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História zmien 

Verzia Dátum Zmeny 
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údajov v kapitolách 5.3 a 5.4. 
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1 Cieľ, rozsah a platnosť dokumentu 

1.1 Cieľ  
Cieľom dokumentu Špecifikácia akceptačného testovania projektu Implementácia požiadaviek ECB 

AnaCredit do IS RBUZ je špecifikovať testy a podmienky pre akceptáciu novej verzie IS RBUZ (R3) pre 

vykazujúce banky (ďalej len „banky“ alebo skratka „KB“)). 

1.2  Rozsah 
Testovanie s bankami bude realizované v dvoch hlavných blokoch: 

 referenčné údaje protistrán (Counterparty reference data) – dataset 1, 

 kreditné a rizikové údaje – datasety 2-10. 

1.3 Platnosť 
Platnosť tohto dokumentu je stanovená do ďalšieho vydania. 

1.4 Použité skratky 

IS  Informačný systém 

KB Komerčná banka  

NBS Národná banka Slovenska 

ECB Európska centrálna banka 

IS RBUZ (R2) Existujúci produkčný systém IS RBUZ 

IS RBUZ (R3) 
Budúci IS RBUZ rozšírený o implementáciu 

požiadaviek ECB AnaCredit 

1.5 Referencie 
[1] Národné voľby a špecifiká v projekte AnaCredit 

  



 

5 
 

2  Plán testovania  
Akceptačné testovanie je plánované do 14. septembra 2018. Po celkovom ukončení akceptačného 

testovania bude otvorené produkčné prostredie IS RBUZ (R3) pre odosielanie produkčných 

kreditných údajov. Produkčný IS RBUZ (R3) bude zo začiatku podľa plánu prevádzkovaný paralelne s 

existujúcim IS RBUZ (R2). 

2.1 Referenčné údaje protistrán 
Testovanie novej verzie IS RBUZ (R3) s bankami začalo 4.9.2017 a bolo ukončené 19.3.2018.  

Činnosť Začiatok Koniec Zodpovedný 

Príprava testovacieho prostredia v NBS 1.8.2017 31.8.2017 NBS 

Oznámenie kontaktných osôb KB 1.8.2017 31.8.2017 KB 

Overenie konektivity v KB  4.9.2017 5.9.2017 KB 

Vytvorenie používateľov v testovacom 
prostredí 

6.9.2017 8.9.2017 KB 

Testovanie odosielania referenčných údajov 
protistrán (slovenské/zahraničné protistrany) 

11.9.2017 31.1.2018 KB 

1. uzávierka nahlásenia chýb a nedostatkov 30.11.2017 KB 

2. uzávierka nahlásenia chýb a nedostatkov 31.1.2018 KB 

Vyhodnotenie a oprava chýb 1.2.2018 28.2.2018 NBS 

Testovanie odstránenia zistených chýb 
odosielania  referenčných údajov protistrán 

1.3.2018 19.3.2018 KB 

Vyhodnotenie testovania  19.3.2018 KB 

Nasadenie produkčného prostredia 
odosielania referenčných údajov protistrán 

19.3.2018 NBS, KB 

Zasielanie referenčných údajov protistrán do 
produkčného prostredia  

od 20.3.2018  KB 

2.2 Kreditné údaje 
Testovanie zasielanie kreditných údajov novej verzie IS RBUZ (R3) s bankami začalo 2.5.2018.  

Činnosť Začiatok Koniec Zodpovedný 

Nasadenie testovacieho prostredia vrátane 
odosielania kreditných údajov 

1.5.2018 1.5.2018 NBS 

Testovanie odosielania kreditných údajov 2.5.2018 29.6.2018 KB 

Uzávierka nahlásenia chýb a nedostatkov 29.6.2018 KB 

Vyhodnotenie a oprava chýb 2.7.2018 17.8.2018 NBS 

Testovanie odstránenia zistených chýb 
odosielania  kreditných údajov 

20.8.2018 14.9.2018 KB 

Vyhodnotenie testovania  14.9.2018 KB 

Nasadenie produkčného prostredia vrátane 
odosielania kreditných údajov 

28.9.2018 NBS, KB 

Zasielanie referenčných údajov protistrán 
a kreditných údajov do produkčného 
prostredia  

od 1.10.2018  KB 
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3 Rozsah akceptačného testovania 
Pre testovacie účely Národná banka Slovenska odporúča používať reálne referenčné údaje 

protistrán s výnimkou špecifických scenárov, v rámci ktorých je pre každú banku rezervovaná sada 

fiktívnych a nepoužitých IČO, viď. Appendix A – Rezervované IČO. 

