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6/2021
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti
o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z.
z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie
č. 112/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 1 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej
účasti1) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej
účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby
sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby
v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode1a) (ďalej len
„nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti alebo nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej
spoločnosti“) obsahuje tieto údaje:“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 8 písm. f) 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 zákona č. 552/2008 Z. z.
1a
) § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

2.

V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) obchodné meno, sídlo, miesto, z ktorého je riadená činnosť spoločnosti a kde sa
prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“), a identifikačné číslo
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorej má žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť
kvalifikovanú účasť alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,“.

3.

V § 1 ods. 1 písm. d) úvodnej vete a písm. e) úvodnej vete sa slovo „chce“ nahrádza slovom
„má“.
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4.

V § 1 ods. 1 písm. d) treťom bode, písm. e) druhom bode, písm. f) treťom bode a písm. g)
druhom bode sa za slová „priamy podiel“ vkladajú slová „alebo nepriamy podiel“.

5.

V § 1 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.

6.

V § 1 ods. 1 písm. h) sa nad slovom „zhode“ odkaz “1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

7.

V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slová „účasti žiadateľa“ vkladajú slová „pred nadobudnutím
kvalifikovanej účasti, grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa po jej
nadobudnutí“.

8.

V § 1 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súvislosti s výkonom jeho činnosti
v oblasti finančného trhu“.

9.

V § 1 ods. 2 písm. g) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.

10. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je schopný finančne preklenúť prípadnú
nepriaznivú finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
11.

V § 1 ods. 3 písm. a) druhom bode, písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa za
slovom „žiadateľa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona
s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo
pridelené“.

12. V § 1 ods. 3 písm. a) štvrtom bode a siedmom bode sa slová „priameho podielu na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej
účasti na“.
13.

V § 1 ods. 3 písm. b) tretí bod znie:
„3. doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti nie starší
ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom, ak ide o cudzinca2) a právny poriadok
štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo
inej evidencie,“.

14. V § 1 ods. 3 písm. b) piatom bode a deviatom bode sa slová „priameho podielu na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej
účasti na“.
15. V § 1 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa
účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
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16. V § 1 ods. 3 písm. c) tretí bod znie:
„3. výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí a právny poriadok štátu, ktorým sa
táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,“.
17. V § 1 ods. 3 písm. c) šiestom bode, deviatom bode a jedenástom bode sa slová „priameho
podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami
„kvalifikovanej účasti na“.
18. V § 1 ods. 3 písm. c) ôsmom bode sa za slová “audítora za bezprostredne predchádzajúce
tri účtovné obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri
účtovných závierok6)“.
19. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu
riadenia rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú
slovami „osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.
20. V § 3 ods.1 písm. a) sa slovo „táto“ nahrádza slovom „navrhovaná“.
21. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7) navrhovanej osoby; ak ide
o cudzinca2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie
starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo
orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného
členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva
alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov .“.

22. V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „spolu s preukázaním skončenia
výkonu zverených činností“.
23. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
24. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
25. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „doplnkových dôchodkových spoločností podľa odseku 1
písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“.
26. V § 5 ods. 2 písm. g) sa za slová „ods. 13“ vkladajú slová „a 14“.
27. V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
28. V § 6 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7) vedúceho zamestnanca
depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činností depozitára; ak ide o cudzinca2)
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predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri
mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu,
v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného členského
štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo
Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.
29. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
30. V § 8 ods. 2. písm. b) znie:
„b) výpis z registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako tri mesiace, ak je osobou
podľa odseku 1 písm. c) fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania v zahraničí
alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí a právny poriadok štátu, ktorým sa táto
osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej obdobnej
evidencie,“.
31. V § 8 sa ods. 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7) fyzickej osoby; ak ide
o cudzinca2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie
starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo
orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného
členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva
alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona, alebo ak ide
o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá sa doklad
o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má právnická osoba sídlo,
nie starší ako tri mesiace.“.
32. V § 10 ods. 2 písm. b) sa slovo „ origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
33. V § 10 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7) vedúceho zamestnanca
depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak ide o cudzinca2),
predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri
mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu,
v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného členského
štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo
Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.
34. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „ origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
35. Za § 12 sa vkladajú §12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§12a
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona
(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod
majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časti podľa § 37d zákona
(ďalej len „cezhraničný prevod“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti, ktorá má prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

alebo jeho časť,
obchodné meno, sídlo, ústredie, identifikačné číslo zamestnaneckej dôchodkovej
spoločnosti, z ktorej sa má previesť majetok, a názov domovského členského štátu
zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
opis dôchodkového plánu,
opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má
previesť,
informáciu o počte členov a poberateľov dôchodkových dávok, ktorých majetok sa
má previesť,
názov a sídlo zamestnávateľa alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu,
ktorí prispievajú do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a ich príspevky sú
súčasťou majetku, ktorý je predmetom cezhraničného prevodu,
názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a
pracovného práva upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie a vzťahujú
sa na prevádzaný dôchodkový plán, ak takýto členský štát je odlišný od
domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

