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7/2020 

OPATRENIE 
Národnej banky Slovenska 

z 8. decembra 2020, 
 

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk 

na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 
 
 

 
 Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 
 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní 
výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania 
dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) v znení opatrenia č. 18/2018 (oznámenie č. 7/2019 
Z.  z.) a opatrenia č. 6/2019 (oznámenie č. 458/2019Z. z.) sa mení takto: 
 
1. V § 3 odsek 15 znie: 

„(15) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. m) a ods. 2 písm. i) sa predkladajú 
do 15  kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú. Výkazy podľa § 1 ods. 1 
písm. s) a ods. 2 písm. m) sa predkladajú do 60 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému 
sa vypracúvajú.“. 

 
2. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu. 
 
3.  Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu. 
 
4. Príloha č. 14 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu. 
 

 
Čl. II 

 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020. 
 
 
 
 

Peter Kažimír v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
Vydávajúci útvar: odbor dohľadu nad bankovníctvom  tel.: +421 2 5787 2802 









Metodika na vypracúvanie

Hlásenia o podvodoch



1. Výkaz sa vypracúva poskytovateľom platobných služieb podľa § 28d ods. 3 zákona
č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



2. Na účely vykazovania sa dôvodmi na neuplatnenie silnej autentifikácie zákazníka rozumejú dôvody podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy
(Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2018).



3. Na účely zberu údajov vo výkaze sa nariadením rozumie delegované nariadenie Komisie podľa bodu 2.



4. Na účely zberu údajov vo výkaze sa manipuláciou rozumie konanie, ktoré sleduje realizáciu konkrétneho typu platobnej operácie pod vplyvom platiteľa, inej osoby alebo platiteľa a inej osoby smerujúce k podvodu.



5. V častiach A až H sa výkaz vypracúva osobitne za domáce platobné transakcie, cezhraničné platobné transakcie v rámci EHP a cezhraničné platobné transakcie mimo EHP.



6. Kolónka označená sivou tlačou sa nevypĺňa. Ak údaj za poskytovanú platobnú službu neexistuje, kolónka sa nevypĺňa. V komentári k nevyplnenej kolónke sa uvádza znak „NC“, ak sa údaj nezbiera, alebo znak „NA“, ak sa u poskytovateľa platobnej služby služba neposkytuje.



7. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.



8.  V častiach A až H sa počet transakcií v stĺpcoch 1 a 3 uvádza v kusoch.



9. Hodnoty transakcií v častiach A až H v stĺpcoch 2 a 4 a v časti I sa uvádzajú v eurách. Hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa príslušných výmenných kurzov uplatňovaných na tieto transakcie alebo podľa priemerných referenčných výmenných kurzov Európskej centrálnej banky pre príslušné vykazované obdobie alebo podľa referenčného výmenného kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz.



10. Celkové straty sa uvádzajú v eurách. Hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa príslušných výmenných kurzov uplatňovaných na tieto transakcie alebo podľa priemerných referenčných výmenných kurzov Európskej centrálnej banky pre príslušné vykazované obdobie alebo podľa referenčného výmenného kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz.



11. V časti I sa uvádzajú celkové straty za podvodné platobné transakcie vykonané prostredníctvom úhrady, inkasa, karty, výberu hotovosti, alebo elektronických peňazí podľa nositeľa zodpovednosti za stratu.



12. Použité skratky:

EHP	- Európsky hospodársky priestor

IČO	- identifikačné číslo organizácie

č. r.	- číslo riadku.
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		Príloha č. 14 k opatreniu č. 13/2017

		VZOR



		Hlásenie o podvodoch





				Názov banky / pobočky zahraničnej banky:



				IČO banky / pobočky zahraničnej banky:



				Hlásenie ku dňu:



				Geografická oblasť:

		Časť A

		Rozpis údajov pre úhrady



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		1		Úhrady

		1.1		        Z toho iniciované poskytovateľmi platobných iniciačných služieb

		1.2		    v tom iniciované neelektronicky

		1.3		    v tom iniciované elektronicky

		1.3.1		        Z toho iniciované prostredníctvom platobného kanálu na diaľku

		1.3.1.1		            Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				                v tom podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		1.3.1.1.1		                          Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		1.3.1.1.2		                          Úprava platobného príkazu podvodníkom