Testovanie kreditných údajov je možné len po ich anonymizácií. Národná banka Slovenska 

odporúča používať rezervované IČO, ktoré má vyhradené každá banka (pozri Appendix A – 

Rezervované IČO). Použitie reálnych IČO je tiež možné za podmienky pomiešania protistrán 

a kreditných údajov. Samotné kreditné údaje Národná banka Slovenska odporúča taktiež upraviť, aby 

si banky navzájom neposkytovali ich detaily. 

Testovanie je možné realizovať priebežne.  

3.1 Testovacie prostredie 
Pre účely testovania novej verzie IS RBUZ (R3) je vytvorené nové separátne testovacie prostredie. 

Prístup k testovaciemu prostrediu: https://rbuz3-test.univerzal-net.sk 

Testovacie prostredie je otvorené od 4.9.2017 a dostupné pre testovanie pre banky počas celej 

doby realizácie projektu. 

Poznámka: Existujúce testovacie prostredie pre existujúci produkčný IS RBUZ (R2) zostane bez 

zmeny.  

3.2 Používatelia 
NBS vytvorí kópiu používateľských účtov pre poverených používateľov v bankách na základe 

nastavení v existujúcom testovacom prostredí  IS RBUZ (R2). V prípade, že banka požaduje zriadenie 

ďalšieho nového povereného používateľa do IS RBUZ (R3) je potrebné zaslať požiadavku do NBS. 

Poverený používateľ v banke spravuje používateľské účty v danej banke - schvaľuje (podpisuje) 

tokeny/šifrovacie kľúče používateľov v banke. 

3.3 Ako vykazovať údaje 
Pre protistrany, ktoré nie sú slovenskými rezidentmi budú protistrany prvýkrát registrované iba 

manuálnym zadávaním prostredníctvom webovej aplikácie tak, ako je to v súčasnom IS RBUZ. 

Pre protistrany, ktoré sú slovenskými rezidentmi, a na aktualizáciu nerezidentov, budú dostupné 

dva typy rozhrania: webové služby pre automatizovaný prenos údajov a interaktívna webová  

aplikácia. V oboch rozhraniach je možné zaslať všetky podporované typy súborov (XLSX, XML, 

prípadne v ZIP archíve). 

V prípade blokovaných protistrán z dôvodu možnej duplicity je potrebné tento stav riešiť cez IS 

ServiceDesk (pozri 6.1). Národná banka Slovenska deduplikuje protistranu v produkčnom prostredí IS 

RBUZ (R3), ak to bude možné a túto zmenu sa pokúsi preniesť aj do testovacieho prostredia. Pri 

niektorých prípadoch duplicít je potrebné počkať na úpravu v zdrojových registroch. 

https://rbuz3-test.univerzal-net.sk/
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3.4 Typ vykazovania 
Pre oblasť referenčných údajov protistrán bude používaný iba jeden typ úkonu, ktorým bude 

možné:  

 zadať novú/é protistranu/y 

 opraviť atribút/y protistrany, 

 doplniť atribút/y protistrany. 

Protistranu, ktorá bola do IS RBUZ (R3) zaznamenaná, nebude možné zo systému vymazať. 

Pre oblasť kreditných údajov bude používaný typ úkonu (popísaný v 5.5), ktorým bude možné: 

 zadať nový nástroj, 

 aktualizovať existujúci nástroj 

 opraviť atribúty existujúceho nástroja, 

 vymazať existujúci nástroj/ atribúty z tabuľky. 

4 Slovenskí nerezidenti 
Pre protistrany, ktoré nie sú slovenskými rezidentmi, sa zmení formát NIC kódu – všetci slovenskí 

nerezidenti s aktívnymi záznamami o nástrojoch budú mať priradené nové NIC kódy. K tomuto kroku 

dôjde z dôvodu zavedenia kontrolného súčtu do tvaru nového NIC kódu (kontrola proti preklepom), 

ale aj kvôli vyčisteniu systému od duplicít. 