(2) Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
odseku 1 sú
a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
ktorého predmetom bol návrh písomnej dohody o podmienkach cezhraničného
prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou
dôchodkovou spoločnosťou,
b) vyhlásenie o súhlase väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť
predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa
alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu,
c) navrhovaný harmonogram cezhraničného prevodu s uvedením dátumu, ku ktorému
má k cezhraničnému prevodu dôjsť,
d) opis organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na
uskutočnenie cezhraničného prevodu,
e) označenie doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkových dôchodkových
fondov, do ktorých sa navrhuje previesť majetok zamestnaneckej dôchodkovej
spoločnosti,
f)
doklady preukazujúce, že sú splnené predpoklady na zlučiteľnosť systému
organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
s cezhraničným prevodom a primeraná ochrana dlhodobých záujmov účastníkov
a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej
spoločnosti počas cezhraničného prevodu a po ňom.
§ 12b
Spoločné ustanovenia
(1) Doklady uvádzané v § 1 až 12a sa predkladajú v origináloch; ak nie je možné
predložiť originál dokladu, predkladá sa jeho úradne osvedčená kópia.
(2) Ak boli doklady uvedené v § 1 až 12a predložené Národnej banke Slovenska
pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas a sú uchované v Národnej banke Slovenska,
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možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne,
úplné a pravdivé a so zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich
predloženia Národnej banke Slovenska a označenia veci, v akej sa konalo.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.

Peter Kažimír v. r.
guvernér
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7/2021
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. júna 2021
o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických
peňazí na štatistické účely
Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
(1) Výkazy predkladané platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
(ďalej len „poskytovateľ platobných služieb“) sú tieto:
Označenie výkazu
a) Ps (NBS) 04-02
b) Ps (NBS) 05-02
c) Ps (NBS) 06-02
d) Ps (NBS) 07-02
e) Ps (NBS) 08-02

f) Ps (NBS) 09-04
g) Pb (NBS) 12-12
h) Pb (NBS) 13-04

Názov výkazu
Polročný výkaz o účtoch,
Polročný výkaz o kartách, termináloch a transakciách podľa
typu terminálu,
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách (úhrady a inkasá),
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách viazaných na kartu,
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách (hotovosť, elektronické peniaze
a ostatné),
Štvrťročný výkaz o platobných transakciách,
Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými
kartami,
Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými
kartami podľa krajín.

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 8; súčasťou príloh sú aj
vysvetlivky na vypracúvanie týchto výkazov.
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Vestník NBS – opatrenie NBS č. 7/2021
čiastka 22/2021
___________________________________________________________________________
§2
(1) Výkazy poskytovateľov platobných služieb podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie výkazu

Periodicita
predkladania

a) Ps (NBS) 04-02 polročne
b) Ps (NBS) 05-02 polročne
c) Ps (NBS) 06-02 polročne
d) Ps (NBS) 07-02 polročne
e) Ps (NBS) 08-02 polročne
f) Ps (NBS) 09-04 štvrťročne
g) Pb (NBS) 12-12 mesačne
h) Pb (NBS) 13-04 štvrťročne

Termín predkladania
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka
do posledného kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
do posledného kalendárneho dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka

Forma
a spôsob
predkladania
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,

elektronicky,
elektronicky.

(2) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 je predkladanie výkazov
prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§3
Toto opatrenie sa nevzťahuje na banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorá je
poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom elektronických peňazí.
§4
Výkazy za rok 2021, ktoré sa predkladajú v roku 2022, sa zostavia a predložia podľa
právneho predpisu účinného do 31. decembra 2021.
§5
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e) sa po prvýkrát zostavia za prvý polrok 2022
a predložia sa do 30. septembra 2022.