		1.3.1.1.3		                          Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

		1.3.1.2		            Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				                v tom podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		1.3.1.2.1		                          Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		1.3.1.2.2		                          Úprava platobného príkazu podvodníkom

		1.3.1.2.3		                          Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

				                v tom rozpísané podľa dôvodu autentifikácie prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

		1.3.1.2.4		                          Nízka hodnota (článok 16 nariadenia)

		1.3.1.2.5		                          Platba sebe (článok 15 nariadenia)

		1.3.1.2.6		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		1.3.1.2.7		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		1.3.1.2.8		                          Používanie bezpečných procesov alebo protokolov týkajúcich sa platobných transakcií (článok 17 nariadenia)

		1.3.1.2.9		                          Analýza rizika transakcií (článok 18 nariadenia)

		1.3.2.		        Z toho iniciované prostredníctvom platobného kanálu nie na diaľku

		1.3.2.1		            Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				                v tom podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		1.3.2.1.1		                          Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		1.3.2.1.2		                          Úprava platobného príkazu podvodníkom

		1.3.2.1.3		                          Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

		1.3.2.2		            Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				                v tom podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		1.3.2.2.1		                          Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		1.3.2.2.2		                          Úprava platobného príkazu podvodníkom

		1.3.2.2.3		                          Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

				                z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		1.3.2.2.4		                          Platba sebe (článok 15 nariadenia)

		1.3.2.2.5		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		1.3.2.2.6		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		1.3.2.2.7		                          Bezkontaktná nízka hodnota (článok 11 nariadenia)

		1.3.2.2.8		                          Samoobslužný terminál pre dopravné alebo parkovacie poplatky (článok 12 nariadenia)
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		Časť B				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov pre inkasá



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		2		Inkasá

		2.1		    v tom súhlas poskytnutý prostredníctvom elektronického mandátu

				        z toho podvodné inkasá podľa druhov podvodov:

		2.1.1.1		               Neoprávnené platobné transakcie

		2.1.1.2		               Manipulácia platiteľa podvodníkom s cieľom získať súhlas s inkasom

		2.2		    v tom súhlas poskytnutý inou formou, ako elektronickým mandátom

				        z toho podvodné inkasá podľa druhov podvodov:

		2.2.1.1		               Neoprávnené platobné transakcie

		2.2.1.2		               Manipulácia platiteľa podvodníkom s cieľom získať súhlas s inkasom
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		Časť C				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov pre platobné transakcie vykonávané kartou, ktoré má oznamovať vydávajúci poskytovateľ platobných služieb



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		3		Platby kartou (okrem kariet len s funkciou elektronických peňazí)

		3.1		    v tom iniciované neelektronicky

		3.2		    v tom iniciované elektronicky

		3.2.1		        Z toho iniciované prostredníctvom platobného kanálu na diaľku

				            z toho rozpísané podľa funkcie karty:

		3.2.1.1.1		               Platby kartami s funkciou debetu

		3.2.1.1.2		               Platby kartami s funkciou kreditu alebo oneskoreného debetu

		3.2.1.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		3.2.1.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		3.2.1.2.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		3.2.1.2.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		3.2.1.2.1.3		                                     Falšovaná karta

		3.2.1.2.1.4		                                     Krádež informácií o karte

		3.2.1.2.1.5		                                     Ostatné

		3.2.1.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		3.2.1.2.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

		3.2.1.3		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		3.2.1.3.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		3.2.1.3.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		3.2.1.3.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		3.2.1.3.1.3		                                     Falšovaná karta

		3.2.1.3.1.4		                                     Krádež informácií o karte

		3.2.1.3.1.5		                                     Ostatné

		3.2.1.3.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		3.2.1.3.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

				            z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		3.2.1.3.4		                          Nízka hodnota (článok 16 nariadenia)

		3.2.1.3.5		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		3.2.1.3.6		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		3.2.1.3.7		                          Používanie bezpečných procesov alebo protokolov týkajúcich sa platobných transakcií (článok 17 nariadenia)

