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2 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska  
z 20. júna 2017, 

 
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012  

o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších 
predpisov 

 

 

 Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch 

za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia 

č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.) 

a opatrenia č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.) sa mení takto: 

 

1. V prílohe časti 1 položka 6 znie:  

„ 

Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 1601 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 1602 

“. 

 

2. V prílohe časti 2 položky 1 až 4 znejú:  

„ 

Položka 1 – Udeľovanie povolenia na 

a) predĺženie lehoty na vykonanie povinností podľa § 26 ods. 6 zákona 

č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
34)

 

200 2104 

b) spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných 

podielových fondov
34a)

 

1 700 2101 

c) spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných 

alternatívnych investičných fondov
34b)

 

1 700 2117 

d) činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
35)

 1 700 2118 

e) vytvorenie podielového fondu a na spravovanie podielového fondu vrátane 

schválenia štatútu podielového fondu
36)

 

350 2102 

f) vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou 

alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou vrátane schválenia 

spoločného prevádzkového poriadku
36a)

 

350 2119 

g) predĺženie lehoty na zosúladenie zloženia majetku v podielovom fonde
37)

 200 2103 

h) distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných 

alternatívnych  investičných  fondov  na území  Slovenskej  republiky 

verejnou ponukou
38)

 

1 700 2105 
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i) vznik a činnosť burzy cenných papierov
39)

 3 700 2106 

j) poskytovanie  investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. 

o cenných  papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení  neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) obchodníkovi s cennými 

papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude poskytovať investičné 

služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. d) zákona o cenných 

papieroch a nebude oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 

1 písm. c) zákona o cenných papieroch, ani upisovanie finančných nástrojov 

na základe pevného záväzku, pričom tento obchodník nebude pri 

poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými 

prostriedkami alebo finančnými nástrojmi klienta a zároveň je základné 

imanie tohto obchodníka s cennými  papiermi najmenej 50 000 eur
40)

 

 1 000 2107 

k) poskytovanie investičných služieb podľa zákona o cenných papieroch 

obchodníkovi s  cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude 

poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. d) 

zákona o cenných papieroch a nebude oprávnený poskytovať investičnú 

službu  podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona  o cenných  papieroch, ani 

upisovanie finančných  nástrojov  na základe pevného  záväzku, pričom 

základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 125 000 

eur
40)

 

  1 700 2108 

l) poskytovanie  investičných služieb v inom rozsahu, ako je uvedené 

v písmenách j) a  k), pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými 

papiermi je najmenej 730 000 eur
40)

 

  3 400 2109 

m) poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými 

papiermi prostredníctvom jeho pobočky
41)

 

  3 400 2110 

n) činnosť centrálneho depozitára
42)

   3 700 2113 

o) zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára tretej strane
42a)

   500 2120 

p) poskytovanie vedľajších služieb bankového typu centrálnym depozitárom
42b)

   1 850 2121 

q) nezverejnenie určitých údajov z prospektu cenného papiera
43)

   40 2114 

r) zúženie prospektu cenného papiera
44)

   40 2115 

Položka 2 – Zmena povolenia na 

a) spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných 

podielových fondov
45)

 

  350 2201 

b) spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných 

alternatívnych investičných fondov
45)

 

  350 2208 

c) činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
46)

   350 2209 

d) vytvorenie podielového fondu a na spravovanie podielového fondu
47)

   200 2202 

e) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi 

alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak touto zmenou dôjde 

k jeho rozšíreniu, a to za každú investičnú službu
48)

 

  350 2203 

f) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi 

alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak touto zmenou dôjde 

k jeho rozšíreniu o vedľajšiu službu
48)

 vrátane držiteľskej správy 

a súvisiacich služieb
49)

 

  200 2204 

g) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, alebo 

zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak ide o inú zmenu ako 

v písmenách e) a f)
48)

 

  70 2205 

h) činnosť centrálneho depozitára
42a)