čiastka 22/2021
Vestník NBS – opatrenie NBS č. 7/2021
9
___________________________________________________________________________

(2)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa po prvýkrát zostaví za prvý štvrťrok 2022
a predloží sa do 30. apríla 2022.
(3)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa po prvýkrát zostaví za január 2022 a predloží sa
do 28. februára 2022.
(4)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa po prvýkrát zostaví za prvý štvrťrok 2022
a predloží sa do 30. apríla 2022.
§6
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 22/2014
o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na
štatistické účely (oznámenie č. 350/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 1. decembra 2015 č. 24/2015
(oznámenie č. 33/2016 Z. z.) a opatrenia z 28. novembra 2017 č. 12/2017 (oznámenie
č. 313/2017 Z. z.).
§7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:

odbor štatistiky

tel. č.: + 421 2 5787 2690
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Údaj
b

Vklady splatné na požiadanie
v tom: Vklady splatné na požiadanie, dostupné prostredníctvom internetu alebo osobného počítača
Prevoditeľné vklady splatné na požiadanie
z toho: Prevoditeľné vklady na požiadanie, dostupné prostredníctvom internetu alebo osobného počítača
Platobné účty
Zostatková hodnota elektronických peňazí
Počet účtov elektronických peňazí
Počet obchodných miest

Č. r.

a

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
3.
4.
5.

Účty

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o účtoch

VZOR

1

Počet

2

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 1 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 04 - 02
Strana: 1/2
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a
6.

Č. r.

Krajina
protistrany
1

2

AISP - počet klientov

(počty v kusoch)

3

ASPSP - počet účtov, ku ktorým má prístup AISP

Počet klientov AISP a počet účtov ASPSP sprístupnených AISP

Strana: 2/2

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 04-02
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú polročne rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa
nevykazujú za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3. Časti vyznačené vo výkaze sivou farbou sa nevypĺňajú.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota účtov. Hodnota sa uvádza v celých eurách.
5.

Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný
kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov
v cudzej mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.

6.

Údaje sa uvádzajú za inštitúciu so sídlom na území Slovenskej republiky. Nezahŕňajú sa
sektory S.121 centrálna banka a S.122 ostatné peňažné finančné inštitúcie.

7.

V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet a hodnota na prevoditeľných účtoch a jednodňových
úverových účtoch.

8.

V riadku č. 1.1 sa osobitne uvádza počet a hodnota na účtoch sprístupnených cez elektronické
zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu a hodnoty účtov uvedených
v riadku č. 1.

9. V riadku č. 1.2 sa uvádza počet a hodnota na účtoch prevoditeľných prostriedkov z počtu a
hodnoty účtov uvedených v riadku č. 1.
10. V riadku č. 1.2.1 sa uvádza počet a hodnota na účtoch sprístupnených cez elektronické
zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu a hodnoty účtov uvedených
v riadku č. 1.2.
11. V riadku č. 2 sa uvádza celkový počet a hodnota na platobných účtoch.
12. V riadku č. 3 sa uvádza zostatková hodnota na nástrojoch na uloženie elektronických peňazí
vydaných emitentmi elektronických peňazí.
13. V riadku č. 4 sa uvádza celkový počet účtov elektronických peňazí.
14. V riadku č. 5 sa uvádza počet obchodných miest.
15. V riadku č. 6 sa uvádza počet klientov poskytovateľov platobných služieb informovania o účte
a počet účtov poskytovateľov platobných služieb spravujúcich účet, ku ktorým má prístup
poskytovateľ platobných služieb informovania o účte, v členení podľa krajín zo zoskupenia IS
ŠZP CK044GEO3.
16. Použité skratky
Č. r.

-

číslo riadku

AISP

-

poskytovateľ platobných služieb informovania o účte

ASPSP

-

poskytovateľ platobných služieb spravujúcich účet

IS ŠZP

-

informačný systém Štatistický zberový portál.

12

13

3.2.

karty s funkciou bezkontaktnej platby

Karty s hotovostnou funkciou
Karty s funkciou elektronických peňazí
Karty, na ktorých môžu byť priamo uložené elektronické peniaze
z toho: karty s funkciou elektronických peňazí, na ktoré boli aspoň raz pripísané elektronické peniaze
Karty, ktoré umožňujú prístup k elektronickým peniazom uloženým na účtoch elektronických peňazí
Celkový počet kariet (bez ohľadu na počet funkcií karty)
z toho: karty s kombináciou debetnej funkcie, hotovostnej funkcie a funkcie elektronických peňazí

1

a

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
3.
3.1.

Údaj

Č. r.

Funkcie kariet

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o kartách, termináloch a transakciách podľa typu terminálu

VZOR

2

Počet

(počty v kusoch)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 2 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 05 - 02
Strana: 1/4
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Typ karty

1

Č. r.

a
4.

2

Typ kartovej platobnej schémy

Karty s platobnou funkciou
3

Počet

(počty v kusoch)

Strana: 2/4

15

Typ zariadenia
2

Krajina umiestnenia terminálu

1

Č. r.

a
5.