4.1 Aktualizácia informácií o slovenských nerezidentoch v súčasnej verzii 

IS RBUZ 
Z dôvodu jednoznačnej identifikácie protistrán, ktoré sú slovenskými nerezidentmi s aktívnymi 

záznamami o nástrojoch v súčasnom IS RBUZ (R2), pribudne do systému IS RBUZ (R2) atribút 

domace_id_typ, v ktorom sa bude zaznamenávať typ národného identifikátora v poli domace_id. 

Číselník tohto atribútu bude obdobný ako v AnaCredit atribúte Identifier type a bude vychádzať zo 

zoznamu národných identifikátorov na stránke ECB (ECB’s website). 

V termíne do 13. októbra 2017 banky v súčasnom IS RBUZ aktualizujú, prípadne doplnia chýbajúce 

atribúty: 

 FO_PO 

 domace_id spolu s atribútom domace_id_typ 

 LEI (ak existuje) 

 nazov 

 ulica 

 cislo 

 psc 

 mesto 

 krajina 

o všetkých slovenských nerezidentoch, ktorí majú v danej banke aktívny záznam o nástroji (ide 

maximálne o 50 záznamov na jednu banku). 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html
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Tieto údaje budú použité na odstraňovanie duplicít v systéme a pri testovaní NBS s ECB v Q4 2017. 

Následne budú tieto údaje o slovenských nerezidentoch automaticky migrované do produkčného 

prostredia RBUZ (R3) v marci 2018, pričom sa bude vyžadovať doplnenie chýbajúcich atribútov 

povinných v zmysle AnaCreditu platných k referenčnému dátumu 31.3.2018, prípadne novšiemu 

a aktualizácia predtým zadaných údajov v prípade, že v nich došlo k zmene.  

5 Testovacie scenáre 
NBS definuje minimálny set testovacích scenárov, ktoré odporúča bankám vykonať.  

Ku každej protistrane je potrebné poslať: 

 set základných atribútov tak, aby mohla byť protistrana v systéme založená (platí pre všetky 

protistrany), 

 požadovaný set atribútov relevantný v rámci role, v ktorej sa protistrana nachádza tak, aby boli 

splnené požiadavky AnaCreditu, 

 požadovaný set atribútov pre protistrany, ktoré nebudú odosielané do ECB pre účely 

AnaCreditu, avšak sú potrebné z dôvodu národných požiadaviek nad rámec AnaCreditu. 

Základné atribúty potrebné pre registráciu protistrany sú: 

 Counterparty Identifier spolu s atribútom Counterparty Identifier Type 

 Address: Country 

 Birth Date a Close Date (nepovinné atribúty) 

 Name 

 LEI (ak existuje) 

 National identifier spolu s atribútom National Identifier Type (hlavne v prípade, ak LEI kód nie 

je dostupný) 

 Legal Form spolu s atribútom Legal Form Codelist Type 

Požadované atribúty k rolám protistrany sú uvedené v dokumente [1]. 

5.1 Pozitívne scenáre pre referenčné údaje protistrán 

# Akcia Očakávaný výstup 

1 
Zadanie protistrany neexistujúcej v IS RBUZ (R3) – základné 
atribúty 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

2 Doplnenie atribútu protistrany  
Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

3 Oprava/aktualizácia atribútu protistrany  
Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

4 
Zadanie neexistujúcej protistrany – požadované atribúty - rola 
debtor - rezident vo vykazujúcom členskom štáte, ktorý má 
Head office undertaking (ide o zahraničnú pobočku) 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

5 
Zadanie neexistujúcej protistrany – požadované atribúty - rola 
Head office undertaking 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

6 
Zadanie neexistujúcej protistrany – požadované atribúty - rola 
debtor - rezident vo vykazujúcom členskom štáte, ktorý má 
Immediate parent undertaking & Ultimate parent undertaking 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 

7 
Zadanie neexistujúcej protistrany – požadované atribúty - rola 
Immediate parent undertaking & Ultimate parent undertaking 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny výstup 
v LOG odpovedi 
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# Akcia Očakávaný výstup 

8 
Použitie služby SubjectCheck – atribúty, ktoré o danej 
protistrane nie sú evidované  

Výstup: zoznam atribútov, ktoré nie sú 
pre danú protistranu evidované 

9 
Použitie služby SubjectData – základné atribúty evidované o 
protistrane  

Výstup: zoznam základných atribútov 
evidovaných o protistrane 

 

5.2 Negatívne scenáre pre referenčné údaje protistrán 

# Typ Akcia Očakávaný výstup 

1 Formálne validácie 
Odoslanie dokumentu (.xls, .xml) v nevalidnej 
schéme 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