   500 2206 

i) poskytovanie vedľajších služieb bankového typu centrálnym depozitárom
50)

   250 2210 
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j) vznik a činnosť burzy cenných papierov
51) 

 

  500 2207 

 

 
Položka 3 – Udeľovanie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu na 

a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také 

ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by 

podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích 

právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % 

alebo 50 % alebo na to, aby sa táto správcovská spoločnosť stala dcérskou 

spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním 

v zhode
52)

 

  600 2301 

b) zníženie  základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie 

z dôvodov straty
53)

 

  700 2302 

c) voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti 

alebo za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti alebo na menovanie 

prokuristu správcovskej spoločnosti
54)

 

  40 2303 

d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo 

na zlúčenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu s iným 

samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným 

samosprávnym alternatívnym investičným fondom
55)

 

  700 2304 

e) zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom 

podielovom fonde inej osobe
56)

 

700 2306 

f) zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak 

je  taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto štátu
57)

 

700 2307 

g) predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti
58)

 1 700 2308 

h) vrátenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti
59)

 350 2309 

i) prevod  správy  podielového fondu
60)

 200 2310 

j) zmenu depozitára  podielového fondu
61)

 200 2311 

k) zmenu štatútu podielového fondu
62)

 70 2312 

l) vrátenie povolenia na vytvorenie alebo povolenia na spravovanie 

podielového fondu alebo na zrušenie podfondu strešného podielového 

fondu alebo na zrušenie zberného fondu
63)

 

70 2314 

m) premenu podielových fondov na strešný podielový fond alebo premenu 

podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, 

a to vrátane udelenia povolenia na vytvorenie strešného podielového fondu, 

ktorý vznikne premenou alebo schválením zmeny štatútu strešného 

podielového fondu
64)

 

70 2370 

n) premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond, 

ktorý je špeciálnym podielovým fondom
65)

 

200 2322 

o) premenu špeciálneho podielového fondu na štandardný podielový fond
66)

 200 2329 

p) predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond 

vytvorený
67)

 

100 2330 

q) zlúčenie podielových fondov
68)

 200 2313 

r) vytvorenie nového podfondu strešného podielového fondu
69)

 70 2365 

s) premenu štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, 

na zberný fond
70)

 

70 2366 

t) zmenu hlavného fondu
71)

 70 2367 

u) premenu zberného fondu na štandardný podielový fond, ktorý nie je 

zberným fondom
72)

 

100 2368 

v) to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom 

toho istého hlavného fondu
73)

 

70 2369 
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w) vrátenie povolenia udeleného podľa § 148 zákona č. 203/2011 Z. z. 

v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
74)

 

200 2331 

x) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze cenných papierov alebo také 

ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na burze cenných papierov, ktorým by 

podiel na základnom imaní burzy cenných papierov alebo na hlasovacích 

právach v burze cenných papierov dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % 

alebo 50 % alebo na to, aby sa burza cenných papierov stala dcérskou 

spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo  alebo 

konaním v zhode
75)

 

600 2333 

y) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy cenných papierov vrátane 

zlúčenia inej právnickej osoby s burzou cenných papierov
76)

 

700 2334 

z) vrátenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
77)

 350 2335 

aa) nadobudnutie  majetkového  podielu  burzy  cenných papierov 

na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33% základného 

imania právnickej osoby
78)

 

200 2336 

ab) voľbu  člena  predstavenstva, alebo  na  voľbu  člena  dozornej  rady burzy 

cenných papierov, alebo na vymenovanie generálneho riaditeľa, alebo 

na vymenovanie vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
79)

 

40 2337 

ac) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi 

alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi 

s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s 

cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s 

cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo 

na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou 

spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo 

konaním v zhode
80)

 

350 2338 

ad) zníženie základného  imania  obchodníka  s cennými  papiermi,  ak nejde 

o zníženie z dôvodov straty
81)

 

700 2339 

ae) voľbu  osoby  navrhovanej  za  člena  predstavenstva  obchodníka s 

cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s 

cennými  papiermi;  ak  činnosť obchodníka s  cennými papiermi 

vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci 

súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s 

cennými papiermi
82)

 

40 2340 

af) zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi
83)

 40 2341 

ag) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi 

vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými 

papiermi
84)

 

700 2342 

ah) vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
85)

 podľa § 6 

ods. 1 písm. a), b) alebo písm. d) zákona o cenných papieroch obchodníkovi 

s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie podľa položky 1 

písm. j) 

40 2343 

ai) vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
85)

 podľa § 6 ods. 