		3.2.1.3.8		                          Analýza rizika transakcií (článok 18 nariadenia)

		3.2.1.3.9		                          Transakcie iniciované obchodníkom

		3.2.1.3.10		                          Ostatné

		3.2.2		        Z toho iniciované prostredníctvom platobného kanálu nie na diaľku

				            z toho rozpísané podľa funkcie karty:

		3.2.2.1.1		               Platby kartami s funkciou debetu

		3.2.2.1.2		               Platby kartami s funkciou kreditu alebo oneskoreného debetu

		3.2.2.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		3.2.2.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		3.2.2.2.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		3.2.2.2.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		3.2.2.2.1.3		                                     Falšovaná karta

		3.2.2.2.1.4		                                     Ostatné

		3.2.2.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		3.2.2.2.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

		3.2.2.3		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		3.2.2.3.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		3.2.2.3.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		3.2.2.3.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		3.2.2.3.1.3		                                     Falšovaná karta

		3.2.2.3.1.4		                                     Ostatné

		3.2.2.3.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		3.2.2.3.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

				                z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		3.2.2.3.4		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		3.2.2.3.5		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		3.2.2.3.6		                          Bezkontaktná nízka hodnota (článok 11 nariadenia)

		3.2.2.3.7		                          Samoobslužný terminál pre dopravné alebo parkovacie poplatky (článok 12 nariadenia)

		3.2.2.3.8		                          Ostatné
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		Časť D				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov pre platobné transakcie viazané na kartu, ktoré má oznamovať prijímajúci poskytovateľ platobných služieb  

		so zmluvným vzťahom s používateľom platobných služieb



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		4		Prijaté platby kartou (okrem kariet len s funkciou elektronických peňazí)

		4.1		    v tom iniciované neelektronicky

		4.2		    v tom iniciované elektronicky

		4.2.1		        Z toho iniciované prostredníctvom platobného kanálu na diaľku

				            z toho rozpísané podľa funkcie karty:

		4.2.1.1.1		               Platby kartami s funkciou debetu

		4.2.1.1.2		               Platby kartami s funkciou kreditu alebo oneskoreného debetu

		4.2.1.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		4.2.1.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		4.2.1.2.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		4.2.1.2.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		4.2.1.2.1.3		                                     Falšovaná karta

		4.2.1.2.1.4		                                     Krádež informácií o karte

		4.2.1.2.1.5		                                     Ostatné

		4.2.1.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		4.2.1.2.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

		4.2.1.3		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		4.2.1.3.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		4.2.1.3.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		4.2.1.3.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		4.2.1.3.1.3		                                     Falšovaná karta

		4.2.1.3.1.4		                                     Krádež informácií o karte

		4.2.1.3.1.5		                                     Ostatné

		4.2.1.3.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		4.2.1.3.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

				            z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		4.2.1.3.4		                          Nízka hodnota (článok 16 nariadenia)

		4.2.1.3.5		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		4.2.1.3.6		                          Analýza rizika transakcií (článok 18 nariadenia)

		4.2.1.3.7		                          Transakcie iniciované obchodníkom

		4.2.1.3.8		                          Ostatné

		4.2.2.		        Z toho prijaté prostredníctvom platobného kanála nie na diaľku

				            z toho rozpísané podľa funkcie karty:

		4.2.2.1.1		               Platby kartami s funkciou debetu

		4.2.2.1.2		               Platby kartami s funkciou kreditu alebo oneskoreného debetu

		4.2.2.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		4.2.2.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		4.2.2.2.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		4.2.2.2.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		4.2.2.2.1.3		                                     Falšovaná karta

		4.2.2.2.1.4		                                     Ostatné

		4.2.2.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		4.2.2.2.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

		4.2.2.3		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné platby kartami podľa druhov podvodov:

		4.2.2.3.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		4.2.2.3.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		4.2.2.3.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		4.2.2.3.1.3		                                     Falšovaná karta

		4.2.2.3.1.4		                                     Ostatné

		4.2.2.3.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		4.2.2.3.3		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil platbu kartou

				            z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		4.2.2.3.4		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		4.2.2.3.5		                          Bezkontaktná nízka hodnota (článok 11 nariadenia)

