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8/2020 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska  

z 15. mája 2020,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 

2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike 

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. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii 

rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS 

č.  21/2015, rozhodnutia NBS č. 1/2016, rozhodnutia NBS č. 24/2016, rozhodnutia NBS 

č.  7/2017, rozhodnutia NBS č. 2/2018, rozhodnutia NBS č. 8/2019 a rozhodnutia NBS č. 

6/2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V § 62 ods. 5 a 10 sa slová „č. 12 tabuľky č. 5“ nahrádzajú slovami „č. 12a tabuľky č. 1“. 

 

2.  V § 64 ods. 2 sa slová „č. 12 tabuľky č. 6“ nahrádzajú slovami „č. 12a tabuľky č. 2“. 

 

3.  Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 66a 

Prijímanie niektorých obchodovateľných aktív  

a emitentov akceptovateľných 7. apríla 2020  

 

(1) Okrem ustanovení § 33 ods. 12, § 40 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. a),  

obchodovateľné aktíva s výnimkou aktív typu ABS emitované 7. apríla 2020 alebo pred 

týmto dátumom, ktoré  mali 7. apríla 2020 verejný kreditný rating aspoň od jedného 

Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia kreditnej kvality ECAI minimálne na 

úrovni 3. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému,  sú 

akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému za predpokladu, že 

po celú dobu po 7. apríli 2020 spĺňajú tieto podmienky: 

a)  majú verejný kreditný rating aspoň od jedného Eurosystémom akceptovaného 

systému ECAI minimálne na úrovni 5. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej 

ratingovej stupnice Eurosystému a 

b)  spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti pre obchodovateľné aktíva podľa 

šiestej časti tohto rozhodnutia. 

 

(2) Aby sa predišlo pochybnostiam, verejný kreditný rating zo 7. apríla 2020 

podľa odseku 1 určí Eurosystém na základe pravidiel podľa § 41 ods.1 písm. a), ods. 2 

a  3, ods. 4 písm. a) a ods. 5 a 6. 
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(3) Ak súlad obchodovateľného aktíva s minimálnymi požiadavkami 

Eurosystému na hodnotenie kreditnej kvality bol 7. apríla 2020 určený na základe ratingu 

emitenta alebo ratingu ručiteľa od Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia 

kreditnej kvality ECAI, obchodovateľné  aktívum je akceptovateľné ako zábezpeka 

v úverových operáciách Eurosystému za predpokladu, že  po celú dobu  po 7. apríli 2020 

spĺňa tieto podmienky: 

a)  rating emitenta alebo ručiteľa tohto aktíva od Eurosystémom akceptovaného systému 

hodnotenia kreditnej kvality ECAI je minimálne na úrovni 5. stupňa kreditnej kvality 

harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému a 

b)  dané aktívum spĺňa všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti podľa šiestej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

(4) Obchodovateľné aktíva okrem aktív typu ABS emitované po 7. apríli 2020, 

ktorých emitent alebo ručiteľ mal 7. apríla 2020 verejný kreditný rating aspoň od jedného 

Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia kreditnej kvality ECAI minimálne na 

úrovni 3. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, sú 

akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému za predpokladu, že 

po celú dobu po 7. apríli 2020 spĺňajú tieto podmienky: 

a)  majú verejný kreditný rating aspoň od jedného Eurosystémom akceptovaného 

systému hodnotenia kreditnej kvality ECAI minimálne na úrovni  5. stupňa kreditnej 

kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému a 

b)  spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti pre obchodovateľné aktíva podľa 

šiestej časti tohto rozhodnutia. 

 

(5) Aby sa predišlo pochybnostiam, verejný kreditný rating podľa odseku 4 

písm. a) určí Eurosystém na základe pravidiel podľa § 41 ods.1 písm. a), ods. 2 a 3, ods.  4 

písm. a) a ods. 5 a 6. 

 

(6) Kryté dlhopisy emitované po 7. apríli 2020 v rámci programu krytých 

dlhopisov, ktorý mal 7. apríla 2020 hodnotenie kreditnej kvality aspoň od jedného 

Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia kreditnej kvality ECAI minimálne na 

úrovni 3. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, sú 

akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému za predpokladu, že  

spĺňajú  tieto podmienky: 

a)  po celú dobu  po 7. apríli 2020 má  program krytých dlhopisov hodnotenie kreditnej 

kvality aspoň od jedného Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia 

kreditnej kvality ECAI minimálne na úrovni  5. stupňa kreditnej kvality 

harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému a 

b)  tieto kryté dlhopisy spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti stanovené pre 

ne podľa šiestej časti tohto rozhodnutia. 