1 písm.  a), b)  alebo písm. d) zákona o cenných papieroch 

obchodníkovi s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie podľa 

položky 1 písm. k) 

40 2344 

aj) Vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
85) 

neuvedených v písmenách ah) a ai) 

200 2345 
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ak) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného 

obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
86)

 ktorý na základe 

povolenia podľa položky 1 písm. j) poskytuje investičné služby 

350 2348 

al) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného 

obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
86)

 ktorý na základe 

povolenia poskytuje investičné služby podľa položky 1 písm. k) 

700 2349 

am) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného 

obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti
86)

 iného, ako je uvedené 

v písmenách ak) a al) 

1 700 2350 

an) uplatnenie práva výkupu
94)

 1 700 2358 

ao) vykonávanie inej činnosti ako podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 429/2002 Z. z. 

o burze cenných papierov burzou cenných papierov
96)

 

350 2360 

ap) uznanie ratingovej agentúry na účely použitia jej ratingu na určenie 

rizikovej váhy expozície
97)

 

1 700 2361 

aq) používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko
97)

 1 700 2362 

ar) používanie pokročilého prístupu merania na výpočet operačného rizika
97)

 1 700 2363 

as) používanie vlastného modelu na výpočet trhového rizika alebo jeho 

zmenu
97)

 

1 700 2364 

Položka 4 – Schvaľovanie 

a) burzových pravidiel
98)

 1 700 2401 

b) zmeny burzových pravidiel
98)

 350 2402 

c) návrhu ponuky na prevzatie a konkurenčnej ponuky na prevzatie
100)

 350 2405 

d) návrhu povinnej ponuky na prevzatie
101)

 1 000 2406 

e) odvolania a zmeny ponuky na  prevzatie  a  konkurenčnej ponuky 

na prevzatie a zmeny povinnej ponuky na prevzatie
102)

 

40 2407 

f) prospektu cenného papiera vypracovaného ako jeden dokument alebo 

základného prospektu cenného papiera,
103)

 ak je žiadateľom emitent 

650 2411 

g) prospektu   cenného papiera103)    skladajúceho   sa   zo  samostatných 

dokumentov, ak je žiadateľom emitent, a to 

 

  

 1. registračného dokumentu 

 

350 2412 

 2. súhrnného dokumentu 

 

175 2413 

 3. opisu cenných papierov 175 2414 

h) dodatku prospektu cenného papiera
104)

 20 2415 

i) prospektu cenného papiera vypracovaného ako jeden dokument, ak žiadateľom 

je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom 

cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov,  

alebo  osoba,  ktorá  nie  je  emitentom  žiadajúca  o prijatie   na obchodovanie 

na regulovanom trhu
106)

 

100 2418 

j) Prospektu cenného papiera skladajúceho sa zo samostatných dokumentov,  ak  

je  žiadateľom  vyhlasovateľ  verejnej  ponuky cenných papierov, ktorý nie je 

emitentom cenných papierov, ktoré sú   predmetom verejnej ponuky cenných 

papierov, alebo osoba, ktorá nie je emitentom žiadajúca o prijatie 

na obchodovanie na regulovanom trhu,
106) 

a to 

  

 1. registračného dokumentu 35 2419 

 2. súhrnného dokumentu 35 2420 

 3. opisu cenných papierov 35 2421 

k) zmien spoločného prevádzkového poriadku
107)

 200 2422 

“. 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 86, 94, 96 až 98, 100 až 104, 106 a 107 znejú: 

 
„34)   § 26 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 

34a)   § 28 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

34b)   § 28a ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

35)     § 66c ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

36)     § 84 ods. 1, § 121 ods. 1 a § 137 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

36a)  § 10a ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

37)     § 94 ods. 5 a § 130 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

38)     § 148 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

39)     § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 

40) § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 

41)     § 56 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

42)   Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení 

vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných 

papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú.v. EÚ L 

257, 28.8.2014) v platnom znení. 

