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1. ÚVODNÉ SLOVO  
 

 

V roku 2011 ekonomický cyklus v krajinách eurozóny naďalej zotrvával vo fáze 

krízy, čo prehlbovalo neistotu na finančných trhoch a zvyšovalo negatívne očakávania 

o budúcom vývoji ekonomík. Aj keď sa hospodársky rast Slovenskej republiky vyvíjal 

pomerne priaznivo, jeho udržateľnosť,  vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky, 

bola a bude aj v ďalšom období podmienená celkovou situáciou krajín v Európe,  

predovšetkým Nemecka, ako najvýznamnejšieho obchodného partnera Slovenskej 

republiky. Uplynulý rok bol poznačený potrebou riešiť viacero nahromadených 

a dlhodobo prehliadaných, respektíve odkladaných problémov v krajinách eurozóny, 

pričom spôsob riešenia týchto problémov spôsobil turbulencie nielen na finančných 

trhoch ale aj na politickej scéne viacerých krajín. Výnimkou nebola ani Slovenská 

republika, ktorej predčasne skončila vláda svoje funkčné obdobie práve pre nemožnosť 

nájsť jednotný prístup k riešeniu pomoci zadlžených krajín. 

 Svetové akciové trhy v minulom roku prešli opäť ťažkou skúškou a zaznamenali 

veľké výkyvy. Kým úvodné mesiace roka 2011 sa niesli v optimistickej nálade zo 

zastavujúcej sa globálnej recesie, nasledujúcim mesiacom dominovali obavy o prežitie 

eura a problémy s deficitom USA. Svetové akciové trhy tak pod vplyvom uvedených 

skutočností zakončili rok 2011 s 10 percentným poklesom. Dôsledok diania v okolitých 

krajinách sa prejavil aj na priebehu indexu SAX, ktorý  uzatváral rok 2011 na úrovni 

215,45 bodu a od konca predchádzajúceho roka sa oslabil o 6,48 %. 

Aj napriek značnej náladovosti na kapitálových trhoch, záujem  investorov 

o štátne dlhopisy Slovenskej republiky v uplynulom roku  nepoklesol, čo sa odrazilo aj na 

nepomerne väčšej intenzite obchodovania v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V 

roku 2011 sa na burze zrealizovalo 9803 transakcií, v rámci ktorých bolo zobchodovaných 

4 172 201 931 kusov cenných papierov a dosiahnutý finančný objem predstavoval 

18 901 269 148 eur. Najväčšiu zásluhu na náraste objemu obchodov (o 172% v porovnaní 

s rokom 2010) mali práve štátne dlhopisy, ktoré boli  zo strany zahraničných ale aj 

domácich investorov stále vnímané ako relatívne bezpečná investícia. 

V porovnaní s dlhovými cennými papiermi majetkové cenné papiere priťahovali aj 

v roku 2011 menší počet investorov, avšak pozitívne hodnotíme vývoj objemu 

obchodovania, v porovnaní s rokom 2010 sa objem obchodov zvýšil o 51 %, čo vo 

finančnom vyjadrení predstavuje 348 568 018 eur. 

Zvýšený objem obchodov sa pozitívne prejavil aj na výnosoch burzy. V roku 2011 

sa podarilo zvrátiť negatívny vývoj  a burza dosiahla z vlastnej činnosti zisk pred 

zdanením vo výške 191 837 eur, pri celkových nákladoch 1 421 310 eur a výnosoch 

1 613 147 eur.  Celkový výsledok hospodárenia burzy bol ovplyvnený výsledkami 

hospodárenia CDCP SR, ktorého je burza 100% vlastníkom. Vzhľadom na to že 

spoločnosť CDCP tvorila významné rezervy ako opravy chýb minulých rokov, tieto spolu 

so stratou dosiahnutou za rok 2011 spôsobili zníženie vlastného imania CDCP na sumu 

4 892 565 eur. Zníženie hodnoty vlastného imania CDCP vyvolalo potrebu tvorby 

opravnej položky k  finančnej investícii burzy v dcérskej spoločnosti vo výške 2 733 207 
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eur, čo sa odrazilo na celkovom výsledku hospodárenia a burza vykazuje po zdanení 

stratu vo výške  2 597 158 eur.  

Z pohľadu výsledkov burzy, predovšetkým významného nárastu objemu 

obchodov môžeme konštatovať, že rok 2011 sme ukončili omnoho lepšie ako sme na jeho 

začiatku predpokladali aj keď jedným z dôvodov boli opätovné turbulencie na svetových 

kapitálových trhoch, čo vyvolalo zvýšenú potrebu prerozdelenia likvidity koncentrovanú 

v štátnych dlhopisoch.  

 Skutočnou príležitosťou, respektíve predpokladom pre oživenie kapitálového trhu 

však mala byť privatizácia vybraných podielov spoločností v rukách štátu 

prostredníctvom kapitálového trhu. Po prvý krát v histórii burzy sa dalo reálne 

očakávať, že príchod minimálne jednej, ale z hľadiska objemu a atraktívnosti významnej 

emisie, sa stane skutočnosťou a zásadným podnetom pre zvýšenie aktivít investorov na 

našom trhu. Procesy vedúce k tomuto cieľu boli naštartované už začiatkom roka 2011 

s tým, že výsledok v podobe umiestnenia novej emisie na burzu a s tým spojený zvýšený 

počet transakcií sa mal prejaviť hlavne v priebehu roka  2012.  

 K úspešnému umiestneniu emisie na burze a následnému obchodovaniu bolo 

potrebné vytvoriť technické podmienky tak na burze ako aj v Centrálnom depozitári 

cenných papierov SR. Išlo predovšetkým o vytvorenie technologického prepojenia 

s centrálnym depozitárom zahraničnej burzy, ktorá by bola taktiež zapojená do procesu 

obchodovania formou duálneho listingu. Spojenie s väčším trhom umožňuje na strane 

dopytu účasť širšieho okruhu investorov a tak dosiahnuť lepšie podmienky predaja 

emisie. Zároveň takéto spojenie necháva priestor aj pre náš, veľkosťou limitovaný 

kapitálový trh, ktorý z rôznych dôvodov nemá potenciál koncentrovať významný okruh 

investorov  a  ktorý by bez spojenia sa s väčším trhom nemal vôbec šancu stať sa cieľom 

pre umiestnenie takej veľkej emisie, o akej sa v roku 2011 uvažovalo (Slovak Telekom).  