Terminály poskytnuté rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb

Strana: 3/4

3

Počet zariadení

(počty v kusoch)

16

a
6.

Č. r.

Krajina zriaďovateľa
terminálu
2

Krajina umiestnenia
terminálu

1

Platobné transakcie členené podľa typu terminálu

3

4

5

Krajina vydavateľa karty Typ transakcie Typ zariadenia
6

Počet
7

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Strana: 4/4

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 05-02
1.

Kartou sa rozumie platobná karta podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

3.

Údaje sa vykazujú polročne rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje
sa nevykazujú za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

4.

Uvádza sa celkový počet kariet, terminálov a počet a hodnota transakcií podľa typu terminálu.
Hodnota sa uvádza v celých eurách.

5.

V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú vklady a výbery
hotovosti, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.

6.

V riadku č. 2 sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí.

7.

V riadku č. 2.1 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, na ktorých sú elektronické peniaze
uchovávané priamo, vrátane predplatených kariet uchovávajúcich elektronické peniaze
priamo.

8.

V riadku č. 2.1.1 sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí,
na ktorých boli aspoň raz pripísané elektronické peniaze.

9.

V riadku č. 2.2 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, ktoré umožňujú prístup
k elektronickým peniazom uloženým na účtoch elektronických peňazí, vrátane predplatených
kariet umožňujúcich takýto prístup.
Predplatenou kartou sa rozumie na účely tohto výkazu karta, na ktorej sú uchovávané
elektronické peniaze priamo, alebo ktorá umožňuje prístup k elektronickým peniazom
na účtoch elektronických peňazí.

10. V riadku č. 3 sa uvádza celkový počet platných vydaných kariet v obehu, ktorými
sa uskutočňujú platby, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania a okrem kariet iba
s funkciou elektronických peňazí.
11. V riadku č. 3.1 sa uvádza celkový počet debetných kariet s hotovostnou funkciou a funkciou
elektronických peňazí.
12. V riadku č. 3.2 sa uvádza celkový počet kariet s funkciou bezkontaktnej platby.
13. V riadku č. 4 sa uvádza počet kariet s platobnou funkciou. Príslušný kód pre typ karty
sa uvádza zo zoskupenia IS ŠZP CK066PS5 a pre typ kartovej platobnej schémy
z CK191PS_5.
14. V riadkoch č. 1 a č. 4 sa karty zarátavajú v závislosti od funkcie kariet, ktoré spĺňajú.
Ak karty spĺňajú obidve funkcie, zarátavajú sa do obidvoch riadkov.
15. V riadku č. 5 sa uvádza počet terminálov poskytnutých rezidentskými poskytovateľmi
platobných služieb. Príslušný kód pre krajinu umiestnenia terminálu sa uvádza
zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3 a pre typ zariadenia zo zoskupenia CK193PS_5.

17

16. V riadku č. 6 sa uvádza počet a hodnota platobných transakcií členených podľa typu terminálu.
Príslušný kód pre krajinu umiestnenia terminálu sa uvádza zo zoskupenia IS ŠZP
CK044GEO3, pre krajinu zriaďovateľa terminálu zo zoskupenia CK044Z04, pre krajinu
vydavateľa karty zo zoskupenia CK044Z04, pre typ transakcie zo zoskupenia CK065PS_5
a pre typ zariadenia zo zoskupenia CK193PS_5_2.
17. Počet vydaných kariet sa uvádza z hľadiska vydavateľa vykazujúcej inštitúcie bez ohľadu na
rezidenciu držiteľa karty alebo účtu, ku ktorému je karta vydaná.
18. Použité skratky
Č. r.
IS ŠZP

-

číslo riadku
informačný systém Štatistický zberový portál.

18

19

a
1.

Č. r.

1

2

3

Iniciácia v
Krajina
Spôsob iniciácie
súbore alebo
protistrany
transakcie
jednotlivo

Úhrady

4

Typ
zariadenia
5

Typ platobnej
schémy
6

Autentifikácia

7

Dôvod nie silnej
autentifikácie

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

8

Predmet
činnosti

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách (úhrady a inkasá)

VZOR

9

Údajový typ

10

Typ
podvodov
11

Počet
12

Hodnota

Platobné transakcie

13

Počet

14

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 3 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 06 - 02
Strana: 1/2