42a) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení. 

42b) Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení. 

43)     § 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

44)     § 125h ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

45)     § 30 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

46)     § 66c ods. 12 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

47)     § 85 ods. 5, § 121 ods. 15 a § 137 ods. 16 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

48)     § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

49)     § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

50)     Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení. 

51)     § 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

52)    § 163 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z.  

53)   § 163 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z.  

54)     § 163 ods. 1 písm. c) zákona č. 203/2011 Z. z. 

55)     § 163 ods. 1 písm. d) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

56)     § 163 ods. 1 písm. e) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

57)    § 163 ods. 1 písm. f) zákona č. 203/2011 Z. z.  

58)   § 163 ods. 1 písm. g) zákona č. 203/2011 Z. z.  

59)     § 163 ods. 1 písm. h) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

60)     § 163 ods. 1 písm. i) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. 

61)     § 163 ods. 1 písm. j) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.  

62)   § 163 ods. 1 písm. k) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.  

63)     § 163 ods. 1 písm. l) zákona č. 203/2011 Z. z. 

64)     § 163 ods. 1 písm. m) a § 176 ods. 6 a 7 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

65)     § 163 ods. 1 písm. n) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z. 

66)     § 163 ods. 1 písm. o) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z. 

67)     § 163 ods. 1 písm. p) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.  

68)     § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z. 

69)     § 163 ods. 1 písm. r) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z. 

70)     § 163 ods. 1 písm. s) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.  

71)     § 163 ods. 1 písm. t) zákona č. 203/2011 Z. z.  

72)     § 163 ods. 1 písm. u) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.  

73)     § 163 ods. 1 písm. v) zákona č. 203/2011 Z. z.  

74)     § 163 ods. 1 písm. w) zákona č. 203/2011 Z. z. 
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75)     § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

76)     § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

77)     § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

78)     § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

79)     § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 

80)     § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

81)     § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

82)     § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

83)     § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

84)     § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

85)     § 60 ods. 1 písm. d) a § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

86)     § 70 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

94)     § 118i ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

96)     § 2 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

97)     § 74 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

98)    § 18 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

100)   § 114, 116 a 118e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

101)   § 118g,  119 a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

102)   § 118a a  118g zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

103)   § 121 a § 125 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

104)   § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

106)   § 121 ods. 4 a § 125 ods. 2 a 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

107)   § 11 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 
 

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 87 až 93, 95, 99 a 105 sa vypúšťajú. 

 

4. V prílohe časti 2 položka 7 znie: 

„ 

Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 2701 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 2702 

“. 

 

5. V prílohe časti 3 položka 7 znie: 

„ 

Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 3701 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 3702 

“. 

 

6. V prílohe časti 4 položka 7 znie: 

„ 

Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 4701 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 4702 

“. 
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7. V prílohe časti 5 položka 5 znie: 

„ 

Položka 5 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 
a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4

33)
 0,10 5501 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 5502 

“. 

 

8. V prílohe časti 6 položka 3 znie:  

„  

Položka 3 – Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na 

a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou 

spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie,  spoločnosťou s ručením 

obmedzeným alebo európskou spoločnosťou alebo na také ďalšie zvýšenie 

kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel na základnom imaní veriteľa, ktorý 

je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, 

spoločnosťou s ručením obmedzeným, alebo európskou spoločnosťou, 

na hlasovacích právach u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, 

jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným 

alebo európskou spoločnosťou,  dosiahol  alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 

50 % alebo čím by sa tento veriteľ stal dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá 

nadobúda takýto podiel v jednej alebo  v niekoľkých operáciách priamo 

alebo konaním v zhode
168a)