 Ďalším, na oživenie obchodovania pozitívne vplývajúcim efektom z prepojenia 

s väčším trhom, je možnosť rozšíriť škálu emisií obchodovaných na našej burze o vybrané 

tituly, ktoré sa obchodujú na zahraničnej burze. V súčasnosti sú vytvorené podmienky 

pre obchodovanie s cennými papiermi registrovanými v českom centrálnom depozitári. 

Ďalším krokom bude prepojenie s poľským trhom a ako cieľové riešenie je dosiahnuť 

univerzálne prepojenie s vybranými medzinárodnými zúčtovacími centrami tak, aby 

mohli na našej burze byť obchodované aj iné zaujímavé tituly z rôznych zahraničných 

trhov.  

 Spomínaný predaj podielov spoločnosti vo vlastníctve štátu cez burzu ako aj 

 predaj podielu, ktorý na burze vlastní FNM SR boli pre nás prioritou na najbližšie roky. 

Naplnenie týchto cieľov považujeme za rozhodujúci impulz rozvoja kapitálového trhu 

a tým aj  ďalšie zmysluplné pôsobenie  burzy ako inštitúcie.  
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. vznikla dňa 15.3.1991 ako organizátor 

regulovaného trhu s cennými papiermi v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR a 

je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

Komerčná činnosť burzy sa začala 6. apríla 1993. V súčasnosti burza vykonáva svoju 

činnosť  na  základe  povolenia  Národnej  banky  Slovenska. Základné imanie BCPB je 

11 404 927,296 EUR. K 31.12.2011 mala burza 14 akcionárov, pričom najväčším 

akcionárom je Fond národného majetku Slovenskej republiky. Ku koncu roka 2011 

zamestnávala 25 zamestnancov. 

 

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV BCPB K 31.12.2011 

 

Por.  

číslo Názov akcionára 

Počet 

akcií 

Výška 

kapitálového 

vkladu 

 (v EUR) 

Podiel na 

základnom 

imaní 

 (v %) 

1 

Fond národného majetku Slovenskej 

republiky 
3 120 1 035 652,800 

  

  229 734 7 625 790,396   

Spolu 233 454 8 661 443,196 75,94 

2 Patria Finance, a.s.  4 043 1 342 033,420 11,77 

3 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 743 578 571,420 5,07 

4 Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 350 448 119,000 3,93 

5 Middle Europe Investments N.V. 300 99 582,000 0,87 

6 Poštová banka, a.s. 266 88 296,040 0,77 

7 ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky 100 33 194,000 0,29 

8 Československá obchodná banka, a.s. 74 24 563,560 0,22 

9 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  

Vienna Insurance Group  
72 23 899,680 0,21 

10 UniCredit Bank Slovakia a.s.  67 22 239,980 0,20 

11 Tatra banka, akciová spoločnosť 30 9 958,200 0,09 

12 Tatra banka, akciová spoločnosť* 20 6 638,800 0,06 

13 Tatra CREDITTAX s.r.o.** 100 33 194,000 0,29 

14 Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.** 100 33 194,000 0,29 

Spolu   241 119 11 404 927,296 100,00 

 

* Akcie vedené na držiteľskom účte člena Centrálneho depozitára cenných papierov 

v Bratislave, a.s.  

** Akcionári bez oprávnenia hlasovať na VZ v zmysle § 68 ods. 10 zákona č. 429/2002 Z.z. 

 

Orgány BCPB, organizačná štruktúra BCPB 
 

Grafické znázornenie orgánov burzy a organizačnej štruktúry burzy sa nachádza 

v Prílohe č. 1. 
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Predstavenstvo 

 

Predseda: 

Ing. Ivan Gránsky 

 

Podpredseda: 

Ing. Róbert Kopál 

 

Členovia: 

Ing. Matej Říha 

Ing. Jaroslav Kašiak, PhD. 

Ing. Andrej Sinicyn 

Ing. Peter Vojtaššák 

 

 

Dozorná rada 

 

Predsedníčka: 

Ing. Anna Bubeníková 

 

Členovia: 

RNDr. Xaver Gubáš 

Ing. Jozef Bača, M.Phil., PhD. (od 25.2.2011) 

 

 

Výbor pre členstvo 

 

Podpredsedníčka: 

JUDr. Svetlana Kucmenová, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 

 

Členovia 

Ing. Jozef Šnegoň, Československá obchodná banka, a.s. 

Ing. Jaroslav Hora, OTP Banka Slovensko, a.s. 

Ing. Peter Šuba, Poštová banka, a.s.  

Ing. Adrián Málek, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Ing. Martin Lenko, Všeobecná úverová banka, a.s.  

 

 

Výbor pre kótovanie 

 

Predseda 

Ing. Ivan Gránsky, DANUBE CLONE, spol. s r.o. 

 

Členovia 

Ing. Rastislav Paulíny, Československá obchodná banka, a.s.  

Ing. Miroslav Fančovič, OTP Banka Slovensko, a.s.  

Mgr. Eva Sadovská, Poštová banka, a.s.  
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Ing. Ivana Čierna, Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Mgr. Michaela Novotná, Tatra banka, a.s.   

Ing. Richard Belyus, UniCredit Bank Slovakia a.s. (do 1.10.2011) 

Bc. Ing. Slavomíra Páleníková, Všeobecná úverová banka, a.s.  

Janeta Gerincová, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.   

 

 

Výbor pre obchodovanie 

 

Predseda 

Ing. Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi  

 

Členovia 

Ing. Stanislav Krivý, Československá obchodná banka, a.s. 

Ing. Róbert Jaselský, Dexia banka Slovensko, a.s.  

Mgr. Martin Koska, ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky  

Ing. Michal Štubňa, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Ing. Bohuslav Ukropec, Poštová banka, a.s.  

Ing. Peter Lachkovič, Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Ing. Milan Čavojec, Tatra banka, a.s.   

Ing. Tomáš Perďoch, UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Ing. Andrej Ungvarský, Všeobecná úverová banka, a.s.  

Ing. Peter Šály, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.  

 

 

3. CENNÉ PAPIERE NA TRHOCH BURZY 
 

Ku koncu roka 2011 registrovala Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) na 

svojich trhoch 244 emisií cenných papierov (akcií a dlhopisov), z toho 29 emisií na 

kótovanom hlavnom trhu, 61 emisií na kótovanom paralelnom trhu a 154 emisií na 

regulovanom voľnom trhu. Z uvedených emisií cenných papierov boli na kótovanom 

paralelnom trhu umiestnené 4 emisie denominované v CZK. 