 

(7) Obchodovateľné aktíva podľa § 41 ods. 7 písm. a), ktoré 7. apríla 2020 nemali 

verejný kreditný rating od Eurosystémom akceptovaného systému hodnotenia kreditnej 

kvality ECAI, ale mali implicitné hodnotenie kreditnej kvality Eurosystému podľa 

pravidiel uvedených v § 41 ods. 7 písm. a), ktoré spĺňalo požiadavky kreditnej kvality 

Eurosystému, sú bez ohľadu na dátum emisie akceptovateľné ako zábezpeka v úverových 

operáciách Eurosystému za predpokladu, že po 7. apríli 2020 spĺňajú  tieto podmienky: 
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a)  emitent alebo ručiteľ týchto aktív spĺňa požiadavky Eurosystému zodpovedajúce 

minimálne úrovni 5. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice 

Eurosystému a 

b)  tieto obchodovateľné aktíva spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti 

stanovené podľa šiestej časti tohto rozhodnutia. 

 

(8) Okrem ustanovení § 33 ods. 12, v § 40 ods. 1 a v § 41 ods. 1 písm. b), aktíva 

typu ABS, ktoré boli vydané 7. apríla 2020 alebo pred týmto dátumom, a ktoré majú 

k 7.  aprílu 2020 minimálne dva verejné kreditné ratingy spĺňajúce minimálne požiadavky 

kreditnej kvality Eurosystému od aspoň dvoch rôznych Eurosystémom akceptovaných 

systémov ECAI, sú akceptovateľnou zábezpekou v úverových operáciách Eurosystému 

za predpokladu, že po celú dobu po 7. apríli 2020 spĺňajú tieto podmienky: 

a)  majú najmenej dve verejné ratingové hodnotenia, každé od inej ECAI, ktoré sú 

minimálne na úrovni 4. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice 

Eurosystému a 

b)  spĺňajú aj všetky ďalšie kritériá akceptovateľnosti aktív typu ABS podľa šiestej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

(9) Aby sa predišlo pochybnostiam, požiadavky uvedené v § 62 ods. 4 a § 62 

ods.  7, sa nevzťahujú na aktíva typu ABS uvedené v odseku 8. 

 

(10) Aktíva typu ABS, ktoré boli k 7. aprílu 2020 prijaté Eurosystémom ako 

akceptovateľná zábezpeka podľa § 62 ods. 2 až 4  zostávajú akceptovateľnou zábezpekou 

v úverových operáciách Eurosystému za predpokladu, že po celú dobu po 7. apríli 2020 

spĺňajú tieto podmienky: 

a)  majú dve verejné ratingové hodnotenia, každé od inej ECAI akceptovanej 

Eurosystémom, ktoré sú minimálne na úrovni 4. stupňa kreditnej kvality 

harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému a 

b)  spĺňajú aj všetky ďalšie kritériá akceptovateľnosti podľa § 62 ods. 2 až 4, okrem 

požiadavky na kreditnú kvalitu a tiež spĺňajú kritériá podľa § 62 ods. 6 a 7. 

 

(11) Aby sa predišlo pochybnostiam, požiadavky uvedené v § 62 ods. 5 a § 62 

ods. 8 až 10, sa nevzťahujú na aktíva typu ABS uvedené v odseku 10. 

 

(12) Na obchodovateľné aktíva podľa odsekov 1 až 7 vrátane krytých dlhopisov 

prijatých Eurosystémom ako akceptovateľná zábezpeka podľa tohto paragrafu sa 

uplatňujú oceňovacie zrážky podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 2.  Na aktíva typu ABS podľa 

odsekov 8 až 11 sa uplatňujú oceňovacie zrážky podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 1.  

Oceňovacie zrážky sa vypočítajú na základe aktuálneho ratingu platného v ktorýkoľvek 

deň po 7. apríli 2020 podľa pravidiel o prednosti jednotlivých druhov hodnotenia 

kreditnej kvality od Eurosystémom akceptovaných systémov hodnotenia kreditnej kvality 

ECAI podľa § 41 ods. 3 až 9.  

 

(13) Okrem oceňovacích zrážok uplatňovaných podľa odseku 12, sa uplatnia tieto 

dodatočné oceňovacie zrážky: 

a)  na aktíva typu ABS, kryté dlhopisy a nekryté dlhové cenné papiere emitované 

úverovými inštitúciami, ktorých hodnota sa určí výpočtom teoretickej ceny podľa 

§  48 ods. 1 až 3 sa uplatní dodatočná oceňovacia zrážka vo forme zníženia ocenenia 

o  4 %, 
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b) na kryté dlhopisy vo vlastnom použití sa na ich hodnotu uplatnia tieto dodatočné 

oceňovacie zrážky: 

1.  v hodnote 6,4 % na aktíva na úrovni 1. a 2. stupňa kreditnej kvality 

harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, 

2.  v hodnote 9,6 % na aktíva na úrovni 3. až 5. stupňa kreditnej kvality 

harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému. 

 

(14) Vlastným použitím podľa odseku 13 písm. b) sa rozumie poskytnutie alebo 

použitie ako zábezpeky krytého dlhopisu, ktorý bol vydaný alebo zaručený buď samotnou 

zmluvnou stranou Eurosystému alebo subjektmi, s ktorými má zmluvná strana 

Eurosystému úzke väzby podľa § 36. 