		4.2.2.3.6		                          Samoobslužný terminál pre dopravné alebo parkovacie poplatky (článok 12 nariadenia)

		4.2.2.3.7		                          Ostatné
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		Časť E				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov pre výbery hotovosti pomocou karty, ktoré má oznamovať poskytovateľ platobných služieb vydávajúci karty



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		5		Výbery hotovosti

				    z toho rozpísané podľa funkcie karty:

		5.1		       v tom výbery hotovosti kartou s funkciou debetu

		5.2		       v tom výbery hotovosti kartou s funkciou kreditu alebo oneskoreného debetu

				    z toho podvodné výbery hotovosti kartou podľa druhov podvodov:

		5.3.1		                       Vydanie platobného príkazu (výberu hotovosti) podvodníkom

		5.3.1.1		                                     Stratená alebo odcudzená karta

		5.3.1.2		                                     Karta nebola prijatá

		5.3.1.3		                                     Falšovaná karta

		5.3.1.4		                                     Ostatné

		5.3.2		                       Manipulácia platiteľa, aby uskutočnil výber hotovosti





cast F

												Strana: 6/9

		Časť F				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov, ktorý sa má poskytovať pri platobných transakciách s elektronickými peniazmi



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		6		Platobné transakcie s elektronickými peniazmi

		6.1		    v tom prostredníctvom platobného kanálu iniciácie platby na diaľku

		6.1.1		       z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		6.1.1.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		6.1.1.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		6.1.1.3		                       Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

		6.1.2		       z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		6.1.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		6.1.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		6.1.2.3		                       Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

				            z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		6.1.2.4		                          Nízka hodnota (článok 16 nariadenia)

		6.1.2.5		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		6.1.2.6		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		6.1.2.7		                          Platba sebe (článok 15 nariadenia)

		6.1.2.8		                          Používanie bezpečných procesov alebo protokolov týkajúcich sa platobných transakcií (článok 17 nariadenia)

		6.1.2.9		                          Analýza rizika transakcií (článok 18 nariadenia)

		6.1.2.10		                          Transakcie iniciované obchodníkom

		6.1.2.11		                          Ostatné

		6.2		    v tom prostredníctvom platobného kanálu iniciácie platby nie na diaľku

		6.2.1		       z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		6.2.1.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		6.2.1.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		6.2.1.3		                       Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

		6.2.2		       z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				            z toho podvodné prevody podľa druhov podvodov:

		6.2.2.1		                       Vydanie platobného príkazu podvodníkom

		6.2.2.2		                       Úprava platobného príkazu podvodníkom

		6.2.2.3		                       Manipulácia platiteľa podvodníkom za účelom vydania platobného príkazu

				            z toho rozpísané podľa dôvodu nie silnej autentifikácie zákazníka

		6.2.2.4		                          Dôveryhodný príjemca (článok 13 nariadenia)

		6.2.2.5		                          Opakujúca sa transakcia (článok 14 nariadenia)

		6.2.2.6		                          Bezkontaktná nízka hodnota (článok 11 nariadenia)

		6.2.2.7		                          Samoobslužný terminál pre dopravné alebo parkovacie poplatky (článok 12 nariadenia)

		6.2.2.8		                          Ostatné





cast G

												Strana: 7/9

		Časť G				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov, ktorý sa má poskytovať pri platobných transakciách s poukazovaním peňazí



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		7		Poukázanie peňazí





cast H

												Strana: 8/9

		Časť H				Geografická oblasť:

		Rozpis údajov pre transakcie iniciované poskytovateľom platobných iniciačných služieb



		Č.r.		Údaj		Platobné transakcie				Podvodné platobné transakcie

						počet		hodnota		počet		hodnota

		a		b		1		2		3		4

		8		Platobné transakcie iniciované poskytovateľmi platobných iniciačných služieb

		8.1		    v tom iniciované prostredníctvom platobného kanálu na diaľku

		8.1.1		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

		8.1.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

		8.2		   v tom iniciované prostredníctvom platobného kanálu nie na diaľku

		8.2.1		        Z toho autentifikované prostredníctvom silnej autentifikácie zákazníka

		8.2.2		        Z toho autentifikované prostredníctvom nie silnej autentifikácie zákazníka

				    z toho rozdelené podľa platobných nástrojov

		8.3.1		       Úhrady

		8.3.2		       Ostatné











cast I

						Strana: 9/9

		Časť I

		Straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti



		č.r.		Údaj		Celkové straty

		a		b		1

		1		Úhrady

		2		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		3		Používateľ platobných služieb (platiteľ)

