovaná spôsobom splácania 

úverov a na koniec tejto časti je členenie bankových úverov a následná charakteristika 

jednotlivých druhov úverov. 

 

V praktickej časti sú v prvom rade charakteristiky šiestich vybraných bánk, a to: 

Všeobecná úverová banka, Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, 

Tatra banka, Sberbank a UniCredit Bank. Nasledovala samotná analýza úverov 

ponúkaných bankami. Informácie k spracovaniu tejto časti boli čerpané z osobných 

pohovorov v spomínaných bankách po individuálnom prekonzultovaní finančného stavu 

podniku a preskúmaní finančných dokumentov, ktoré sa viažu k súčasnému obdobiu, a 

tiež minulým.  

 

Po vypracovaní analýzy ponúkaných úverov nasledovala komparácia a výber 

najvýhodnejšieho úveru pre podnik. Najskôr boli úvery  porovnané základnou metódou 

ranking, ktorá, ako už bolo spomínané porovnáva úvery iba podľa jedného kritéria. 

Touto metódou boli úvery zoradené zostupne a tým zistené, ktoré úvery sú najlepšie 

podľa daného kritéria. 

 

Pre komplexné zhodnotenie bola použitá bodovacia metóda pri jednotkových váhach 

a pri diferencovaných váhach, aby bol jasný rozdiel v hodnotení úveroch, keď podnik 

zvolí vlastné váhy kritérií.  Po spracovaní analýzy a komparácie som dospela 
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k výsledku, a teda k hlavnému cieľu práce a podľa výsledkov bodovacej metódy som 

vybrala najvýhodnejší úver pre skúmaný podnik. Spoločnosti odporúčam čerpať úver od 

Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktorý ponúka optimálne riešenie aktuálnej finančnej 

situácie.  

 

Výsledok bakalárskej práce je pre spoločnosť veľmi prínosný, pretože o úver plánuje 

v najbližšej dobe požiadať a verí, že vďaka nemu nezíska len nový dopravný 

prostriedok, ale aj  nové príležitosti na trhu a nových zákazníkov. Týmto prajem 

podniku veľa verných zákazníkov a budúce rozvíjanie na trhu. 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: Zoznam bánk  a pobočiek zahraničných 

bánk činných na Slovensku, ktoré spadajú pod dohľad NBS, 

stav platný k dňu 01.01.2015 

 

Banky so sídlom na území SR 

 

 Československá obchodná banka, a. s.  

 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.  

 OTP Banka Slovensko, a. s.  

 Poštová banka, a. s.  

 Prima banka Slovensko, a. s.  

 Privatbanka, a. s.  

 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

 Sberbank Slovensko, a. s.  

 Slovenská sporiteľňa, a. s.  

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

 Tatra banka, a. s.  

 Všeobecná úverová banka, a. s.  

 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  

Pobočky zahraničných bánk na Slovensku 

 

 Banco Banif Mais S. A., pobočka zahraničnej banky  

 BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR  

 Citibank Europe plc,  pobočka zahraničnej banky  

 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava  

 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky  

 ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky  

 J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky  

 KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky  

 Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky  

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/ceskoslovenska-obchodna-banka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/csob-stavebna-sporitelna-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/otp-banka-slovensko-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/postova-banka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/prima-banka-slovensko-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/privatbanka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/prva-stavebna-sporitelna-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/sberbank-slovensko-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/slovenska-sporitelna-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/slovenska-zarucna-a-rozvojova-banka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/tatra-banka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/vseobecna-uverova-banka-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/banky-so-sidlom-na-uzemi-sr/wustenrot-stavebna-sporitelna-a-s
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/banco-banif-mais-s-a-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/bks-bank-ag-pobocka-zahranicnej-banky-v-sr
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/citibank-europe-plc-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/commerzbank-aktiengesellschaft-pobocka-zahranicnej-banky-bratislava
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/fio-banka-a-s-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/ing-bank-n-v-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/j-t-banka-a-s-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/kdb-bank-europe-ltd-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/komercni-banka-a-s-pobocka-zahranicnej-banky


II 

 

 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky  

 Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike  

 The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky  

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky  

 

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/mbank-sa-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/oberbank-ag-pobocka-zahranicnej-banky-v-slovenskej-republike
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/the-royal-bank-of-scotland-plc-pobocka-zahranicnej-banky
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii/pobocky-zahranicnych-bank/banky/unicredit-bank-czech-republic-and-slovakia-a-s-pobocka-zahranicnej-banky