 

600 6301 

b) voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou  osobou, 

alebo osôb iného veriteľa, navrhovaných za členov  štatutárneho  orgánu  

a členov dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky 

a vedúceho útvaru vnútornej kontroly
168b)

 

40 6302 

c) vrátenie povolenia
168c)

 70 6303 

d) zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou s povolením na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania alebo iného 

veriteľa, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia
168d)

 

1700 6304 

e) zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou s povolením na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu, z iného dôvodu  ako pre 

odobratie povolenia
168e)

 

850 6305 

f) zvýšenie základného imania
168f)

 300 6306 

“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 168a až 168f znejú: 

 
„168a)  § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

168b)  § 20d ods. 1 písm. a) a § 24 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z. 

168c)   § 20d ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z. 

168d) § 20  ods. 1  písm.  a),  § 20d  ods.  1  písm.  c)  a  § 24  ods.  4  zákona  č. 129/2010  Z.  z.  

v znení neskorších predpisov. 

168e) § 20 ods. 1 písm. b) a § 20d ods. 1 písm. c) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

168f)  § 20d ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 90/2016 Z. z.“. 
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9. V prílohe časti 6 položka 6 znie: 

„ 

Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 6601 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 6602 

“. 

 

10. V prílohe časti 7 položka 4 znie: 

„ 

Položka 4 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 7401 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 7402 

“. 

 

11. V prílohe časti 8 položka 6 znie: 

„ 

Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 

a) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A4
33)

 0,10 8601 

b) za vyhotovenie jednej strany vo formáte A3
33)

 0,15 8602 

“. 

 

Čl. II 

 

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch v. r.  

guvernér 
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3 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 20. júna 2017 

 
o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk 

a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov 
podľa osobitného predpisu 

 

 

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. 

o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení 

neskorších predpisov ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Výkaz vypracúvaný podľa vzorov ustanovených a predkladaných podľa osobitných 

predpisov
1
) sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický 

zberový portál; súčasťou každého výkazu je 

a)  názov banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi, 

b)  kód banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi, 

c)  informácia o tom, či ide o zber údajov na individuálnom základe alebo konsolidovanom 

základe, 

d)  referenčný dátum vykazovania v tvare DD.MM.RRRR, 

e)  referenčné obdobie, za ktoré sa príslušný výkaz vypracúva, 

f)  použitý účtovný štandard, 

g)  kód vykazovanej meny. 

 

§ 2 

 

(1) Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely 

spoločného výkazníctva sú tieto: 

a)  výkazy pre vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje a vykazovanie 

strát pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľnosti podľa 

                                                           
1
)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) 

v platnom znení. 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie 

používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade 

s článkom 78 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 

2.12.2016). 

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní 

finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015). 
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vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. I, II, VI a VII 

osobitného predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

1.  Kapitálová primeranosť podľa kódov C 01.00, C 02.00, C 03.00 a C 04.00 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

2.  Prechodné ustanovenia podľa kódov C 05.01 a C 05.02 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

3.  Platobná schopnosť skupiny podľa kódov C 06.01 a C 06.02 ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

4.  Kreditné riziko podľa kódov C 07.00, C 08.01, C 08.02, C 09.01, C 09.02, C 09.04, 

C 10.01, C 10.02, C 11.00, C 12.00, C 13.00 a C 14.00 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

5.  Operačné riziko podľa kódov C 16.00 a C 17.00 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

6.  Trhové riziko podľa kódov C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 23.00,  

C 24.00 a C 25.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

7.  Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme 

nehnuteľného majetku podľa kódu C 15.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

b)  výkazy pre vykazovanie veľkej majetkovej angažovanosti a rizika koncentrácie podľa 

vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. VIII a IX osobitného 

predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z veľkej majetkovej angažovanosti podľa kódov C 26.00, 

