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5 
ROZHODNUTIE  

Národnej banky Slovenska 
z 23. apríla 2013, 

 
 
ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska                    
zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky   
po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 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. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej 
politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení rozhodnutia NBS č. 2/2009, 
rozhodnutia NBS č. 7/2009, rozhodnutia NBS č. 2/2010, rozhodnutia NBS č. 5/2010, 
rozhodnutia NBS č. 8/2010, rozhodnutia NBS č. 13/2010, rozhodnutia NBS                       
č. 4/2011, rozhodnutia NBS č. 9/2011, rozhodnutia NBS č. 5/2012, rozhodnutia NBS                    
č. 6/2012, rozhodnutia NBS č. 8/2012, rozhodnutia č. 13/2012 a rozhodnutia č. 1/2013 sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 46f znie: 

 
„(1) NBS je oprávnená odmietnuť ako zábezpeku v úverových operáciách 

akceptovateľné nekryté bankové dlhopisy, ktoré 
a)  nespĺňajú minimálnu požiadavku na štandardnú úroveň hodnotenia kreditného rizika 

určenú v § 18  ods. 1  písm. a), 
b)  sú vydané zmluvnou stranou, ktorá ich chce použiť ako zábezpeku v úverových 

operáciách alebo sú vydané subjektmi, s ktorými má táto zmluvná strana úzke väzby 
podľa § 15 ods. 2 a  

c)  sú plne zabezpečené vládou štátu eurozóny, ktorý podľa názoru Rady guvernérov 
ECB plní program Európskej únie a Medzinárodného menového fondu a ktorého 
hodnotenie kreditného rizika nespĺňa minimálnu požiadavku na štandardnú úroveň 
hodnotenia kreditného rizika určenú v § 18  ods. 1  písm. a). 
 
(2) Helénska republika, Írska republika a Portugalská republika sa považujú za štáty 

eurozóny, ktoré plnia program Európskej únie a Medzinárodného menového fondu podľa 
odseku 1 písm. c). 

 
(3) NBS musí informovať Radu guvernérov ECB vždy, keď sa rozhodne neprijať ako 

zábezpeku cenné papiere podľa odseku 1. 
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(4) Zmluvná strana nemôže predložiť ako zábezpeku v úverových operáciách nekryté 
bankové dlhopisy so zábezpekou inštitúcie verejného sektora zo štátu EHP s právom 
vyberať dane, ktoré sú vydané samotnou zmluvnou stranou alebo subjektmi, s ktorými 
má úzke väzby v hodnote, ktorá prevyšuje nominálnu hodnotu takýchto dlhopisov už 
predložených ako zábezpeka  do 3. júla 2012.  

 
(5) Za mimoriadnych okolností môže Rada guvernérov ECB rozhodnúť o výnimke          

z odseku 3, ktorá môže platiť najviac tri roky. Žiadosť o výnimku musí byť doložená 
plánom financovania, v ktorom má zmluvná strana uviesť,  ako budú nekryté bankové 
dlhopisy podľa odseku 3 vylúčené najneskôr do troch rokov z používania. Výnimky 
udelené po 3. júli 2012 zostávajú v platnosti až do ich revízie.“. 

 
2. V § 46g sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

 
„(3)  Aktíva  obchodované na RT určené podľa odseku 1, ktorých kupón je viazaný 

iba na jednu úrokovú mieru peňažného trhu príslušnej meny alebo na index inflácie, 
ktorého hodnota nie je podmienená vývojom iných trhových úrokových sadzieb, ani nie 
je závislá od ich hodnoty v predchádzajúcom období a neobsahuje podobné zložité 
štruktúry v príslušnej krajine, sú tiež akceptovateľnou zábezpekou pre potreby operácií 
menovej politiky Eurosystému. 

 
(4) ECB môže po schválení Radou guvernérov ECB uverejniť zoznam aj ďalších 

benchmarkových úrokových mier v cudzej mene okrem tých, ktoré sú určené v odseku  3, 
na svojom webovom sídle www.ecb.europa.eu.“. 

 
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5. 

 
3. Za § 46g sa vkladá § 46h, ktorý znie: 

 
„§ 46h 

 
(1)  Minimálne požiadavky Eurosystému na štandardnú úroveň hodnotenia 

kreditného rizika určené v § 18 sa neuplatňujú v prípade aktív obchodovaných na RT, 
ktoré sú vydané alebo plne zabezpečené vládami štátov eurozóny, ktoré sú v programe 
Európskej únie a Medzinárodného menového fondu, ak Rada guvernérov ECB 
nerozhodne, že konkrétny štát eurozóny, ktorý je v programe Európskej únie                       
a Medzinárodného menového fondu, už nespĺňa podmienky finančnej podpory alebo 
makroekonomického programu. 

(2) Na aktíva obchodované na RT, ktoré sú vydané alebo plne zabezpečené 
centrálnou vládou  Helénskej republiky,  sa vzťahujú osobitné hodnoty oceňovacích 
zrážok uvedené v prílohe č. 12.“ . 