		4		Iné

		5		Inkasá

		6		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		7		Používateľ platobných služieb (platiteľ)

		8		Iné

		9		Transakcie vykonané kartou

		10		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		11		Používateľ platobných služieb (platiteľ)

		12		Iné

		13		Transakcie viazané na kartu

		14		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		15		Používateľ platobných služieb (príjemca platby)

		16		Iné

		17		Výbery v hotovosti pomocou karty

		18		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		19		Používateľ platobnej služby (majiteľ účtu)

		20		Iné

		21		Platobné transakcie s elektronickými peniazmi

		22		Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb

		23		Používateľ platobných služieb

		24		Iné






Zaklad SUM

		 				Príloha č. 1 k opatreniu č. 7/2020

		Príloha č. 2 k opatreniu č. 13/2017

		VZOR

								Bil (NBS) 2-12



		VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



		Názov banky / pobočky zahraničnej banky:

		   Kód banky / pobočky zahraničnej banky :

		Druh hlásenia:

		Hlásenie ku dňu:



								Strana: 1/4



								v tis. eur

		Názov vykazovanej položky				č. r.		Suma

		a				b		1

		I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA				1

		ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS				2

		    Výnosy z úrokov z cenných papierov				3

		      z toho: úroky zo štátnych dlhopisov				4

		                  úroky zo štátnych pokladničných poukážok				5

		                  úroky z pokladničných poukážok centrálnych bánk				6

		      z r.2:  úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní				7

		    Výnosy z ostatných úrokov				8

		    Náklady na úroky z cenných papierov				9

		      z toho: kryté dlhopisy				10

		    Náklady na ostatné úroky				11

		ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS				12

		  Výnosy z poplatkov a provízií				13

		    z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom				14

		        v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov				15

		                   prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií				16

		  Náklady na poplatky a provízie				17

		  Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie				18

		  Prijaté dividendy				19

		  Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia				20

		    z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu				21

		    z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu				22

		  Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie				23

		    z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu				24

		    z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu				25

		  Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia				26

		    z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu				27

		    z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu				28

		  Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia				29

		    z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu				30

		  Zisk alebo strata z kurzových rozdielov				31

		  Zisk alebo strata z účtovania hedžingu				32

		    v tom: zisk a strata z menových operácií				33

		               zisk a strata z úrokových operácií				34

		               zisk a strata z akciových operácií				35

		               zisk a strata z komoditných operácií				36

		               zisk a strata z kreditných operácií				37

								Strana: 2/4

		a				b		1

		  Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív				38

		  Ostatné prevádzkové výnosy				39

		  Ostatné prevádzkové náklady				40

		II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				41

		  Osobné náklady				42

		  Dane a poplatky  				43

		  Ostatné administratívne náklady				44

		     v tom: nakupované služby 				45

		                        z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby				46

		                náklady na správu a údržbu informačných technológií				47

		                náklady na propagáciu   				48

		                náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií				49

		                náklady na poplatky za dohľad				50

		                ostatné nakupované výkony 				51

		  Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií 				52

		  Náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov				53

		  Odpisy hmotného majetku 				54

		  Odpisy nehmotného majetku 				55

		III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK 				56

		  Úprava ziskov alebo strát				57

		  Čistá tvorba opravných položiek 				58

		  Čistá tvorba rezerv				59

		     v tom: výnosy zo zrušenia rezerv				60

		                náklady na tvorbu rezerv				61

		                platobné prísľuby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov				62

		IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM				63

		V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA				64

		VI. DAŇ Z PRÍJMOV				65

		VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA 				66





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sektory SUM

														Strana: 3/4



														(údaje v tis. eur)