C 27.00, C 28.00, C 29.00, C 30.00 a C 31.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

c)  výkazy pre vykazovanie finančnej páky podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie 

uvedených v prílohách č. X a XI osobitného predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z vykazovania 

finančnej páky podľa kódov C 47.00, C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00 a C 44.00 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
)
 

d)  výkazy pre vykazovanie likvidity podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie 

uvedených v prílohách č. XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV a XXV osobitného 

predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

1.  Krytie likvidity podľa kódov C 51.00, C 52.00, C 53.00 a C 54.00 ustanovených  

v osobitnom predpise,
2
) 

2.  Stabilné financovanie podľa kódov C 60.00 a C 61.00 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

3.  Dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity podľa kódov C 67.00, C 68.00, 

C 69.00, C 70.00 a C 71.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

4.  Vykazovanie likvidity podľa kódov C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 a C 76.00 

ustanovených v osobitnom predpise.
2
) 

 

(2) Výkazy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu až siedmeho bodu sa nepredkladajú 

obchodníkom s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
3
) 

 

(3) Výkazy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu a piateho bodu sa nepredkladajú 

obchodníkom s cennými papiermi, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
4
) 

 

                                                           
2
)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení. 

3
)  Čl. 95 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 

o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení. 
4
)  Čl. 96 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 
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(4) Výkazy podľa odseku 1 písm. b) sa nepredkladajú obchodníkom s cennými 

papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
5
) 

 

(5) Výkazy podľa odseku 1 písm. c) sa nepredkladajú obchodníkom s  cennými 

papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
6
) 

 

(6) Výkazy podľa odseku 1 písm. d) sa nepredkladajú obchodníkom s cennými 

papiermi, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.
7
) 

 

§ 3 

 

Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. a) siedmeho bodu na účely spoločného výkazníctva sa 

predkladá pobočkou zahraničnej banky. 

 

§ 4 

 

(1) Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely 

finančného výkazníctva sú tieto: 

a)  výkazy so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie 

uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

1.  Súvaha podľa kódov F 01.01, F 01.02 a F 01.03 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

2.  Výkaz ziskov a strát podľa kódu F 02.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

3.  Výkaz komplexného účtovného výsledku podľa kódu F 03.00 ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

4.  Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektory protistrany podľa kódov F 04.01,  

F 04.02, F 04.03, F 04.04 a F 04.05 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

5.  Členenie úverov a preddavkov podľa produktu podľa kódu F 05.00 ustanovených  

v osobitnom predpise,
2
) 

6.  Členenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností (NACE) podľa kódu F 06.00 ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

7.  Finančné aktíva, ktoré sú predmetom zníženia hodnoty, ktoré sú po termíne 

splatnosti alebo zhoršenej kvality podľa kódu F 07.00 výkazu ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

8.  Členenie finančných záväzkov podľa kódov F 08.01 a F 08.02 ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

9. Úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby podľa kódov F 9.01  

a F 09.02 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

10.  Deriváty - obchodovanie podľa kódu F 10.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

11.  Deriváty - účtovanie hedžingu podľa kódu F 11.01 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

12.  Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a v zhoršení kvality nástrojov 

vlastného imania podľa kódu F 12.00 na účel identifikácie vzoru výkazu 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

                                                           
5
)  Čl. 388 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 

6
)  Čl. 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 

7
) Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 
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13.  Prijatý kolaterál a záruky podľa kódov F 13.01, F 13.02 a F 13.03 ustanovených  

v osobitnom predpise,
2
) 

14.  Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote podľa kódu F 14.00 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

15.  Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými 

aktívami podľa kódu F 15.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

16.  Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát podľa kódov F 16.01, F 16.02,  

F 16.03, F 16.04, F 16.05, F 16.06 a F 16.07 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

17.  Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom 

pôsobnosti konsolidácie ustanovených v osobitnom predpise:
8
) súvaha podľa kódov 

F 17.01, F 17.02 a F 17.03 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

18.  Bezproblémové a problémové expozície podľa kódu F 18.00 ustanovených 

v osobitnom predpise,
2
) 

