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Rozhodnutie  

Národnej banky Slovenska 

 z 27 novembra 2018, 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 

o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie  

Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016 

 

 

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a § 18 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších 

predpisov rozhodla: 

 

Čl. I 

 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných 

podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení 

rozhodnutia NBS č. 13/2016 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  Slovo „DCA“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte rozhodnutia Národnej banky 

Slovenska nahrádza slovami „T2S DCA“ v príslušnom tvare. 

 

2. V § 2 písmeno a) znie: 

„a) T2S DCA účtom sa rozumie účelový peňažný účet otvorený v TARGET2-SK, ktorý 

sa používa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými 

papiermi v TARGET2-Securities (ďalej len „T2S“),”. 

 

3. V § 2 písm. g) prvý bod znie: 

„1. keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu podľa osobitných vnútorných 

právnych predpisov NBS
2
) alebo technické požiadavky,

5
) alebo kde bol prístup 

účastníka k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane 

pozastavený alebo ukončený,”. 

  

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
„

2
)  Rozhodnutie NBS č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu  

v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov, rozhodnutie NBS č. 10/2018 z 27. novembra 

2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA)  

v rámci TARGET2-SK, rozhodnutie NBS č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach 

otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK.“. 

 

4. V § 2 písm. g) siedmy bod znie: 

„7. ak je kreditný zostatok na PM účte,
6)

 T2S DCA účte alebo TIPS DCA účte 

účastníka, alebo všetky aktíva účastníka alebo ich podstatná časť predmetom 

príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie, alebo predmetom akéhokoľvek 

iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv 

veriteľov účastníka,“. 
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5. § 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) TIPS DCA účtom sa rozumie účelový peňažný účet otvorený v TARGET2-SK, ktorý 

sa používa na poskytovanie okamžitých platobných služieb.“. 

 

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 

„(4) Použitie neakceptovateľnej zábezpeky môže viesť k uplatneniu sankcií podľa 

osobitného predpisu.
12a

)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie: 
„

12a
). Rozhodnutie NBS č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky 

Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.“.  

 

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú: 
„

13
) Príloha č. 6 k rozhodnutiu NBS č. 10/2018 

   14
) Príloha č. 5 k rozhodnutiu NBS č. 10/2018“. 

 

8. V § 6 ods. 1 písmeno a) znie: 

„a) T2S DCA účet, TIPS DCA účet alebo PM účet oprávneného subjektu v TARGET2-

SK je pozastavený alebo uzavretý,“. 

 

 

Čl. II 

 

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 30. novembra 2018. 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch, v. r. 

guvernér 
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