		EKONOMICKÉ   SEKTORY		č.r.		  Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom		Náklady na poplatky a provízie		  Úrokové výnosy      z poskytnutých úverov celkom		Výnosy z poplatkov a provízií		Úroky splatné, ale 
nezaplatené, ak je
 ich omeškanie 
dlhšie ako 90 dní

		a		b		1		2		3		4		5

		CELKOM		1

		Banky a centrálne banky		2

		   Centrálne banky		3

		     z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS		4

		   Banky		5

		     z toho: nerezidenti		6

		Verejná správa		7

		    z toho: Štátna pokladnica		8

		Obyvateľstvo ( účty občanov)		9

		Nefinančné inšitúcie		10

		Ostatné sektory		11







Opr Pol SUM 

														Strana: 4/4



		Názov vykazovanej položky		č.r.		SPOLU		Banky		  Retail                  (S14 + S15)		Nefinančné spoločnosti (S11)		Ostatné sektory

		a		b		1		2		3		4		5

		Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom		1

		   Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok		2

		   Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote		3

		       z r. 3: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok		4

		                  výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok		5

		                  ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky		6

		                  náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky		7

		                  výnosy z odpísaných pohľadávok		8

		                  náklady na odpis  pohľadávok		9

		Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek do investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom		10

		Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív, v čistom		11

		               výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív		12

		               náklady na tvorbu opravných položiek nefinančných aktív		13

		Čisté výnosy z postúpených pohľadávok		14

		   v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok		15

		               náklady na postúpenie pohľadávok		16








Metodika na vypracúvanie

hlásenia o odmeňovaní Bd (ODM) 22-01 / Bdk (ODM) 60-01







1. V hlásení sa údaje uvádzajú v eurách, okrem tých kolónok, v ktorých je uvádzaný počet.



	2. Hlásenie sa zostavuje za každé rozpätie odmeňovania osobitne. Rozpätia odmeňovania sú určené takto:

		od 1 000 000 eur do 1 500 000 eur vrátane



		od 1 500 001 eur do 2 000 000 eur vrátane



		od 2 000 001 eur do 2 500 000 eur vrátane



		od 2 500 001 eur do 3 000 000 eur vrátane



		od 3 000 001 eur do 3 500 000 eur vrátane



		od 3 500 001 eur do 4 000 000 eur vrátane



		od 4 000 001 eur do 4 500 000 eur vrátane



		od 4 500 001 eur do 5 000 000 eur vrátane



		od 5 000 001 eur do 6 000 000 eur vrátane



		od 6 000 001 eur do 7 000 000 eur vrátane



		od 7 000 001 eur do 8 000 000 eur vrátane



		od 8 000 001 eur do 9 000 000 eur vrátane



		od 9 000 001 eur do 10 000 000 eur vrátane



		nad 10 000 000 eur







	3. Časť A a časť B hlásenia sa nevzťahuje na banky, ktoré nepostupujú podľa § 23d ods. 1 zákona o bankách.



	4. V stĺpcoch 0060 a 0069 v častiach A, B a D hlásenia sa uvádzajú osoby, ktoré majú zodpovednosť za chod inštitúcie na konsolidovanom alebo individuálnom základe, napríklad ľudské zdroje, informačné technológie a iné.



	5. V stĺpci 0099 časti D hlásenia sa uvádza popis pracovných povinností z organizačného poriadku banky, z pracovných zmlúv zamestnancov, alebo z pracovných náplní zamestnancov, a to osobitne za každého zamestnanca, ktorého celkový ročný príjem prekročil výšku 1 milión eur a osobitne za každého zamestnanca podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách, ktorého celkový ročný príjem prekročil 1 milión eur.



	6. Údaje sa vypĺňajú za príslušný kalendárny rok, za ktorý sa vypracúva predmetné hlásenie.



	7. Ak je niektorý údaj v hlásení nulový, v príslušnej kolónke sa vykazuje nula.



	8. Použité skratky

		č. r. – číslo riadku

		mil. – milión.
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Metodika na vypracúvanie výkazu ziskov a strát Bil (NBS) 2-12



1. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029; Ú. v. ES L 243, 11.9.2002) v platnom znení a podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.06.2014) v platnom znení.