 

Emisie prijaté v roku 2011  

 

Na trhoch BCPB sa v priebehu dvanástich mesiacov roka 2011 začalo obchodovanie 

celkovo so 45 novými emisiami cenných papierov domácich emitentov v úhrnnej 

menovitej hodnote 6,16 mld. EUR. Z daného počtu emisií však bola len 1 emisia akciová 

(zvyšovanie základného imania). Na kótovaný hlavný trh v roku 2011 bolo prijatých 5 

nových emisií cenných papierov (2 emisie štátnych dlhopisov a 3 emisie štátnych 

pokladničných poukážok), kým na kótovanom paralelnom trhu bolo umiestnených 6 

emisií hypotekárnych záložných listov a 1 emisia bankových dlhopisov. Počet emisií na 

regulovanom voľnom trhu stúpol o 33 nových emisií cenných papierov (23 emisií 

hypotekárnych záložných listov, 7 emisií bankových dlhopisov, 2 emisie podnikových 

dlhopisov a 1 emisia akcií).  

 

Okrem novoprijatých emisií dlhopisov sa prílev nového kapitálu na trhy BCPB realizoval 

aj prostredníctvom prijímania nových tranží už prijatých štátnych dlhopisov. Týmto 
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spôsobom sa počas roka 2011 zvýšil emitovaný objem u 6 emisií štátnych dlhopisov, 

pričom celková menovitá hodnota takto prijatého kapitálu predstavovala 4,63 mld. 

EUR. Rovnako v sledovanom období došlo k zvyšovaniu počtu cenných papierov už 

obchodovaných emisií (2 emisie hypotekárnych záložných listov a 2 emisie akcií) v 

úhrnnej menovitej hodnote 152,69 mil. EUR.  

 

Celková hodnota novoprijatého kapitálu na trhy BCPB tak činila 10,94 mld. EUR. 

 

Ukončenie obchodovania s emisiami v roku 2011 

 

V sledovanom období ukončila BCPB na žiadosť emitenta obchodovanie na regulovanom 

voľnom trhu so 6 emisiami akcií v celkovej menovitej hodnote 62,76 mil. EUR. Zároveň 

BCPB vylúčila z obchodovania na regulovanom voľnom trhu 5 emisií akcií 3 emitentov v 

úhrnnom objeme 4,18 mil. EUR z dôvodu nesplnenia si zákonných informačných 

povinností emitenta za rok 2010, resp. nepredložením predbežného vyhlásenia. 

  

Z dôvodu splatnosti dlhopisov ukončila BCPB v priebehu roka 2011 obchodovanie na 

kótovanom hlavnom trhu so 7 emisiami dlhových cenných papierov v celkovej menovitej 

hodnote 6,43 mld. EUR (5 emisií štátnych dlhopisov a 2 emisie štátnych pokladničných 

poukážok). Na kótovanom paralelnom trhu bolo s rovnakého dôvodu skončené 

obchodovanie s 21 emisiami dlhopisov v úhrnnej menovitej hodnote 364,22 mil. EUR (14 

emisií hypotekárnych záložných listov, 3 emisie podnikových dlhopisov a 4 emisie 

bankových dlhopisov). Na regulovanom voľnom trhu bolo v súvislosti s riadnym 

splatením dlhopisov ukončené obchodovanie s 2 emisiami hypotekárnych záložných listov 

v úhrnnej výške 35 mil. EUR. 

 

Prehľad kótovaných cenných papierov na BCPB sa nachádza v Prílohe č. 2. 

 

 

4. OBCHODOVANIE  
 

V roku 2011 mohli členovia BCPB využívať jej elektronický obchodný systém počas 250 

pracovných dní. V danom období sa celkovo uskutočnilo 9 803 transakcií, v rámci 

ktorých bolo zobchodovaných 4 172 201 931 kusov cenných papierov a dosiahnutý 

finančný objem presiahol hranicu 18,9 mld. EUR. V porovnaní s výsledkami 

obchodovania za rok 2010 to predstavovalo 178,2 percentný nárast finančného objemu 

pri 26,2 percentnom raste počtu uzatvorených transakcií a 10,8 percentnom raste počtu 

zobchodovaných cenných papierov. Za výrazne lepšími výsledkami sledovaného obdobia 

stála predovšetkým zvýšená aktivita na poli dlhových cenných papierov. Tak ako v 

minulých rokoch, aj v roku 2011 mali v obchodovaní na BCPB prevahu priame obchody 

nad kurzotvornými, keď v sledovanom období dosiahli až 99,41 percentný podiel na 

celkovom zobchodovanom objeme. Ani tentoraz tak kurzotvorné obchody s finančným 

objemom vo výške 111,95 mil. EUR (+45,82 % na medziročnej báze) pri počte 7 752 

transakcií nemohli konkurovať priamym obchodom so zrealizovaným objemom vo výške 

18,79 mld. EUR (+179,69 % na medziročnej báze) pri 2 051 uskutočnených transakciách. 

 

Vzhľadom na dlhodobý trend vývoja obchodovania na BCPB nebol ani v roku 2011 

žiadnym prekvapením väčší záujem o dlhové cenné papiere ako o majetkové cenné 
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papiere, keď až 98,16 % z celkového dosiahnutého finančného objemu bolo vytvorených z 

obchodov s dlhopismi. V priebehu 250 obchodných dní sa objem obchodov s dlhovými 

cennými papiermi vyšplhal na hodnotu presahujúcu 18,55 mld. EUR (+182,63 % v 

medziročnom porovnaní) a z drvivej väčšiny bol vytvorený v rámci priamych transakcií. 

Záujem investorov o majetkové cenné papiere bol aj naďalej v úzadí, keď objem 

zobchodovaných majetkových cenných papierov dosiahol len 348,57 mil. EUR (+51,37 % 

v medziročnom porovnaní). Rovnako ako u dlhopisov, aj tu dominovali priame obchody.  

 

Finančný objem REPO obchodov (vrátane spätných transakcií) za rok 2011 dosiahol 

211,48 mil. EUR, čo oproti hodnotám z roku 2010 vo výške 241,84 mil. EUR znamenalo 

mierny pokles. Celkovo sa uskutočnilo 17 transakcií, z čoho všetky obchody pripadali na 

kúpu alebo predaj majetkových cenných papierov.  

 

Podiel obratu obchodov realizovaných nerezidentmi na celkovom obrate obchodov v roku 

2011 predstavoval 48,70 %, z toho 47,15 % pripadlo na stranu kúpy a 50,25 % na stranu 

predaja. Podiel fyzických osôb na celkovom obrate predstavoval 0,11 %, zvyšná časť 

patrila právnickým osobám. 

 

 

Obchodovanie s akciami 

 

K poslednému obchodnému dňu roka 2011 bolo možné na BCPB uzatvárať obchody so 98 

emisiami akcií (81 emitentov). Z toho na kótovanom hlavnom trhu bolo umiestnených 6 

emisií, na kótovanom paralelnom trhu taktiež 6 emisií a na regulovanom voľnom trhu sa 

obchodovalo s 86 emisiami akcií. 

 

Trhová kapitalizácia majetkových cenných papierov obchodovaných na trhoch BCPB ku 

koncu roka 2011 zaznamenala medziročne nárast o 17,48 % na úroveň 3,65 mld. EUR. 

Reálna trhová kapitalizácia, t.j. trhová kapitalizácia pripadajúca na emisie, ktoré majú v 

histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala 3,59 mld. 

EUR (na ročnej báze nárast o 19,95 %) a podieľala sa 98,38 % na celkovej trhovej 

kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu 

kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca minulého roka 1,63 percentný 

pokles na úroveň 2,17 mld. EUR. 

 

Aj v roku 2011 majetkové cenné papiere naďalej zaujímali menej významné miesto v 

obchodovaní, keď obchody s nimi vyprodukovali len necelých 1,84 % celkového ročného 

objemu. Ročný zobchodovaný objem s akciami (vrátane povinných ponúk na prevzatie) 

sa za 12 mesiacov roku 2011 vyšplhal na takmer 348,6 mil. EUR, a oproti roku 2010 tak 

zaznamenal nárast o 51,37 %. Akcie domácich spoločností boli predmetom kúpy a 

predaja v 7 435 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 17 012 741 kusov 

majetkových cenných papierov. Na medziročnej báze to predstavovalo jednak nárast 

počtu zobchodovaných cenných papierov, ako aj počtu uzatvorených transakcií. Aj v 

prípade obchodovania s majetkovými cennými papiermi bol väčší záujem investorov o 

priame obchody, keď v 268 priamych transakciách bolo dosiahnutých vyše 87,1 % 

objemu obchodov s akciami. A tak sa v rámci 7 167 kurzotvorných obchodov realizovala 

ostatná časť zobchodovaného objemu vo výške 44,96 mil. EUR. Na medziročnej báze to 
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predstavovalo 45,46 percentný nárast objemu dosiahnutého z priamych obchodov a  

108,65 percentný nárast finančného objemu z kurzotvorných transakcií. 

Medzi najviac obchodované akciové emisie roku 2011 z pohľadu dosiahnutého finančného 

objemu na trhu kótovaných cenných papierov patrili tituly Tatry mountain resorts 6 

(209 mil. EUR, 759 obchodov), Best Hotel Properties (130,7 mil. EUR, 446 obchodov) a 

Všeobecná úverová banka (1,17 mil. EUR, 1 157 obchodov). Odhliadnuc od ponúk na 

prevzatie, na čele rebríčka objemovo najúspešnejších titulov roku 2011 na regulovanom 

voľnom trhu BCPB stála emisia akcií Tatra banka (496 718 EUR, 14 obchodov). Za ňou 

nasledovali emisie Druhá strategická (135 216 EUR, 772 obchodov) a Majetkový Holding 

(90 333 EUR, 478 obchodov). Objem obchodov s emisiami akcií spoločností Tatry 

mountain resorts, a.s. a Best Hotel Properties a.s. dosiahol za sledované obdobie takmer 

97,5 percentný podiel na celkovom objeme obchodov s akciami. 

 

V roku 2011 bolo na BCPB vypísaných 11 nových povinných ponúk na prevzatie a 

rovnaký počet ponúk bol v danom roku aj ukončený. Finančný objem obchodov 

dosiahnutý z realizovaných ponúk na prevzatie prekročil v 136 transakciách úroveň 5,76 

mil. EUR. Podiel objemu obchodov z ponúk na prevzatie na celkovom objeme obchodov 

s akciami reprezentoval 1,65 % a takmer 1,83 % transakcií s majetkovými cennými 

papiermi sa realizovalo v rámci týchto ponúk. 

Podiel obratu obchodov realizovaných nerezidentami na celkovom obrate obchodov s 

akciami v roku 2011 predstavoval 75,03 %, z toho 68,15 % pripadlo na stranu kúpy a 

81,91 % na stranu predaja. 

 

V module tvorcov trhu (MTT) bolo ku koncu roka 2011 možné obchodovať s 2 emisiami 

akcií emitentov Best Hotel Properties a.s. a Tatry mountain resorts, a.s.. Objem 

obchodov v MTT dosiahol 1,47 mil. EUR v 59 transakciách, čo predstavovalo 3,27 

percentný podiel z celkového objemu kurzotvorných obchodov s akciami.  

 

 

Obchodovanie s dlhopismi 

 

K poslednému obchodnému dňu roka 2011 bolo na trhoch BCPB možné obchodovať so 

146 emisiami dlhopisov (98 emisií hypotekárnych záložných listov, 19 emisií štátnych 

dlhopisov, 17 emisií bankových dlhopisov, 9 emisií podnikových dlhopisov a 3 emisie 

štátnych pokladničných poukážok). Z toho na kótovanom hlavnom trhu bolo 

umiestnených 23 emisií, na kótovanom paralelnom trhu 55 emisií (4 emisie denominované 

v CZK) a na regulovanom voľnom trhu 68 emisií. 

 

Trhová kapitalizácia dlhových cenných papierov prijatých na trhy BCPB sa ku koncu 

roka 2011 vyšplhala na úroveň 28,4 mld. EUR, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 

2010 predstavovalo nárast o 13,84 %. Trhová kapitalizácia dlhopisov obchodovaných na 

trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca decembra minulého roka 11,31 

percentný nárast na úroveň 27,34 mld. EUR. Kapitalizácia emisií dlhopisov 

denominovaných v CZK obchodovaných na kótovanom paralelnom trhu predstavovala 

113,8 mil. EUR. 

