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Zrušenie odporúčania
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
č. 1/2012 zo 16. januára 2012
na podporu stability bankového sektora

Článok I
Národná banka Slovenska vydala odporúčanie č. 1/2012 na podporu stability bankového
sektora v čase spomalenia ekonomiky na Slovensku aj v eurozóne a v čase vrcholiaceho
napätia na finančných trhoch, najmä na trhu so štátnymi dlhopismi v eurozóne a možným
šírením nákazy v bankovom sektore eurozóny, ktoré mali potenciál ovplyvniť stabilitu
bankového sektora na Slovensku. Cieľom odporúčania bolo posilniť stabilitu a sebestačnosť
bankového sektora na Slovensku najmä prostredníctvom opatrení v oblasti primeranosti
základných vlastných zdrojov a likvidity.
Európsky parlament a Rada schválili 26. júna 2013 smernicu CRD IV1) a nariadenie CRR,2)
ktorými sa v Európskej únii implementuje medzinárodný rámec Basel III. Smernica CRD IV
a nariadenie CRR sprísňuje v Európskej únii požiadavky na základné vlastné zdroje
a umožňuje využitie viacerých nových kapitálových nástrojov na posilnenie finančnej
stability. Smernica CRD IV bola na Slovensku implementovaná a niektoré ustanovenia CRR
sa vykonávajú prostredníctvom zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 3. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej
iba „novela zákona o bankách“).
Podľa § 33b novely zákona o bankách sa s účinnosťou od 1. augusta 2014 zavádza vankúš
na zachovanie kapitálu, od 1. augusta 2014 vo výške 1,5% a od 1. októbra 2014 vo výške 2,5
% celkovej rizikovej expozície banky vo forme vlastného kapitálu Tier 1. Banky zároveň
podliehajú obmedzeniam uvedeným v § 33k novely zákona o bankách.
Podľa § 33n písm. f) novely zákona o bankách Národná banka rozhodne o určení prísnejších
požiadaviek pre vlastné zdroje, veľkú majetkovú angažovanosť, zverejňovanie, na vankúš
na zachovanie kapitálu uvedenú v § 33b, na likviditu, rizikové váhy pre nehnuteľný majetok
určený na bývanie alebo na podnikanie a expozície vo vnútri finančného sektora podľa
osobitného predpisu podľa čl. 458 nariadenia CRR.
Vzhľadom na to, že novela zákona o bankách prináša nové požiadavky na kapitálovú
pozíciu, ktoré nahrádzajú požiadavky definované v odporúčaní č. 1/2012, a právomoci
v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni, ktorými je možné sprísniť aj požiadavky
na likviditu, Národná banka Slovenska zastúpená útvarom dohľadu nad finančným trhom
1

)

2

)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti
úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými
spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.
Nariadenie 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.
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zhodnotila, že existencia odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky
Slovenska č. 1/2012 na podporu stability bankového sektora nie je viac potrebná.

Článok II
Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska oznamuje, že
od 1. augusta 2014 banky budú postupovať len podľa platného znenia zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vykonávacích predpisov, pričom
môžu upustiť od dodržiavania odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej
banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora.

V Bratislave, 17. júla 2014.

Ing. Vladimír Dvořáček v. r.
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska a
výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom

