
 

 

 

 

 

 

METODICKÉ USMERNENIE 

Revízna politika pre údaje vykazované na štatistické účely  

za rok 2022 

 

Metodickým usmernením sa určujú pravidlá pre spracovanie a opravu údajov vo výkazoch 

predkladaných bankami a pobočkami zahraničných na štatistické účely1). 

Upravuje sa tiež zverejňovanie štatistických údajov na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. 

Revíznou politikou sa upravuje vykonávanie opráv údajov vo výkazoch, ktoré sa týkajú týchto 

vykazovacích období: 

1. aktuálneho referenčného obdobia T, 

2. predchádzajúceho  referenčného obdobia T-1, (tzv. bežné revízie), 

3. minulých referenčných období (T-2, …T-j),  (tzv. mimoriadne revízie). 

Systém revidovania údajov je v súlade s pravidlami a so zabezpečením vykazovacích povinností 

za oblasť menovej a finančnej štatistiky voči Európskej centrálnej banke. 

  

 
1)  Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 
zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými 
papiermi na štatistické účely. 
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Pravidlá pre revíziu údajov sú tieto: 

1. Údaje za aktuálne referenčné obdobie T, ako aj revidované údaje za obdobie T-1 (bežné revízie) 

sú zverejňované na internetovej stránke v posledný pracovný deň mesiaca (T+1) v termínoch 

uvedených v stĺpci 4, tabuľky 1. 

2. Revidované údaje za I. kvartál 2022 sú zverejňované na internetovej stránke posledný 

pracovný deň v mesiaci jún 2022. 

3. Revidované údaje za II. kvartál 2022 sú zverejňované na internetovej stránke posledný 

pracovný deň v mesiaci september 2022. 

4. Revidované údaje za III. kvartál 2022 sú zverejňované na internetovej stránke posledný 

pracovný deň v mesiaci december 2022. 

5. Revidované údaje za IV. kvartál 2022 sú zverejňované na internetovej stránke posledný 

pracovný deň v mesiaci apríl 2023. 

Tabuľka 1 Termíny revízií a publikovania údajov 

Aktuálne referenčné 
obdobie (T) 

Bežné revízie 
za predchádzajúce 

referenčné obdobie 
(mesiac  T-1) 

Mimoriadne revízie 
referenčných období 

(T-2, …T-j) 

Zverejnenie 
zdrojových 
národných 

údajov 
www.nbs.sk 

1 2 3 4 

DECEMBER  
predbežný 2021 

NOVEMBER  31.01.2022 

JANUÁR 
DECEMBER  
predbežný 

 28.02.2022 

FEBRUÁR JANUÁR  31.03.2022 

MAREC FEBRUÁR  29.04.2022 

DECEMBER 
definitívny 2021  

do 31.3.2022 
 

DECEMBER 2021 
a predchádzajúce mesiace 

29.04.2022 

APRÍL MAREC  31.05.2022 

MÁJ APRÍL 
MAREC 2022  

a predchádzajúce mesiace 
30.06.2022 

JÚN MÁJ  29.07.2022 

JÚL JÚN  31.08.2022 

AUGUST JÚL 
JÚN 2022 

a predchádzajúce mesiace 
30.09.2022 

SEPTEMBER AUGUST  31.10.2022 

OKTÓBER SEPTEMBER  30.11.2022 

NOVEMBER OKTÓBER 
SEPTEMBER 2022  

a predchádzajúce mesiace 
30.12.2022 

DECEMBER 
predbežný 2022 

NOVEMBER  31.01.2023 

 