2 Formálne validácie 
Použitá neexistujúca hodnota z číselníka 
(napríklad neexistujúca právna forma) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

3 Formálne validácie 
Odoslaný identifikátor protistrany, ktorý 
nespĺňa formát 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

4 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany s 
neplatným IČO (napr. nespĺňa kontrolný 
súčet) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

5 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany 
s neplatným NIC (napr. nespĺňa kontrolný 
súčet) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

6 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany s 
neplatným LEI (napr. nespĺňa kontrolný 
súčet) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

7 Business validácie 
Použitý dátum založenia subjektu pred 
1.1.1940 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

8 Business validácie 
Použitie nesprávneho číselníka pri voľbe 
v závislosti od toho, či subjekt je alebo nie je 
rezidentom SR. 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

9 Business validácie 
Zadanie protistrany s chýbajúcimi základnými 
atribútmi 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

10 Business validácie 
Aktualizácia referenčných údajov protistrany 
pre IČO / NIC, ktoré nie je v databáze IS RBUZ 
(R3) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

11 Business validácie 
Oprava referenčných údajov protistrany pre 
IČO / NIC, ktoré nie je v databáze IS RBUZ 
(R3) 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

12 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany s 
neexistujúcou  obcou pre slovenské subjekty 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

13 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany 
s nekonzistentnou obcou a PSČ alebo krajom 
a PSČ 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 

14 Business validácie 
Odoslanie referenčných údajov protistrany 
s nekonzistentnými údajmi o obci, kraji a 
krajine 

Záznam je odmietnutý a negatívny 
výstup v LOG odpovedi 
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5.3 Pozitívne scenáre pre kreditné údaje 
# Akcia Očakávaný výstup 

1 Zadanie nového nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu s prahovou hodnotou pod limitom AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

2 Oprava údajov novo zadaného nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou pod limitom 
AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

3 Aktualizácia existujúceho nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou pod limitom 
AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

4 Oprava údajov aktualizovaného nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou pod limitom 
AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

5 Oprava údajov aktualizovaného nástroja k historickému 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou pod limitom 
AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

6 Zadanie nového nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu s prahovou hodnotou nad limitom AnaCredit, kde 
dlžníkom je právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

7 Oprava údajov novo zadaného nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou  nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

8 Aktualizácia existujúceho nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

9 Aktualizácia existujúceho nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu; s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

10 Oprava údajov aktualizovaného nástroja k historickému 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

11 Zadanie nového nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu pre protistranu s existujúcim nástrojom, 
ktorého celková výška záväzku dlžníka na všetkých 
nástrojoch prekročí prahovú hodnotu  AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

12 Aktualizácia nového nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu pre protistranu s existujúcim nástrojom a celkovou 
výškou záväzku dlžníka na všetkých nástrojoch nad 
prahovou hodnotou AnaCredit, kde sa zmení celková výška 
záväzku dlžníka na všetkých nástrojoch pod prahovú 
hodnotu AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

13 Oprava nového/aktualizovaného nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu pre protistranu s existujúcim 
nástrojom a celkovou výškou záväzku dlžníka na všetkých 
nástrojoch nad prahovou hodnotou AnaCredit, kde sa 
zmení celková výška záväzku dlžníka na všetkých nástrojoch 
pod prahovú hodnotu AnaCredit 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

14 Použitie služby CreditData – individuálne údaje o klientoch Výstup: individuálne údaje pre zadané 
protistrany 

15 Použitie služby CreditData – agregované údaje 
o potenciálnych klientoch 

Výstup: agregované údaje pre zadané 
protistrany 

16 Použitie služby Portfolio Výstup: kreditné údaje pre zadanú 
pozorovanú jednotku 
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# Akcia Očakávaný výstup 

17 Vymazanie nástroja vrátane histórie (použitie služby 
DeleteCreditData) 

Údaje úspešne prijaté, manuálne 
schválené a pozitívny výstup v LOG 
odpovedi 

18 Zadanie/aktualizácia nástroja k referenčným dátumom, 
ktoré vyžadujú/nevyžadujú kvartálny reporting.   

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

19 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje protistrana - nástroj 
(Counterparty instrument data) 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

20 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje spoločných záväzkov 
(Joint liabilities data) 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

21 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje rizika protistrany 
(Counterparty risk data) 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

22 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje zlyhania protistrany 
(Counterparty default data) 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

