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Rozhodnutie 

Národnej banky Slovenska 

z 12. novembra 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 

o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA)  

v rámci TARGET2-SK 

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

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov rozhodla:

Čl. I 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach 

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

mení a dopĺňa takto:  

1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa  vypúšťajú slová „aktívne na peňažných trhoch“.

2. V § 4 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) obchodníkov s cennými papiermi so sídlom

1. v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore vrátane tých, ktorí

konajú prostredníctvom pobočky so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom

hospodárskom priestore,

2. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru za predpokladu, že konajú

prostredníctvom pobočky so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom

hospodárskom priestore,“.

3. V § 5 ods. 1 písm. d) sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „alebo ods. 3

písm.  c)  druhom bode“.

4. V § 13 ods. 8 sa za slovo „neplnenia“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 16 a na konci sa bodka

nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak sa na nich vzťahujú opatrenia

na predchádzanie kríze alebo opatrenia krízového riadenia podľa osobitného predpisu16 )

alebo iné porovnateľné platné právne predpisy.“.

5. V § 20 ods. 5 sa slovo „stanoviť“ nahrádza slovom „určiť“ a za slovo „požiadavky“ sa

vkladá čiarka a slová „najmä s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie

podvodom,“.

6. § 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Majitelia TIPS DCA účtu, ktorí využívajú strany, ktoré zadávajú platobný príkaz

v súlade s § 6 ods. 1 až 3, alebo ktorí umožňujú prístup k svojmu TIPS DCA účtu, ako je
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ustanovené v § 7 ods. 1, sa považujú za subjekty, ktoré prijali opatrenia vo vzťahu k riziku 

vyplývajúcemu z takéhoto používania alebo prístupu v súlade s dodatočnými 

bezpečnostnými požiadavkami, ktoré im boli uložené.“. 

 

7. V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak k pozastaveniu alebo ukončeniu účasti 

majiteľa TIPS DCA účtu v TARGET2-SK dôjde počas technickej údržby, správa vysielaná 

ICM sa pošle po začiatku denného spracúvania v nasledujúci pracovný deň TARGET2.“. 

 

8. V § 28 ods. 3 písmeno c) znie: 

„c)  orgánom členských štátov a Európskej únie, vrátene centrálnych bánk, 

vykonávajúcim dohľad a zodpovedným za riešenie krízových situácií v rozsahu 

potrebnom pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek 

poskytnutie informácií nie je v rozpore s rozhodným právom.“. 

 

9. V prílohe č. 2 časti II. NÁRODNÉ STANOVISKO časti III. STANOVISKO bod 3.2 

znie: 

„3.2 Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu a krízového riadenia 

3.2.a.  Druhy konkurzného konania a krízového riadenia 

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – 

ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam 

majiteľa TIPS DCA účtu alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže 

mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči majiteľovi TIPS DCA účtu 

vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku 

a anglický preklad] (ďalej  len „konkurzné konanie“). 

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči majiteľovi 

TIPS DCA účtu, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, 

ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného 

moratória, nútenej správy, alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku 

ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platobných príkazov od majiteľa 

TIPS DCA účtu alebo majiteľovi TIPS DCA účtu, alebo môžu byť 

uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platobnými príkazmi, alebo 

podobné konania, vrátane opatrení na predchádzanie kríze a opatrení 

krízového riadenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami vymedzenými 

v osobitnom predpise16 )  v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] 

(ďalej  len „konanie“).“. 

3.2.b. Konkurzné zmluvy 

[Jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je 

uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby 

uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].“. 
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Čl. II 

 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS 

účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.  

 

 

Čl. III 

 

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 17. novembra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kažimír v. r.  

guvernér 
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