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Rozhodnutie 

Národnej banky Slovenska  

z 12. novembra 2019, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 

o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S 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. 10/2018 z 27. novembra 2018 

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

TARGET2-SK sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 2 odsek 49 znie: 

,,(49) ICM sa rozumie SSP informačný a kontrolný SSP modul, ktorý umožňuje 

majiteľom PM účtu získavať informácie on-line a poskytuje im možnosť zadávať príkazy 

na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak je to možné uplatniť, iniciovať v prípade núdzovej 

prevádzky zálohové príkazy alebo príkazy do núdzového riešenia.“. 

 

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 61, ktorý znie: 

,,(61) Núdzovým riešením  sa rozumie funkcia SSP, ktorá  umožňuje spracovanie 

veľmi kritických a kritických platieb v prípade núdzovej prevádzky.“.  

 

3. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie: 

„a)  pokladničné správy ústredných vlád alebo regionálnych vlád členských štátov,“. 

 

4. 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.“. 

 

5. V § 5 ods. 1 písm. b) druhý bod  znie: 

„2.  v prípade subjektov uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) alebo  ods. 3 písm. c) 

druhom bode predložiť národné stanovisko, vzor ktorého je uvedený 

v prílohe č. 3, ak ho Národná banka Slovenska požaduje; Národná banka 
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Slovenska ho nemusí požadovať, ak prijala už v inej súvislosti informácie 

a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v tomto národnom stanovisku.“. 

 

6. V § 8 odsek 9 znie: 

„(9) Majitelia T2S DCA účtov bezodkladne informujú Národnú banku Slovenska, 

ak sa vyskytne prípad neplnenia podľa § 2 ods. 34, ktorý sa na nich vzťahuje, alebo ak sa 

na nich vzťahujú opatrenia na predchádzanie kríze alebo opatrenia krízového riadenia 

podľa osobitného predpisu16 ) alebo iné porovnateľné platné právne predpisy.“.  

 

7. V § 16 odsek 3 znie: 

„(3) Národná banka Slovenska môže určiť ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä 

vzhľadom na kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie podvodom, pre všetkých 

majiteľov T2S DCA účtov alebo majiteľov T2S DCA účtov, ktorých považuje 

za dôležitých v tomto ohľade.“. 

 

8. V § 25 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. 3  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 

T2S DCA účtu alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať 

v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči majiteľovi T2S 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 T2S 

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 T2S DCA účtu 

a/alebo majiteľovi T2S 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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10. V prílohe č. 6 v tabuľke  tretí a štvrtý riadok znejú: 

„ 

 

Príkazy na prevod likvidity z T2S 

DCA účtu na T2S DCA účet 

14,1 eurocenta za prevod 

Pohyb v rámci zostatku (a to 

blokovanie, odblokovanie, rezervácia 

likvidity a iné) 

9,4 eurocenta za transakciu 

  “. 

 

Čl. II 

 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S 

účelového peňažného účtu (T2S 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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