23 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje prijatého 
zabezpečenia (Protection received data) 
 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

24 Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje nástroj – prijaté 
zabezpečenie (Instrument protection received data) 
 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

25 Zadanie nového nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu s prahovou hodnotou nad limitom AnaCredit, kde 
dlžníkom je fyzická osoba podnikateľ 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

26 Oprava údajov novo zadaného nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou  nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je fyzická osoba podnikateľ 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

27 Aktualizácia existujúceho nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je fyzická osoba podnikateľ 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

28 Aktualizácia existujúceho nástroja k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je fyzická osoba podnikateľ 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

29 Oprava údajov aktualizovaného nástroja k historickému 
referenčnému dátumu s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit, kde dlžníkom je fyzická osoba podnikateľ 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

30 Zadanie nového podsúvahového záväzku k aktuálnemu 
referenčnému dátumu s dlžníkom, ktorý je právnická osoba  

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

31 Oprava údajov novo zadaného podsúvahového záväzku 
k aktuálnemu referenčnému dátumu s dlžníkom, ktorý je 
právnická osoba  

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

32 Aktualizácia existujúceho podsúvahového záväzku 
k aktuálnemu referenčnému dátumu s dlžníkom, ktorý je 
právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

33 Aktualizácia existujúceho podsúvahového záväzku 
k aktuálnemu referenčnému dátumu s dlžníkom, ktorý je 
právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 

34 Oprava údajov aktualizovaného podsúvahového záväzku 
k historickému referenčnému dátumu s dlžníkom, ktorý je 
právnická osoba 

Údaje úspešne prijaté a pozitívny 
výstup v LOG odpovedi 



 

12 
 

5.4 Negatívne scenáre pre kreditné údaje 
# Typ Akcia Očakávaný výstup 

1 Formálne validácie Odoslanie dokumentu (.xls, .xml) v 
nevalidnej schéme 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

2 Formálne validácie Použitá neexistujúca hodnota z 
číselníka (napríklad neexistujúci druh 
sekuritizácie) 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

3 Formálne validácie Odoslaný identifikátor protistrany, 
ktorý nespĺňa formát 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

4 Business validácie Zadanie nového nástroja  k budúcemu 
referenčnému dátumu s prahovou 
hodnotou pod/nad limitom AnaCredit 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

5 Business validácie Zadanie už existujúceho nástroja 
k aktuálnemu referenčnému dátumu 
s prahovou hodnotou pod /nad limitom 
AnaCredit 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

6 Business validácie Aktualizácia údajov neexistujúceho 
nástroja k aktuálnemu referenčnému 
dátumu s prahovou hodnotou pod/nad 
limitom AnaCreditu 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

7 Business validácie Oprava údajov neexistujúceho nástroja 
k aktuálnemu referenčnému dátumu  
s prahovou hodnotou pod/nad limitom 
AnaCreditu 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

8 Business validácie Oprava údajov neexistujúceho nástroja 
k historickému referenčnému dátumu 
s prahovou hodnotou pod/nad limitom 
AnaCreditu 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

9 Business validácie Oprava údajov nástroja, ku ktorému 
nebol prijatý UPDATE ani SUBMISSION  
k aktuálnemu/historickému 
referenčnému dátumu s prahovou 
hodnotou pod/nad limitom AnaCreditu 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

10 Business validácie Oprava údajov existujúceho nástroja 
k aktuálnemu/historickému 
referenčnému dátumu s prahovou 
hodnotou pod limitom AnaCredit (s 
atribútmi v zúženom rozsahu), ktorý po 
oprave prekročí prahovú hodnotu 
AnaCredit.   

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

11 Business validácie Zadanie nástroja k neexistujúcej 
protistrane. 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

12 Business validácie Zadanie zabezpečenia k neexistujúcej 
protistrane. 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

13 Business validácie Zadanie nástroja  bez niektorých 
povinných atribútov s prahovou 
hodnotou nad limitom AnaCredit. 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

14 Business validácie Zadanie nástoja bez role Servicer 
s prahovou hodnotou nad limitom 
AnaCredit. 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 
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# Typ Akcia Očakávaný výstup 

15 Business validácie Zadanie nástroja s prahovou hodnotou 
pod limitom AnaCredit (s atribútmi 
v zúženom rozsahu), ktorý s celkovou 
výškou záväzku dlžníka na všetkých 
nástrojoch prekročí prahovú hodnotu 
AnaCredit.   