19.  Expozície s odloženou splatnosťou podľa kódu F 19.00 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

b)  výkazy určené prahovou hodnotou so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky 

na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,
2
) ktoré 

pozostávajú z týchto častí: 

1.  Geografické členenie podľa kódov F 20.01, F 20.02, F 20.03, F 20.04, F 20.05, 

F 20.06 a F 20.07 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

2.  Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu podľa kódu 

F 21.00 na účel identifikácie vzoru výkazu ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

3.  Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania podľa 

kódov F 22.01 a F 22.02  ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

c)  výkazy s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie 

uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

1.  Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných 

jednotkách podľa kódov F 30.01 a F 30.02 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

2.  Spriaznené strany podľa kódov F 31.01 a F 31.02 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

d)  výkazy s ročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených 

v prílohách č. III a V osobitného predpisu,
2
) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

1.  Štruktúra skupiny podľa kódov F 40.01 a F 40.02 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

2.  Reálna hodnota podľa kódov F 41.01, F 41.02 a F 41.03 ustanovených v osobitnom 

predpise,
2
) 

3.  Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania podľa kódu  

F 42.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

4.  Rezervy podľa kódu F 43.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

5.  Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky podľa kódov F 44.01,  

F 44.02 a F 44.03 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

6.  Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát podľa kódov F 45.01, F 45.02  

a F 45.03 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

7.  Výkaz zmien vlastného imania podľa kódu F 46.00 na účel identifikácie vzoru 

výkazu ustanovených v osobitnom predpise.
2
) 

 

                                                           
8
)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 
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(2) Výkazy podľa odseku 1 sa nepredkladajú, ak obchodník s cennými papiermi 

nespĺňa podmienky ustanovených v osobitnom predpise.
9
) 

 

§ 5 

 

(1) Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely 

finančného výkazníctva pri vykazovaní zaťaženosti aktív sú tieto: 

a)  výkazy predkladané so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich 

vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,
2
 ktoré 

pozostávajú z týchto častí: 

1.  Časť A – Prehľad zaťaženosti podľa kódov F 32.01, F 32.02, F 32.03 a F 32.04 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

2.  Časť B – Údaje o splatnosti podľa kódu F 33.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
)
 

3.  Časť D – Kryté dlhopisy  podľa kódu F 35.00 ustanovených v osobitnom predpise,
2
) 

b)  výkazy predkladané s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich 

vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,
2
) ktoré 

pozostávajú z vykazovania Časti E – Podrobné údaje podľa kódov F 36.01 a F 36.02 

ustanovených v osobitnom predpise,
2
)
 

c)  výkaz predkladaný s ročnou periodicitou, podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie 

uvedeného v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,
2
) ktorý pozostáva 

z vykazovania Časti C – Podmienená zaťaženosť podľa kódu F 34.00 ustanovených 

v osobitnom predpise.
2
) 

 

(2) Výkazy podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c) sa nepredkladajú, ak 

a)  výška celkových aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa 

osobitného predpisu,
2
) nepresiahne 30 miliárd eur a 

b)  úroveň zaťaženosti aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa 

osobitného predpisu,
2
) je nižšia ako 15 %. 

 

(3) Výkaz podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa nepredkladá, ak banka alebo 

obchodník s cennými papiermi neemitujú dlhopisy podľa osobitného predpisu.
10

) 

 

§ 6 

 

Výkazy predkladané bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa 

osobitného predpisu
11

) a obchodníkom s cennými papiermi, ktorý používa prístup interných 

ratingov podľa osobitného predpisu,
11

) uvedených v prílohách č. I až VII osobitného 

predpisu,
12

) ktoré pozostávajú z týchto častí: 

a)  pre vykazovanie informácií týkajúcich sa kreditného rizika, podľa vzorov a metodiky 

na ich vypracúvanie uvedených v čl. 2 osobitného predpisu
12

) podľa kódov C 101.00, 

C 102.00, C 103.00, C 104.00 a C 105.01, C 105.02 a C 105.03 ustanovených 

v osobitnom predpise,
12

)
 

b)  pre vykazovanie informácií týkajúcich sa trhového rizika, podľa vzorov a metodiky 

na ich vypracúvanie uvedených v čl. 3 osobitného predpisu
12

)
 
 podľa kódov C 106.00, 

                                                           
9
)  Čl. 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 

10
)  § 89 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 

11
)  Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 

12
)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 v platnom znení. 
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C 107.01, C 107.02, C 108.00, C 109.01, C 109.02, C 109.03, C 110.01, C110.02 a 

