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Zaujímavosti o budove:

  z hľadiska technického vybavenia 
možno hovoriť o inteligentnej budo-
ve – spĺňa najvyššie nároky na úspor-
nosť prevádzky a ekológiu,  

  má centrálny riadiaci systém a vlast-
né zdroje elektrickej energie, ktoré za-
bezpečia okamžitú dodávku elektriny 
v prípade jej výpadku, 

  výška budovy je 111 m, zastavaná plo-
cha predstavuje 6 272 m², úžitková 
plocha je 56 492 m², dvojplášťová fa-
sáda zamedzuje prehrievaniu vnútra 
a umožňuje prirodzené vetranie,

  má 33 nadzemných podlaží s hori-
zontálnou podnožou predstavujúcou  
6 podlaží a 3 podzemné podlažia 
s medzipodlažím, 

  podzemný garážový systém má kapa-
citu 305 parkovacích miest,

  v objekte premáva 23 výťahov, z toho 
6 rýchlovýťahov zabezpečuje prepra-
vu osôb v obvodovej presklenej šach-
te hlavnej veže,

  rýchlovýťahy sa pohybujú rýchlosťou 
3,15 m/s.

BUDOVA ÚSTREDIA 
NÁRODNEJ BANKY 
SLOVENSKA 

Slávnostne bola otvorená  
23. mája 2002. Stala sa jed-
nou z významných dominánt 
hlavného mesta SR Bratislavy  
a súčasťou komplexu celo- 
štátnych inštitúcií.

Kompozičným princípom stavby je kon-
trast pevnej horizontálnej podstavy  
a z nej vyrastajúcej presklenej výškovej 
časti. Budova je konštrukčne zhotove-
ná z monolitického železobetónového 
skeletu so sústavou nosných stĺpov  
v kombinácii s prefabrikátmi.

V budove sa nachádza aj konferenčná 
sála a výstavné priestory. Centrálne 
umiestnené átrium vytvára atraktívny  
a účelný priestor so zeleňou.



BANKOVÁ RADA

je najvyšším riadiacim orgánom NBS. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja 
viceguvernéri a traja ďalší členovia. Banková rada určuje najmä:

 zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej 
európskej menovej politiky,

 zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom.

Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády  
po ich schválení Národnou radou Slovenskej republiky. Ďalších členov bankovej rady vymenúva  
a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné. 

NÁRODNÁ BANKA 
SLOVENSKA

Národná banka Slovenska 
vznikla 1. januára 1993  
na základe zákona  
NR SR č. 566/1992 Zb.   
o Národnej banke Slovenska 
ako nezávislá centrálna banka 
Slovenskej republiky.

NBS sa stala súčasťou Eurosystému  
1. januára 2009 – dňom zavedenia eura  
v Slovenskej republike.

EUROSYSTÉM
Centrálne banky krajín EÚ spolu s ECB 
sú združené v Európskom systéme cen-
trálnych bánk (ESCB). ECB a centrálne 
banky krajín, ktoré prijali euro, sú záro-
veň súčasťou Eurosystému.

Eurosystém plní úlohy centrálneho 
bankovníctva pre eurozónu. Hlavným 
cieľom Eurosystému je zabezpečovanie 
cenovej stability v strednodobom ho-
rizonte, čo znamená udržiavanie me-
dziročného rastu spotrebiteľských cien  
eurozóny tesne pod 2 %.

HLAVNOU ÚLOHOU NBS 
JE UDRŽIAVANIE CENOVEJ 
STABILITY

S týmto cieľom:

 sa podieľa na spoločnej menovej politike, kto-
rú určuje Európska centrálna banka pre euro-
zónu,

 vydáva eurobankovky a euromince podľa 
osobitných predpisov platných v eurozóne 
na vydávanie eurobankoviek a euromincí,

 podporuje plynulé fungovanie platob-
ných systémov a zúčtovacích systémov,  

 riadi, koordinuje a  zabezpečuje peňažný 
obeh, platobný styk a zúčtovanie dát pla-
tobného styku a stará sa o ich plynulosť  
a hospodárnosť,

 udržiava devízové rezervy, disponuje nimi 
a  uskutočňuje devízové operácie podľa oso-
bitných predpisov platných pre operácie  
Eurosystému,

 prispieva k stabilite finančného trhu,

 chráni finančného spotrebiteľa (od roku 2015) 
pred nekalými obchodnými praktikami, za-
vádzajúcou reklamou a  iným porušovaním 
pravidiel,

 vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami 
zahraničných bánk, sprostredkovateľmi in-
vestičných služieb, poisťovňami a zaisťovňa-
mi, burzami cenných papierov, dôchodkový-
mi správcovskými spoločnosťami a  ďalšími 
subjektmi finančného trhu.

Služby NBS verejnosti:

 náhrada poškodených eurových bankoviek,

 posúdenie pravosti bankoviek,

 výmena korunových bankoviek  
za eurá, 

 knižničné služby pre odbornú 
 a širšiu verejnosť,

 sprístupnenie dokumentov  
prostredníctvom archívu,

 prednášky pre školy. 

 

NBS neposkytuje:

 výmenu iných mien za eurá,
 úvery,
 vedenie účtov.


