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Zlý polrok pre naše banky.
Zisk im padol o tretinu
HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY l Napriek úverovému boomu sa zlaté časy pre finančné domy skončili. Nízke sadzby im siahajú na príjmy.
©hn

Jozef Ryník
jozef.rynik@mafraslovakia.sk

Bratislava – Padajúce príjmy
z úrokov, ktoré tvoria gro biznisu
finančných domov na Slovensku,
sa výrazne podpísali pod ich polročnými výsledkami. Veľkým bankám na našom trhu klesli medzi-

ročne zisky aj o viac ako tretinu.
Horlivejšie rozdávanie pôžičiek
a zvyšovanie poplatkov pomáha
len mierne. Medzi bankami, ktorým sa až tak nedarilo, boli najmä
veľkí hráči. Takmer o 36 percent
sa v prvom polroku prepadol čistý
zisk Slovenskej sporiteľni.
„Pokles čistých úrokových výnosov je dôsledkom klesajúcich sa-

dzieb, ako aj pokračujúceho tlaku
na marže novoposkytnutých úverov,“ vysvetľuje Marta Cesnaková,
hovorkyňa sporiteľne.

Predaj Visa Europe
Výrazne klesal zisk aj Tatra banke – o 30 percent a ČSOB až o 44
percent. Finančné domy tvrdia, že
ich zisky sú oproti vlaňajšku niž-

šie aj preto, lebo v minulom roku
mali jednorazový príjem z predaja Visa Europe. Táto operácia priniesla niektorým inštitúciám až
desiatky miliónov eur. Podľa odborníkov však bude trend poklesu ziskov v bankovom sektore pokračovať, až kým Európska centrálna banka nezačne zvyšovať
úroky. A to sa tak skoro nestane.

Výnimkou medzi veľkými bankami je VÚB, ktorej čistý zisk narástol takmer o 15 percent. Zvýšiť
profit jej pomohlo najmä aktívne
požičiavanie a príjmy z poplatkov,
ktoré stúpli o viac ako 10 percent.

Koniec tučných rokov

jú ziskovosť aj tým, že rozpúšťajú
rezervy na súdne spory či tvoria
nižšie opravné položky. To je síce
v dobrých časoch prirodzené, ale
v horších sa to môže vypomstiť.
Tučné roky sa podľa odborníkov
už bankám pomaly končia a horšie
výsledky sa zrejme budú opakovať.

Podľa zdrojov HN z bankového
prostredia si úverové domy zlepšu- Viac na strane 9, Poplatky...

Plavčan sa
rozlúčil,
nahradiť ho
má straník
Bratislava – Odchádzajúci minister školstva Peter Plavčan včera nevyužil ani poslednú príležitosť odpovedať na otázky novinárov. Oznámil svoju rezignáciu, predniesol pripravený príhovor a odišiel. Pýtajúcich
sa redaktorov ignoroval. „Pretože to, čo sa
dialo v poslednom čase, prekračuje všetky
medze a ja potrebujem chrániť svoju rodinu,“ odôvodnil Plavčan. Vo svojom prejave
sa viackrát poďakoval Andrejovi Dankovi
a nazval ho „úžasným, férovým a múdrym
človekom, ktorý je na správnom mieste“.
Napriek výhradám verejnosti hodnotil svoje
pôsobenie pozitívne. Ako jeho možný nástupca sa spomína niektorý z podpredsedov strany Eva Smolíková, Jaroslav Paška
a Anton Hrnko.
(RGA)
Viac na strane 4, Školstvo má viesť...
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Tisícom pacientov hrozí, že za
lekára budú platiť v hotovosti

Strnadova cesta na
Balkán ide cez Slovensko

Bratislava – Kartička poistenca
má Slovákom garantovať bezplatné ošetrenie. Časť doktorov
však naznačila, že ju v krajnom
prípade nebudú akceptovať. Zväz
ambulantných lekárov rokoval so
zástupcami Dôvery, ale dvetisíc
špecialistov svoje výpovede zmlúv
nestiahlo – a trvajú na požiadavke
vyšších platieb. V podobnej situácii je aj najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa, v tomto prípade

doktori nepodpísali potrebné dodatky a tiež avizujú výpovede.
„Rokovania s poisťovňami stále
prebiehajú, zatiaľ sme sa na podmienkach zmlúv nedohodli,“ potvrdila pre HN riaditeľka asociácie
Zuzana Dolinková. Pre poistencov
dvoch najväčších poisťovní by to
znamenalo, že lekár by ich od októbra bezplatne ošetril, iba ak by
išlo o akútny prípad. Bez medicínskej starostlivosti by však ostať ne-

mali. Buď by im poisťovňa musela nájsť novú ambulanciu, alebo
by si za ošetrenie u svojho lekára,
ktorý zmluvu vypovedal, zaplatili
„cash“. Išlo by však o krajnú situáciu. Lekári veria, že k najhoršiemu
nedôjde. Z požiadaviek však nezľavili. Z vyjadrení poisťovní vyplýva, že majú záujem sa dohodnúť.
(ZM)
Viac na strane 3, Lekári...

Kruževac – Špecializuje sa na firmy, ktoré sa ocitnú vo finančných
problémoch, no kým doteraz hľadal nové prírastky najmä v Česku
a na Slovensku, tentoraz smeruje
za hranice. Jaroslav Strnad expanduje do Srbska. Prostredníctvom skupiny Czechoslovak
Group plánuje prevziať fabriku
IMK 14. oktobar, ktorá sa v súčasnosti zameriava na produkciu
náhradných dielov do tankov
a munície. „Vstup do nej zodpo-

vedá stratégii budovať silnú a previazanú skupinu. Tento tradičný
podnik srbského strojárstva má
veľký potenciál a historicky bol
jeho výrobný program pestrý – od
traktorov cez stavebnú techniku
až po vojenskú techniku,“ vysvetľuje pre HN hovorca skupiny
Czechoslovak Group Andrej Čírtek. Prevzatie ešte musí schváliť
veriteľský výbor.
(MN)
Viac na strane 10, Zbrojársky...