C 110.03 ustanovených v osobitnom predpise.
12

)
 

 

§ 7 

 

(1) Ak sa na banku vzťahuje článok 7 osobitného predpisu,
13

) predkladajú sa výkazy 

Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát v rozsahu podľa kódov F 16.02, F 16.04,  

F 16.05, F 16.06 a F 16.07, výkazy Geografické členenie v rozsahu podľa kódov F 20.01, 

F 20.02,  F 20.03 a F 20.07 a výkaz Štruktúra skupiny v rozsahu podľa kódu F 40.02 podľa 

osobitného predpisu.
2
) 

 

(2) Ak sa na banku vzťahuje čl. 13 ods. 7 písm. a) a článok 14 ods. 7 osobitného 

predpisu,
13

) predkladá sa okrem výkazov ustanovených v osobitnom predpise
13

) výkaz podľa 

prílohy II osobitného predpisu
2
) a výkaz Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté 

prísľuby v rozsahu podľa kódu F 09.02 podľa osobitného predpisu.
2
) 

 

(3) Ak sa na banku vzťahuje čl. 14 ods. 2 osobitného predpisu,
13

) predkladá sa okrem 

výkazov ustanovených v osobitnom predpise
13

) výkaz Úverové záväzky, finančné záruky 

a iné prijaté prísľuby v rozsahu podľa kódu F 09.02 podľa osobitného predpisu.
2
) 

 

§ 8 

 

Okrem výkazov podľa § 2 až 7 sa bankou a pobočkou zahraničnej banky predkladajú 

aj výkazy na účely dohľadu podľa osobitného predpisu
13

) takto: 

a)  najneskôr 30. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
)
 
ak ide o významné dohliadané subjekty,

13
) ktoré nie sú súčasťou významnej 

dohliadanej skupiny,
13

)
 

b)  najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o významné dohliadané subjekty,

13
) ktoré sú súčasťou významnej 

dohliadanej skupiny,
13

)
 

c)  najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o významné dohliadané skupiny,

13
) týkajúce sa dcérskych spoločností 

zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v treťom štáte, 

d)  najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o menej významné dohliadané skupiny

13
) vrátane podskupín, ktoré 

vykazujú na konsolidovanom základe, 

e)  najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o menej významné dohliadané skupiny,

13
) ktoré vykazujú 

na subkonsolidovanom základe, 

f)  najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o menej významné dohliadané subjekty,

13
) ktoré nie sú súčasťou 

dohliadanej skupiny,
13

)
 

g)  najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného 

predpisu,
2
) ak ide o menej významné dohliadané subjekty,

13
) ktoré sú súčasťou menej 

významnej dohliadanej skupiny.
13

)
 

 

 

                                                           
13

) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 v platnom znení. 
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§ 9 

 

 Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 14/2014 

o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými 

papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia 

zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 224/2014 Z. z.) v znení opatrenia 

č. 34/2015 (oznámenie č. 72/2016 Z. z.). 

 

§ 10 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. júna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch v. r.  

guvernér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydávajúci útvar: odbor regulácie     tel.: +421 2 5787 3301 

         fax: +421 2 5787 1118 
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Oznámenie 

Národnej banky Slovenska 

 

 

 

Národná banka Slovenska vydala podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 

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

§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

oznámenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2017 o vydaní strieborných 

zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia 

narodenia Boženy Slančíkovej Timravy. 

 

 

Začiatok vydávania: september 2017 

 

 

Oznámenie NBS je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod 

číslom 156/2017 Z. z. 
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