 

(15) Ak dodatočnú oceňovaciu zrážku podľa odseku 13 písm. b) nebude možné 

uplatniť v systéme riadenia kolaterálov NBS alebo triparty agentom alebo v systéme 

autokolateralizácie TARGET2-Securities, potom sa dodatočná oceňovacia zrážka uplatní 

v takýchto systémoch alebo triparty agentom na celú hodnotu emisie krytého dlhopisu, 

ktorý môže byť vo vlastnom použití. 

 

(16) Aby sa predišlo pochybnostiam, ustanovenia tohto paragrafu nesmú byť 

brané do úvahy pre účely hodnotenia akceptovateľnosti aktív kupovaných v rámci 

programov nákupu cenných papierov Eurosystému podľa osobitných predpisov.41a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie: 
„41a)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky  (EÚ) [2020/188] z 3. februára 2020 o programe 

nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9) (prepracované 

znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 12). 

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/187 z 3. februára 2020 o vykonávaní 

tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2020/8) (prepracované znenie) (Ú. v. 

EÚ L 39, 12.2.2020, s. 6). 

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní 

programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 001, 

6.1.2015, s. 4) v platnom znení. 

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/948 z 1. júna 2016 o vykonávaní 

programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2016/16) (Ú. v. EÚ L 

157, 15.6.2016, s. 28) v platnom znení. 

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky  (EÚ) 2020/440 z 24. marca 2020 o dočasnom 

núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17) (Ú. v. EÚ L 91, 

25.3.2020, s. 1).“. 

 

 

4. V prílohe č. 12 sa vypúšťajú tabuľky č. 5 a 6. 
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5. Za prílohu č. 12 sa vkladá príloha č. 12a, ktorá znie: 

 

 

                                                                               „Príloha č. 12a k rozhodnutiu NBS č. 2/2015 

 

 

Tabuľka č. 1  Výška zrážok uplatňovaná na ABS dočasného rámca Eurosystému podľa  

§ 62 ods. 5 a 10 a § 66a  

 (v %) 

Kreditná kvalita 

 

Vážená priemerná 

doba do splatnosti1)  

Oceňovacia 

zrážka 

Stupeň kreditnej 

kvality 3 

[0, 1) 4,8 

[1, 3) 7,2 

[3, 5) 10,4 

[5, 7) 12,0 

[7, 10) 14,4 

[10, ∞) 24,0 

Stupeň kreditnej 

kvality 4 

[0, 1) 11,2 

[1, 3) 15,2 

[3, 5) 18,0 

[5, 7) 24,8 

[7, 10) 30,4 

[10, ∞) 43,2 
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Tabuľka č. 2  Výška zrážok uplatňovaná na akceptovateľné obchodovateľné aktíva iné 

ako aktíva typu ABS podľa § 64 a § 66a 

 

 (v %) 

Kreditná 

kvalita 

Zostatková 

splatnosť 

(v rokoch)1) 

Kategórie oceňovacích zrážok 

Kategória I Kategória II  Kategória III  Kategória IV  

Kupón 

s pevnou 

a pohyb. 

úrokovou 

sadzbou 

Nulový 

kupón 

Kupón 

s pevnou 

a pohyb. 

úrokovou 

sadzbou 

Nulový 

kupón 

Kupón 

s pevnou 

a pohyb. 

úrokovou 

sadzbou 

Nulový 

kupón 

Kupón 

s pevnou 

a pohyb. 

úrokovou 

sadzbou 

Nulový 

kupón 

Stupeň 4 

[0, 1) 6,4 6,4 8 8 12,8 12,8 20 20 

[1, 3) 9,6 10,4 12 15,2 16 18,4 28 30 

[3, 5) 11,2 12 16 20 19,2 23,6 33,6 37,2 

[5, 7) 12,4 13,6 20 24,8 22,4 28,4 36,8 40,4 

[7, 10) 13,2 14,4 21,6 28,4 24,8 32 40 44,8 

[10, ∞) 14,4 16,8 23,2 31,6 26,4 34,8 41,6 46,8 

Stupeň 5 

[0, 1) 8 8 12 12 22,4 22,4 24 24 

[1, 3) 11,2 12 16 19,2 25,6 28 32 34 

[3, 5) 13,2 14 22,4 26,4 28,8 33,2 38,4 42 

[5, 7) 14,4 15,6 27,2 32 31,6 37,6 43,2 46,8 

[7, 10) 15,2 16,4 28,8 35,6 33,2 40,4 46,4 51,2 

[10, ∞) 16,4 18,8 30,4 38,8 33,6 42 48 53,2 

 

Vysvetlivky: 

1)  Interval [0, 1) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL menšiu ako jeden rok; interval 

[1, 3) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu ako jeden rok a menšiu 

ako tri roky; interval [3, 5) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu 

ako tri roky a menšiu ako päť rokov, a tak ďalej.“. 
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Čl. II 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. mája 2020 a stráca účinnosť 

29.  septembra  2021.  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kažimír v. r.  

guvernér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika 
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