 

Ani rok 2011 nebol ničím výnimočný, keď aj naďalej srdcovou záležitosťou investorov 

ostávali dlhové cenné papiere a až 98,16 % z celkového dosiahnutého finančného objemu 
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bolo vytvoreného z obchodov s dlhopismi. Výška tohto podielu len potvrdzovala 

skutočnosť, že slovenský kapitálový trh je aj naďalej trhom hlavne dlhových cenných 

papierov. Dosiahnutý objem z obchodov s dlhopismi sa pohyboval na úrovni 18,55 mld. 

EUR a bol vytvorený zobchodovaním 4 155 189 190 kusov cenných papierov v rámci 2 

368 transakcií. Výraznejšia aktivita investorov na dlhopisovom trhu sa pozitívne 

prejavila nielen na medziročnom raste počtu transakcií (+49,68 %) a počtu 

zobchodovaných cenných papierov (+10,63 %), ale predovšetkým zrejmým nárastom 

finančného objemu o takmer 183 %. Aj pri dlhových cenných papieroch potvrdili svoju 

prevahu priame obchody, ktoré s dosiahnutým objemom vo výške 18,49 mld. EUR 

vysoko prevládali nad kurzotvornými obchodmi s objemom 66,99 mil. EUR. Spomedzi 

rôznych druhov dlhopisov sa najväčšej priazni, rovnako ako po minulé roky, tešili štátne 

dlhopisy (ŠD) a štátne pokladničné poukážky (ŠPP), keď sa v 1 773 transakciách 

preinvestovali finančné prostriedky vo výške 18,45 mld. EUR, čo na celkovom objeme 

obchodov s dlhopismi činilo 99,46 %. 

 

V roku 2011 sa medzi najobchodovanejšie tituly verejného sektora z pohľadu 

dosiahnutého finančného objemu zaradili ŠD série 206 (10,75 mld. EUR, 37 obchodov), 

ŠD série 205 (2,45 mld. EUR, 110 obchodov) a ŠD série 213 (0,81 mld. EUR, 263 

obchodov). Medzi emisiami dlhových cenných papierov súkromného sektora vynikali 

predovšetkým emisie HZL TATRA BANKA 57 (20,12 mil. EUR, 4 obchody), HZL VUB 

XVII. (13,31 mil. EUR, 6 obchodov) a HZL VUB XXIV. (9,23 mil. EUR, 2 obchody). O 

najvyšší počet obchodov (329) sa v danom roku postarala emisia ŠD série 214. Prvenstvo 

v kurzotvorných obchodoch za verejný sektor s dosiahnutým objemom vo výške 9,97 mil. 

EUR si pripísala emisia ŠD série 205 a za súkromný sektor emisia HZL VUB XVII. 

(12,94 mil. EUR). 

 

Podiel obratu obchodov realizovaných nerezidentami na celkovom obrate obchodov s 

dlhopismi v roku 2011 predstavoval 48,21 %, z toho 46,75 % pripadlo na stranu kúpy a 

49,66 % na stranu predaja. 

 

K poslednému obchodnému dňu roka 2011 bolo v module tvorcov trhu možné uzatvárať 

obchody so 14 emisiami ŠD série 199, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 

216 a 217. Objem obchodov s nimi dosiahol v MTT hodnotu 15,6 mil. EUR v 7 

transakciách, čo predstavovalo 23,28 percentný podiel na všetkých kurzotvorných 

transakciách s dlhopismi. 

 
 

Burzové indexy 

 

Index SAX uzatváral rok 2011 na úrovni 215,45 boda a od konca predchádzajúceho roka 

sa oslabil o 6,48 %. Medziročné zmeny bázických titulov v roku 2011 boli nasledovné: 

Biotika (+21,44 %; 22,49 EUR), OTP Banka Slovensko (-39,02 %; 2,50 EUR), SES 

Tlmače (-56,19 %; 7,01 EUR), Slovnaft (-1,35 %; 44,00 EUR), VÚB (-12,24 %; 74,60 

EUR), Tatry mountain resorts (+4,72 %; 43,25 EUR) a Best Hotel Properties (+4,08 ; 

11,47 EUR). 

Počas roka 2011 sa uskutočnili dve pravidelné revízie indexu SAX. Dňa 10. januára 2011 

sa komisia pre index SAX na svojom zasadnutí rozhodla ponechať aktuálne platnú bázu 

indexu, pri dodržaní najviac 20 percentného váhového zastúpenia bázických zložiek v 



 12 

báze indexu, a zároveň nastavila opravné faktory všetkých bázických zložiek na rovnakú 

hodnotu. Dňa 11. júla 2011 sa komisia pre index SAX na svojom zasadnutí taktiež 

rozhodla ponechať aktuálne platnú bázu indexu, pri dodržaní najviac 20 percentného 

váhového zastúpenia bázických zložiek v báze indexu, a zároveň nastavila opravné 

faktory všetkých bázických zložiek na rovnakú hodnotu.  

Do konca roka 2011 boli vyplatené a v indexe zohľadnené dividendy spoločností 

SLOVNAFT, a.s. (3 EUR, dátum rozhodného dňa 2.5.2011), Všeobecná úverová banka, 

a.s. (4,60 EUR, dátum rozhodného dňa 4.5.2011), Tatry mountain resorts (0,82 EUR, 

dátum rozhodného dňa 6.5.2011) a Best Hotel Properties a.s. (0,24 EUR, dátum 

rozhodného dňa 27.7.2011). 

 

Skupina Slovenských dlhopisových indexov SDXGroup uzatvárala rok 2011 s 

nasledujúcimi ukazovateľmi: SDXGroup sektor verejný reprezentovaný štátnymi 

dlhopismi uzatváral rok 2011 na úrovni 104,754 (cenový) a 146,059 (vývojový) s výnosom 

do splatnosti 4,338 % a s duráciou 4,677 roka. SDXGroup sektor súkromný 

reprezentovaný už len hypotekárnymi záložnými listami uzatváral rok 2011 na úrovni 

100,82 (cenový) a 152,574 (vývojový) s výnosom do splatnosti 3,681 % a s duráciou 1,228 

roka. 

 

Počas roka 2011 sa uskutočnili dve pravidelné a jedna mimoriadna revízie bázického 

zloženia indexov SDXGroup v rámci skupiny SDXGroup. Dňa 28. januára 2011 komisia 

na svojom zasadnutí prijala rozhodnutie ponechať aktuálne zloženie bázy indexu 

SDXGroup v platnosti i na nasledujúce šesťmesačné obdobie, t.j. február až júl 2011. Dňa 

28. júla 2011 komisia na svojom zasadnutí taktiež prijala rozhodnutie ponechať aktuálne 

zloženie bázy indexu SDXGroup v platnosti i na nasledujúce šesťmesačné obdobie, t.j. 

august 2011 až január 2012. Dňa 25. októbra 2011 sa uskutočnila mimoriadna revízia 

bázického zloženia indexov a komisia na svojom zasadnutí rozhodla o prijatí emisie 

štátnych dlhopisov série 213 do bázy indexov SDXGroup pre verejný sektor dňom 

1.11.2011. 