4.  Príloha č. 12 znie: 
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„Príloha č. 12 k rozhodnutiu NBS č. 7/2008 

 
 Tabuľka č. 1  Výška zrážok uplatňovaná na akceptovateľné aktíva obchodované na RT           

s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou a s nulovým kupónom  
  (v %) 

 
Kreditná 
kvalita 
 
 
 
Stupne 1 

a 2  
(AAA až 

A-)(2) 

 
Zostatková 
splatnosť  
(v rokoch) 

Kategórie likvidity 
Kategória I 

 
Kategória II Kategória III Kategória IV Kategória 

    V 
Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulo- 
vý 
kupón 

 

0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 6,5 6,5 

16 (1) 

1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 8,5 9 

3-5 2,5 3 3,5 4 5 5,5 11 11,5 

5-7 3 3,5 4,5 5 6,5 7,5 12,5 13,5 

7-10 4 4,5 5,5 6,5 8,5 9,5 14 15,5 

>10 5,5 8,5 7,5 12 11 16,5 17 22,5 

 

 
Kreditná 
kvalita 
 
 
 
Stupeň 3 
(BBB+ 
až  
BBB-)(2) 

 
Zostatková 
splatnosť  
(v rokoch) 

Kategórie likvidity 
Kategória I 

 
Kategória II Kategória III Kategória IV Kategória 

V 
Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulový 
kupón 

Kupón 
s pevnou 
úrokovou 
sadzbou 

Nulo- 
vý 
kupón 

 

0-1 5,5 5,5 6 6 8 8 15 15 N
eakceptovateľné 

1-3 6,5 6,5 10,5 11,5 18 19,5 27,5 29,5 

3-5 7,5 8 15,5 17 25,5 28 36,5 39,5 

5-7 8 8,5 18 20,5 28 31,5 38,5 43 

7-10 9 9,5 19,5 22,5 29 33,5 39 44,5 

>10 10,5 13,5 20 29 29,5 38 39,5 46 
 
Vysvetlivky: 
(1) Na individuálne akceptovateľné aktíva typu ABS, kryté bankové dlhopisy (kryté bankové dlhopisy typu Jumbo, tradičné kryté 
bankové dlhopisy alebo iné kryté bankové dlhopisy) a nekryté bankové dlhopisy, ktorých reálna hodnota je určená výpočtom 
teoretickej ceny podľa § 33 sa uplatní dodatočná oceňovacia zrážka. Táto zrážka sa uplatní priamo pri teoretickom oceňovaní 
individuálneho akceptovateľného aktíva formou zníženia ceny vo výške 5%. 
(2)  Ratingové hodnotenia podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému publikovanej na internetovej stránke ECB. 
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Tabuľka č. 2   Výška zrážok uplatňovaná na úverové pohľadávky  s pevnými úrokovými 
platbami 

(v %) 

 

Kreditná kvalita 
 
 
 

Stupne 1 a 2 
(AAA až A-)(2) 

 

Zostatková 
splatnosť 
(v rokoch) 

Pevné úrokové platby a ocenenie 
na základe teoretickej ceny 

určenej NCB 

Pevné úrokové platby a 
ocenenie na základe 

nesplatenej sumy určenej NCB 
0 – 1 8,5 10 

1 - 3 11,5 17,5 

3 - 5 15 24 

5 - 7 17 29 

7 - 10 18,5 34,5 

> 10 20,5 44,5 
 

 

Kreditná kvalita 
 
 
 

Stupeň 3  
(BBB+ až BBB-)(2) 

Zostatková 
splatnosť 
(v rokoch) 

Pevné úrokové platby a ocenenie 
na základe teoretickej ceny 

určenej NCB 

Pevné úrokové platby a 
ocenenie na základe 

nesplatenej sumy určenej NCB 
0 – 1 15,5 17,5 

1 - 3 28 34 

3 - 5 37 46 

5 - 7 39 51 

7 - 10 39,5 55,5 

> 10 40,5 64,5 
 
(2)  Ratingové hodnotenia podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému publikovanej na internetovej stránke ECB. 
 

Tabuľka č. 3   Výška zrážok uplatňovaná na obchodovateľné dlhové nástroje vydané 
alebo plne zaručené Helénskou republikou 

 

Dlhopisy vlády 
Helénskej 
republiky 

Zostatková splatnosť 
(v rokoch) 

Kupón s pevnou a  pohyblivou 
úrokovou sadzbou 

Nulový kupón

0 – 1 15,0 15,0 

1 - 3 33,0 35,5 

3 - 5 45,0 48,5 

5 - 7 54,0 58,5 

7 - 10 56,0 62,0 

> 10 57,0 71,0 
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Vládou zaručené 
bankové 
dlhopisy 
a dlhopisy 
nefinančných 
korporácií.  

Zostatková splatnosť 
(v rokoch) 

Kupón s pevnou a pohyblivou 
úrokovou sadzbou 

Nulový kupón

0 – 1 23,0 23,0 

1 - 3 42,5 45,0 

3 - 5 55,5 59,0 

5 - 7 64,5 69,5 

7 - 10 67,0 72,5 

> 10 67,5 81,0 

.“. 
 

Čl. II 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. mája 2013. 
 
 

 
 

Jozef Makúch v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:  odbor riadenia rizika     
 Ing. Soňa Siraňová, tel. č.: 5787 2520       
 