2. V kolónke označenej ako „Druh hlásenia:“ ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka uvádza sa, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.



3. Na účely vykazovania sa rozumie

	a) rezidentom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

	b) nerezidentom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom,

c) nefinančnou inštitúciou (S11) nefinančná inštitúcia podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v  nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013) v platnom znení,

d) retailom obyvateľstvo (S143 a S144), domácnosti – živnosti (S141 a S142) a neziskové organizácie slúžiace domácnostiam (S15) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky,

	e) obyvateľstvom (účtami občanov) zamestnanci (S143) a príjemcovia dôchodkov z majetku a transferových dôchodkov (S144) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov a subsektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v  nariadení (EÚ) č. 549/2013 v platnom znení.



4. V časti výkazu „Ekonomické sektory“ v riadkoch 7 až 10 sa uvádzajú len údaje za účty rezidentov.



5. Použité skratky

	

	č. r.		-	číslo riadku

	r.		-	riadok

	S			sektor	

	tis.		-	tisíc

	NBS	-	Národná banka Slovenska.
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Cast A

																																		Príloha č. 2 k opatreniu č. 7/2020









																																		Bd (ODM) 22-01/Bdk (ODM) 60-01

		Príloha č. 7 k opatreniu č. 13/2017

		VZOR

		Hlásenie o odmeňovaní



																		Názov banky (osoby za konsolidovaný celok):



																		Kód banky (osoby za konsolidovaný celok):



																		Hlásenie za rok:





																																						Strana: 1/4

		Časť A - informácie o odmeňovaní za všetky osoby



				A0		A1												A2				A3												A4

		Č.r.		Názov		Členovia dozornej rady				Členovia predstavenstva				Investičné bankovníctvo				Retail				Riadenie aktív				Obslužné funkcie				Interný audit				Ostatné obchodné línie				Spolu (stĺ. 0010+0020+0030+0040+0050+0060+0070+0080)

						celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy

		a		b		0010		0019		0020		0029		0030		0039		0040		0049		0050		0059		0060		0069		0070		0079		0080		0089		0090

		0010		Celkový počet členov vedenia

		0020		Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu prepočítaný na plný pracovný uväzok

		0030		Čistý zisk / strata bežného obdobia

		0040		Celková výška odmien

		0050		      Celková výška pohyblivej zložky odmien

		0059		Celkový príjem za výkon funkcie všetkých členov štatutárneho orgánu banky a všetkých členov dozornej rady banky (vrátane príjmov za výkon funkcií pre banku, ktoré uhrádza iný subjekt ako banka)







Cast B

																																						Strana: 2/4

		Časť B - informácie o odmeňovaní za osoby podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách



		Č.r.		Názov		Členovia dozornej rady				Členovia predstavenstva				Investičné bankovníctvo				Retail				Riadenie aktív				Obslužné funkcie				Interný audit				Ostatné       obchodné línie				Spolu (stĺ. 0010+0020+0030+0040+0050+0060+0070+0080)

						celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy

		a		b		0010		0019		0020		0029		0030		0039		0040		0049		0050		0059		0060		0069		0070		0079		0080		0089		0090

		0010		Celkový počet členov vedenia

		0020		Počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách podľa evidenčného stavu prepočítaný na plný pracovný úväzok, okrem členov dozornej rady a členov predstavenstva

		0030		Počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách podľa evidenčného stavu , ktorí sú členmi vrcholového manažmentu, okrem členov dozornej rady a členov predstavenstva

		0040		Celková výška zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá bola vyplatená

		0050		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0060		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0070		      inou formou finančných nástrojov

		0080		Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny

		0090		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0100		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0110		      v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0120		Celková výška pohyblivej zložky* celkovej odmeny, ktorej vyplatenie bolo odložené

		0130		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0140		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0150		      v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) bod ii) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0170		Článok 450 písm. h) bod (iii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení - výška nevyplatenej odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny poskytnutej v predchádzajúcich obdobiach