 

 

5. ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV 
 

 2011 2010 % 

Predobchodné validácie členov burzy 1 684 1 694 0,59 

Prevodové služby 10 625 16 928 37,23 

Suspendované obchody 0 3   

Počet prevedených CP 4 188 372 062 3 758 556 501 11,44 

 

 

6. ČLENSTVO 
 

Ku dňu 31.12.2011 mala BCPB 15 riadnych členov. V priebehu roka 2011 došlo k zániku 

členstva 2 riadnych členov BCPB, a to Capital Invest, o.c.p., a.s. a to z dôvodu odňatia 

povolenia na poskytovanie investičných služieb zo strany NBS a spoločnosti Palčo 
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Brokers, o.c.p., a.s. na jej vlastnú žiadosť. Osobou oprávnenou obchodovať na BCPB je 

priamo zo zákona o burze aj Národná banka Slovenska. Úplný zoznam členov a osôb 

oprávnených obchodovať na BCPB sa nachádza v Prílohe č. 4. 

 

TOP 10 členov podľa celkového obratu dosiahnutého za rok 2011 

 

POR. NÁZOV ČLENA OBRAT V EUR PODIEL     

1 SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s. 26 984 778 635 71,38% 

2 UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s. 3 346 864 792 8,85% 

3 ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s. 2 030 281 195 5,37% 

4 TATRA BANKA, a.s. 1 503 081 480 3,98% 

5 

ING BANK N.V. (Holandsko) prostredníctvom 

pobočky 

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky 

1 030 689 588 2,73% 

6 POŠTOVÁ BANKA, a.s. 927 117 900 2,45% 

7 PALČO BROKERS, o.c.p., a.s. 661 746 594 1,75% 

8 J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 555 194 210 1,47% 

9 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s. 347 044 220 0,92% 

10 VOLKSBANK SLOVENSKO, a.s.  249 581 817 0,66% 

  SPOLU TOP 10 37 636 380 432 99,56% 

  SPOLU BCPB 37 802 538 296 100,00% 

 
 

 

7. INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ 
 

Oddelenie inšpekcie burzových obchodov uskutočnilo v priebehu roka 2011 systematické 

komplexné kontroly u 5 členov BCPB a priebežne monitorovalo všetky burzové obchody. 

V súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších 

predpisov predkladalo oddelenie inšpekcie burzových obchodov po skončení každého 

kalendárneho štvrťroka správu o svojej činnosti Národnej banke Slovenska. 

 

 

8.  HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2011 
 

 

a) Výkaz komplexného výsledku 

 

Burza, napriek pozitívnemu vývoju výsledkov z jej vlastnej činnosti  ukončila 

hospodársky rok 2011 s celkovou stratou v sume - 2 597 158 eur.  Negatívny komplexný 

výsledok hospodárenia ovplyvnila hlavne tvorba opravnej položky k investíciám burzy 

v dcérskej spoločnosti, ktorou je CDCP SR vo výške 2 733 207 eur. Burza je 100 % 

vlastníkom CDCP, ktorý za rok 2011 vykázal stratu z hospodárenia v celkovej výške - 

304 256 eur. Táto strata spolu s významnými opravami chýb minulých rokov spôsobila 
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zníženie vlastného imania CDCP v porovnaní s minulým rokom o 3 624 988 eur. Táto 

skutočnosť spôsobila dočasné zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku burzy. 

Z vlastnej činnosti, t.j. pred tvorbou opravnej položky k investíciám v dcérskej 

spoločnosti, burza vykázala zisk po zdanení  vo výške 136 049  eur. V porovnaní s rokom 

2010 došlo k zvýšeniu tohto výsledku o 224 751 eur, čo je spôsobené najmä nárastom 

tržieb  z hlavnej činnosti, ale aj úsporami na strane nákladov. Prevádzkové náklady  

(okrem opravnej položky k investícii v dcérskej spoločnosti) v  sume 1 419 670 eur 

predstavujú v porovnaní s rokom 2010 pokles o 83 210 eur. Najväčšia úspora je 

zaznamenaná u nákladov na služby.  

Cca 80 % výnosov je tvorených tržbami za vlastné výkony, ktoré sú v porovnaní 

s rokom 2010 vyššie o 187 713 eur. Výška jednotlivých druhov výnosov bola dosiahnutá 

takmer v súlade s predpokladaným odhadom s  výnimkou poplatkov z obchodovania, 

ktoré vďaka aktivite členov  významne prekročili očakávania burzy.  

Strata z finančnej činnosti je ovplyvnená spomínanou stratou zo zníženia hodnoty 

investície v dcérskej spoločnosti. Ostatné finančné náklady sa  v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom znížili  o 19 276 eur, najmä z dôvodu zmeny spôsobu 

vykazovania nákladov na poistenie majetku. Od roku 2011 Burza tieto náklady vykazuje 

v položke ostatné náklady, čím ovplyvňujú prevádzkový výsledok hospodárenia. 

 

b) Výkaz o finančnej situácii 

 

Celkový majetok Burzy sa v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 znížil  o 2 544 413 

eur. Dlhodobý hmotný majetok poklesol o 95 278 eur, hlavne z dôvodu odpisov, dlhodobý 

nehmotný majetok naopak stúpol o 54 922 eur, čo je spôsobené nákupom softvéru. 

Najväčší pokles je zaznamenaný u investícií v dcérskych spoločnostiach o 2 733 207 eur 

z dôvodu vyššie uvedenej tvorby opravnej položky k tomuto majetku. Z obežných aktív 

sa zvýšila hlavne položka peňazí a peňažných ekvivalentov o 282 471 eur.  

Záporný výsledok hospodárenia  spôsobil zníženie vlastného imania o 2 597 158 eur. 

Zároveň došlo k 31.12.2011 k zvýšeniu celkových záväzkov o 52 745 eur. Z finančnej 

štruktúry pasív vyplýva, že podiel vlastných zdrojov na celkových pasívach  sa  v roku 

2011 (96,7 %)  v porovnaní s rokom 2010 (97,8 %) mierne znížil.  