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

16 Business validácie Vymazanie záznamu z tabuliek, pri 
ktorých typ úkonu DELETION nie je 
podporovaný. 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

17 Business validácie Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje 
rizika protistrany (Counterparty risk 
data) pre protistranu, ktorá vystupuje v 
roli Debtor alebo Protection provider 
v ďalšom nástroji danej banky 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

18 Business validácie Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje 
zlyhania protistrany (Counterparty 
default data) pre protistranu, ktorá 
vystupuje v roli Debtor alebo 
Protection provider v ďalšom nástroji 
danej banky 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

19 Business validácie Vymazanie záznamu z tabuľky Údaje 
prijatého zabezpečenia (Protection 
Received data) bez vymazania 
prepojenia v tabuľke Údaje nástroj – 
prijaté zabezpečenie (Instrument-
Protection data) 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

20 Business validácie Vymazanie neexistujúceho nástroja Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

21 Business validácie Použitie služby DeleteCreditData 
v jednom súbore/zipe s iným typom 
úkonu 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

22 Business validácie Použitie dvoch služieb 
DeleteCreditData v jednom súbore/zipe  

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

23 Business validácie Použitie služby Portfolio pre 
nepovolenú pozorovanú jednotku 

Záznam je odmietnutý a 
negatívny výstup v LOG 
odpovedi 

 

5.5 Špecifikácia prenosových formátov (XLSX, XML) 
Prenosové formáty pre reportovanie sú aktualizované na stránke NBS. Obsahujú aj formát pre 

spätnú väzbu (log) a formáty pre dopyt, resp. odpoveď na dopyt (request, result) služieb 

SubjectCheck a SubjectData. Najnovšia špecifikácia je vždy dostupná na http://rbuz.nbs.sk/anacredit. 

http://rbuz.nbs.sk/anacredit
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6 Komunikácia 

6.1 Hlásenie problémov - ServiceDesk 
Banky nahlasujú chyby zistené počas testovania referenčných údajov protistrán cez aplikáciu 

Service Desk NBS: https://sd-ext.nbs.sk:8443/CAisd/pdmweb.exe. 

6.2 Kontaktná osoba v KB 
Banka zašle kontaktné údaje osoby, ktorá bude zodpovedná za riadenie celého procesu testovania 

(referenčné údaje protistrán) v banke a ktorá bude spolupracovať s kontaktnou osobu na strane NBS, 

v nasledovnom formulári: 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AnaCredit/Kontaktny_formular.docx 

 Kontaktné údaje banka zašle na e-mailovú adresu anacredit@nbs.sk v termíne najneskôr do 

31.8.2017. 

6.3 Kontaktná osoba v NBS 
V prípade akýchkoľvek metodických a technických otázok, pripomienok a námetov kontaktujte 

anacredit@nbs.sk.  

Kontaktné osoby v NBS zodpovedné za riadenie celého procesu testovania zasielania 

referenčných údajov protistrán s bankami sú metodici súčasného IS RBUZ.  

https://sd-ext.nbs.sk:8443/CAisd/pdmweb.exe
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AnaCredit/Kontaktny_formular.docx
mailto:anacredit@nbs.sk
mailto:anacredit@nbs.sk
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7 Appendix A – Rezervované IČO 
Každá banka má priradenú samostatnú sadu nepoužitých a rezervovaných IČO a spoločnú sadu 

nepoužitých IČO pre všetky KB pre testovanie špecifických scenárov ako registrácia protistrany. 

Nachádza sa na: 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AnaCredit/ICO_for_testing.xlsx 

Popis hárkov vo vyššie uvedenom .xlsx súbore: 

 Rezervované IČO 

IČO je vo formáte 9BIDXXXX, kde 9 je prefix, BID je poradové číslo banky (003, 004, ... , 035) 

a XXXX je číslo doplnené inkrementálne tak, aby sedel overovací súčet IČO. 

 Spoločné IČO 

Sada neexistujúcich IČO, ktoré sú vyhradené pre minimálny set scenárov uvedených v časti 

Testovacie scenáre pre všetky KB, ktoré je nutné v rámci testovania vykonať. 

IČO je vo formáte 9999XXXX, kde 9999 je prefix a XXXX je číslo doplnené inkrementálne tak, 

aby sedel overovací súčet IČO.  

 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AnaCredit/ICO_for_testing.xlsx