		0180		Dodatočná úprava dohodnutej pohyblivej zložky celkovej odmeny vrátane odloženej, za predchádzajúce obdobia, ktorá bola vykonaná vo vykazovanom období - čl. 94 ods. 1 písm. n) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0190		Počet príjemcov zaručenej pohyblivej zložky celkovej odmeny - čl. 94 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0200		Celková výška zaručenej pohyblivej zložky celkovej odmeny - čl. 94 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0210		Počet príjemcov, ktorým bolo vyplatené odstupné pri skončení pracovného pomeru

		0220		Celková výška odstupného vyplateného pri skončení pracovného pomeru

		0230		Najvyššia výška vyplateného odstupného na jednu osobu

		0240		Počet príjemcov, ktorým boli vyplatené dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia

		0250		Celková výška vyplatených dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia

		0260		Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny za viaceré obdobia, ktoré nepodliehajú úprave ročne



				* § 23b ods. 1 zákona o bankách





Cast C

						Strana: 3/4

		Časť C - informácie o odmeňovaní za osoby podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách, ktorých príjem prekročil výšku 1 mil. eur



		Č.r.		Celková výška odmeny		Počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách, ktorých príjem prekročil výšku 1 mil. eur

		a		b		0020

		0010		od 1 000 000 eur do 1 500 000 eur vrátane

		0020		od 1 500 001 eur do 2 000 000 eur vrátane

		0030		od 2 000 001 eur do 2 500 000 eur vrátane

		0040		od 2 500 001 eur do 3 000 000 eur vrátane

		0050		od 3 000 001 eur do 3 500 000 eur vrátane

		0060		od 3 500 001 eur do 4 000 000 eur vrátane

		0070		od 4 000 001 eur do 4 500 000 eur vrátane

		0080		od 4 500 001 eur do 5 000 000 eur vrátane

		0090		od 5 000 001 eur do 6 000 000 eur vrátane

		0100		od 6 000 001 eur do 7 000 000 eur vrátane

		0110		od 7 000 001 eur do 8 000 000 eur vrátane

		0120		od 8 000 001 eur do 9 000 000 eur vrátane

		0130		od 9 000 001 eur do 10 000 000 eur vrátane

		0140		nad 10 000 000 eur







Cast D

																																								Strana: 4/4

		Časť D - informácie o odmeňovaní za osoby, ktorých celkový príjem prekročil výšku 1 mil. eur



		Č.r.		Názov		Členovia dozornej rady				Členovia predstavenstva				Investičné bankovníctvo				Retail				Riadenie aktív				Obslužné funkcie				Interný audit				Ostatné       obchodné línie				Spolu (stĺ. 0010+0020+0030+0040+0050+0060+0070+0080)		Popis pracovných povinností

						celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy		celkový stav		z toho ženy

		a		b		0010		0019		0020		0029		0030		0039		0040		0049		0050		0059		0060		0069		0070		0079		0080		0089		0090		0099

		0010		Počet členov vrcholového manažmentu

		0020		Počet osôb v kontrolných funkciách

		0030		Počet ostatných zamestnancov

		0040		Počet osôb, ktorých celkový príjem prekročil výšku 1 milión eur

		0050		      počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách, ktorých celkový príjem prekročil 1 milión eur

		0060		Celková vyplatená výška zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny vyplatená

		0070		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0080		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0090		      inou formou finančných nástrojov

		0100		Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny

		0110		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0120		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0130		      v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) bod ii) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0140		Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorej vyplatenie bolo odložené - nástroje v zmysle čl. 94 ods. 1 písm. m) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0150		      v hotovosti a prevodmi na účty

		0160		      v akciách a im podobných nástrojoch

		0170		      v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) bod ii) smernice 2013/36/EÚ v platnom znení

		0190		Počet príjemcov, ktorým bolo vyplatené odstupné pri skončení pracovného pomeru

		0200		Celková výška odstupného vyplateného pri skončení pracovného pomeru

		0209		Počet príjemcov, ktorým boli vyplatené dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia

		0210		Celková výška vyplatených dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia

		0220		Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny za viaceré obdobia, ktoré nepodliehajú úprave ročne