 

c) Výkaz peňažných tokov 

 

Stav peňažných prostriedkov na konci roka 2011 dosiahol sumu 2 888 174 eur, čo 

znamená nárast oproti roku 2010 o 282 471 eur, hlavne z dôvodu vyšších tržieb 

z poplatkov za obchodovanie. Najvýraznejší úbytok je spôsobený výdavkami na nákup 

dlhodobého, najmä nehmotného majetku. 

 

 

Návrh na úhradu straty vykázanej  za rok 2011 (v eur) 

 

Strata vykázaná za rok 2011 celkom       2 597 158 

Úhrada z nerozdelených ziskov minulých rokov                202 858 

Úhrada z kapitálových fondov (emisné ážio) 110 204 

Úhrada zo zákonného rezervného fondu tvoreného zo zisku 317 262 

Úhrada z ostatných fondov tvorených zo zisku 1 216 

Neuhradená strata minulých rokov 1 965 618 



Príloha č.1 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BCPB K 31.12.2011 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálna riaditeľka 
Ing. Mária Hurajová 

Divízia vonkajších vzťahov 
JUDr. Svetlana Kucmenová 

zástupkyňa GR 

riaditeľka divízie 

Divízia burzových obchodov 
Ing. Peter Šály 

riaditeľ divízie 

Divízia projektovej 

a systémovej podpory 
Ing. Mária Hurajová 

poverená vedením divízie 

Divízia ekonomiky 
Sabina Šrámková 

poverená vedením divízie 

 

Predstavenstvo 
Ing. Ivan Gránsky 

predseda predstavenstva 

Valné zhromaždenie 

Dozorná rada 
Ing. Anna Bubeníková 

predsedníčka dozornej 

rady 

Sekretariát a externá 

komunikácia Oddelenie vnútorného 

auditu  

Ing. Marián Sásik, PhD. 

 
 

Oddelenie inšpekcie 

burzových obchodov 
Mgr. Lucia Focková 

vedúca oddelenia 
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                       Príloha č. 2 
 

 

ZOZNAM KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV K 31.12.2011 

 
 

AKCIE – kótovaný hlavný trh: 
 

Názov emisie ISIN Dátum kótovania: 

1.  Slovnaft a.s. Bratislava CS0009004452 28.01.1993 

2.  Slovnaft a.s. - 2. emisia SK1120001369 22.09.1995 

3.  Slovnaft a.s. - 3. emisia SK1120005949 04.10.2002 

4.  Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava SK1110001437 11.05.1995 

5.  SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 

      (SES) a.s. Tlmače  

SK1120008034 05.08.1998 

6.  SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 

      (SES) a.s. Tlmače 

SK1120010386  15.11.2010  

 

AKCIE - kótovaný paralelný trh: 
 

Názov emisie ISIN Dátum kótovania: 

 1. Biotika a.s. Slovenská Ľupča CS0009013453 26.03.1993 

 2. Biotika a.s. - 2. emisia SK1120004009 03.07.1997 

 3. OTP Banka Slovensko, a.s. SK1110001452 15.01.2002 

 4. OTP Banka Slovensko, a.s. – 2. emisia SK1110004613 27.04.2004 

5. Best Hotel Properties a.s.  SK1120005105 29.09.2009 

6. Tatry mountain resorts, a.s. - 6. emisia SK1120010287 30.10.2009 

 

DLHOPISY – kótovaný hlavný trh: 

 

Názov emisie 
ISIN Dátum kótovania: 

1. Štátny dlhopis 174 SK4120003229 15.03.2002 

2. Štátny dlhopis 184 SK4120003336 14.06.2002 

3. Štátny dlhopis 188 SK4120003658 24.01.2003 

4. Štátny dlhopis 192 SK4120003799 28.03.2003 

5. VÚB a.s. Bratislava - 7. emisia HZL SK4120003724 04.06.2003 

6. Štátny dlhopis 199 SK4120003997 04.07.2003 

7. Štátny dlhopis 202 SK4120004227 13.02.2004 

8. Štátny dlhopis 204 SK4120004318 14.05.2004 

9. Štátny dlhopis 205 SK4120004565 05.05.2005 



 

 17 

10. Štátny dlhopis 206 SK4120004987 11.05.2005 

11. Štátny dlhopis 208 SK4120005372 05.04.2007 

12. Štátny dlhopis 210 SK4120006503 22.01.2009 

13. Štátny dlhopis 211 SK4120006545 05.03.2009 

14. Štátny dlhopis 212 SK4120006990 28.01.2010 

15. Štátny dlhopis 213 SK4120007071 25.02.2010 

16. Štátny dlhopis 214 SK4120007204 28.04.2010 

17. Štátny dlhopis 216 SK4120007543 14.10.2010 

18. Štátny dlhopis 215 SK4120007527 15.10.2010 

19. Štátna pokladničná poukážka 06 SK6120000063 20.01.2011 

20. Štátny dlhopis 217 SK4120007840 07.04.2011 

21. Štátna pokladničná poukážka 07 SK6120000071 14.07.2011 

22. Štátny dlhopis 218 SK4120008202 18.11.2011 

23. Štátna pokladničná poukážka 08 SK6120000089 22.12.2011 

 

DLHOPISY – kótovaný paralelný trh: 

 

Názov emisie 
ISIN Dátum kótovania: 

1. Tatra banka, a.s. HZL II. SK4120003518 27.06.2003 

2. ISTROBANKA, a.s. – HZL II. SK4120003757 12.12.2003 

3. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL I. SK4120004060 20.01.2004 

4. VÚB a.s. Bratislava - 8. emisia HZL SK4120003914 08.03.2004 

5. HVB Bank Slovakia a.s. – HZL 1 SK4120004078 28.06.2004 

6. UniBanka, a.s. - 2. emisia HZL SK4110001217 01.07.2005 

7. VÚB a.s. Bratislava - 10. emisia dlhopisov SK4120004748 22.12.2005 

8. UniBanka, a.s. - 3. emisia HZL SK4110001316 03.03.2006 

9. VÚB a.s. Bratislava - 17. emisia HZL SK4120004813 08.03.2006 

10. Tatra banka, a.s. – 5. emisia HZL  SK4120003880 21.03.2006 

11. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL VII. SK4120004896 10.04.2006 

12. VÚB a.s. Bratislava - 20. emisia HZL SK4120004946 20.04.2006 

13. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 10. emisia HZL SK4120004961 29.05.2006 

14. I.D.C. Holding, a.s. – 6. emisia SK4120005000 04.07.2006 

15. ĽUDOVÁ BANKA, a.s. HZL IV. SK4120005364 22.06.2007 

16. ISTROBANKA, a.s. – HZL IX. SK4120005380 22.06.2007 

17. VÚB a.s. Bratislava - 28. emisia HZL SK4120005448 30.07.2007 

18. ĽUDOVÁ BANKA, a.s. HZL V. SK4120005489 01.10.2007 

19. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 11. emisia HZL SK4120005505 01.10.2007 
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20. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 12. emisia HZL SK4120005554 01.10.2007 

21. VÚB a.s. Bratislava - 30. emisia HZL SK4120005547 01.10.2007 

22. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – 1. emisia dlhopisov SK4120005604 29.10.2007 

23. VÚB a.s. Bratislava - 29. emisia HZL SK4120005539 29.10.2007 

24. ISTROBANKA, a.s. – HZL V. SK4120004516 09.11.2007 

25. I.D.C. Holding, a.s. – 7. emisia SK4120005638 30.11.2007 

26. VÚB a.s. Bratislava - 31. emisia HZL SK4120005679 21.12.2007 

27. VÚB a.s. Bratislava - 32. emisia HZL SK4120005711 01.02.2008 

28. Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. - 4. emisia 

      dlhopisov 
SK4120005851 25.04.2008 

29. VÚB a.s. Bratislava - 35. emisia HZL SK4120005869 25.04.2008 

30. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 13. emisia HZL SK4120005927 30.05.2008 

31. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 14. emisia HZL SK4120005919 30.05.2008 

32. VÚB a.s. Bratislava - 36. emisia HZL SK4120005893 30.05.2008 

33. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 7. emisia dlhopisov SK4120005984 27.06.2008 

34. Československá obchodní banka, a.s. HZL VI. SK4120005752 04.07.2008 

35. Československá obchodná banka, a.s. HZL VII. SK4120005828 04.07.2008 

36. Tatra banka, a.s. – 30. emisia HZL SK4120005810 15.07.2008 

37. Československá obchodná banka, a.s. HZL VIII. SK4120006016 28.08.2008 

38. VÚB a.s. Bratislava - 43. emisia HZL SK4120006271 03.03.2009 

39. VÚB a.s. Bratislava - 44. emisia HZL SK4120006420 01.06.2009 

40. VÚB a.s. Bratislava - 48. emisia HZL SK4120006586 01.07.2009 

41. VOLKSBANK Slovensko, a.s. HZL VIII. SK4120006446 30.10.2009 

42. VÚB a.s. Bratislava - 42. emisia HZL SK4120006594 30.11.2009 

43. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL XVII. SK4120006651 03.02.2010 

44. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL XIX. SK4120006842 30.04.2010 

45. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL XX. SK4120007139 30.04.2010  

46. Tatra banka, a.s. – 47. emisia HZL SK4120006693 07.07.2010 

47. Tatra banka, a.s. – 52. emisia HZL SK4120007030 07.07.2010 

48. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL XXIII. SK4120007485 02.11.2010 

49. Slovenská sporiteľňa, a.s. - podriadené dlhopisy 

                                                     2018 II 
SK4120007956 20.06.2011 

50. VÚB a.s. Bratislava - 60. emisia HZL SK4120007899 19.07.2011 

51. VOLKSBANK Slovensko, a.s. HZL X. SK4120007634 25.07.2011 

52. VOLKSBANK Slovensko, a.s. HZL XI. SK4120007873 25.07.2011 

53. VOLKSBANK Slovensko, a.s. HZL XII. SK4120007915 19.08.2011 

54. VÚB a.s. Bratislava - 64. emisia HZL SK4120008129 23.12.2011 

55. VÚB a.s. Bratislava - 67. emisia HZL SK4120008228 23.12.2011 
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                  Príloha č. 3 

 

ŠTATISTIKA OBJEMU OBCHODOV V ROKU 2011 
 

 

 

  2011 2010 Zmena v % 

POČET OBCHODNÝCH DNÍ 250 251 -0,40 

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV 

V EUR 
18 901 269 148 6 794 613 540 178,18 

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM 

OBCHODOV V EUR 
75 605 077 27 070 173 179,29 

     

AKCIE A PODIELOVÉ LISTY    

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV 

V EUR 
348 568 018 230 274 693 51,37 

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM 

OBCHODOV V EUR 
1 394 272 917 429 51,98 

POČET EMISIÍ 98 108 -9,26 

     TRH KÓTOVANÝCH CP 12 12 0,00 

     TRH REGULOVANÝ VOĽNÝ 86 96 -10,42 

     

DLHOPISY    

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV 

V EUR 
18 552 701 130 6 564 338 847 182,63 

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM 

OBCHODOV V EUR 
74 210 805 26 152 744 183,76 

POČET EMISIÍ 146 132 10,61 

     TRH KÓTOVANÝCH CP 78 94 -17,02 

     TRH REGULOVANÝ VOĽNÝ 68 38 78,95 
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Príloha č. 4 

 

ZOZNAM ČLENOV A OSÔB OPRÁVNENÝCH OBCHODOVAŤ NA BCPB 

K 31.12.2011 

 
 

 

Por. č. Názov člena, resp. osoby oprávnenej obchodovať na BCPB 

1 Československá obchodná banka, a.s. 

2 Dexia banka Slovensko a.s. 

3 
ING Bank N.V. (Holandsko) prostredníctvom pobočky ING Bank N.V., 

pobočka zahraničnej banky 

4 
J&T BANKA, a.s. (Česká republika) prostredníctvom pobočky J&T BANKA, 

a.s. pobočka zahraničnej banky 

5 Národná banka Slovenska* 

6 OTP Banka Slovensko, a.s. 

7 Patria Finance, a.s. 

8 Poštová banka, a.s. 

9 RM-S Market, o.c.p., a.s. 

10 SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. 

11 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

12 Sympatia Financie, o.c.p., a.s. 

13 Tatra banka, akciová spoločnosť 

14 Unicredit Bank Slovakia a.s. 

15 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

16 Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

*osoba oprávnená obchodovať na BCPB 
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Príloha č. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  

A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA BCPB  

ZOSTAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH  

ŠTANDARDOV PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO  

AKO ICH SCHVÁLILA EURÓPSKA ÚNIA 

 

 

za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011 
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