20

a
2.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Inkasá

2

Spôsob iniciácie
transakcie

3

4

Iniciácia v súbore Typ platobnej
alebo jednotlivo
schémy
5

Údajový typ

6

Typ podvodov

11

12

Hodnota

Platobné transakcie
Počet

Strana: 2/2

13

Počet
14

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 06-02
1. V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.
2. Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú
za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.
3. Údaje za vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobných služieb o
nich dozvedel.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota odoslaných platobných transakcií a podvodných
platobných transakcií. Hodnota sa uvádza v celých eurách. Transakcie medzi poskytovateľmi
platobných služieb a transakcie vo vlastnom mene inštitúcie sa nezahŕňajú.
5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný
kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov
v cudzej mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť „Úhrady“ a časť „Inkasá“.
8. Úhrady
a) úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný na základe prevodného
príkazu na úhradu,
b) v úhradách sú zahrnuté aj transakcie zahŕňajúce hotovosť na jednom alebo na oboch
koncoch platobnej transakcie, pri ktorých sa použila platobná služba spočívajúca
v úhrade,
c) v úhradách sú zahrnuté úhrady používané na vyrovnanie zostatkov transakcií, pri ktorých
boli použité kreditné karty, debetné karty alebo karty s odloženým debetom,
d) hotovostné platby na účet s použitím formulára banky nie sú zahrnuté do úhrad,
e) cezhraničnou úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný zo Slovenskej
republiky do iného štátu; cezhraničné úhrady sa započítavajú v štáte, ktorý úhradu
inicioval.
V časti „Úhrady“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č. Názov údajov
1.
Krajina protistrany
2.
3.
4.

Popis
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168UHR
Iniciácia v súbore alebo
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK190UHR
jednotlivo
Typ zariadenia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193UHR

21

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Typ platobnej schémy
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Predmet činnosti
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK079UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189UHR

9. Inkasá
a) zahrnuté sú tak jednorazové, ako aj pravidelné inkasá; pri pravidelných inkasách sa každá
jednotlivá platba započítava ako jedna transakcia,
b) zahrnuté sú inkasá používané na vyrovnanie zostatkov z transakcií, pri ktorých boli použité
kreditné karty, debetné karty alebo karty s odloženým debetom, keďže ide o osobitné platby
držiteľa karty vydavateľovi karty,
c) hotovostné platby z účtu s použitím formulára banky nie sú zahrnuté do inkás.
V časti „Inkasá“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. č.
Názov údajov
Popis
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CKGEO3
2.

Spôsob iniciácie transakcie

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168INK

3.

Iniciácia v súbore alebo
jednotlivo
Typ platobnej schémy
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK190INK

4.
5.
6.

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191INK
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189INK

10. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
informačný systém Štatistický zberový portál.
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23

a
1.

Č. r.

1

2

Krajina
Typ platobnej
protistrany
transakcie

3

Spôsob
iniciácie
transakcie
4

5

6

Typ
Typ platobnej
Autentifikácia
zariadenia
schémy

Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané)

7

8

Dôvod nie
Typ
silnej
podvodov
autentifikácie

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách viazaných na kartu

VZOR

9

Počet
10

Hodnota

Platobné transakcie

11

Počet

12

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Strana: 1/2

Ps (NBS) 07 - 02

Príloha č. 4 k opatreniu č. 7/2021
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a
2.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

2

Typ platobnej
transakcie

3

Spôsob
iniciácie
transakcie
4

Typ
zariadenia

Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté)

5

6

Typ platobnej
Autentifikácia
schémy
7

8

Dôvod nie
silnej
Typ podvodov
autentifikácie
9

10

Hodnota

Platobné transakcie
Počet

Strana: 2/2

11

Počet

12

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 07-02
1. V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.
2. Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.
3. Údaje sa vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobných služieb
o nich dozvedel.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota platobných transakcií a podvodných platobných transakcií
viazaných na kartu. Hodnota sa uvádza v celých eurách.
5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané) a časť
Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté).
8. V časti Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané) sa uvádzajú príslušné kódy
v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov údajov

Popis

Krajina protistrany

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

Typ platobnej transakcie
Spôsob iniciácie
transakcie
Typ zariadenia
Typ platobnej schémy
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066KRT_O
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168KRT_O
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód

zo zoskupenia IS ŠZP CK193KRT_O
zo zoskupenia IS ŠZP CK191KRT_O
zo zoskupenia IS ŠZP CK169
zo zoskupenia IS ŠZP CK167KRT_O

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189KRT_O
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9. V časti Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté) sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých
stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. Názov údajov
Popis
č.
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3
2.
Typ platobnej transakcie
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066KRT_P
3.
Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168KRT_P
4.
Typ zariadenia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193KRT_P
5.
Typ platobnej schémy
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191KRT_P
6.
Autentifikácia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
7.
Dôvod nie silnej
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167KRT_P
autentifikácie
8.
Typ podvodov
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189KRT_P
10. Použité skratky
Č. r.
Por. č.
IS ŠZP

-

číslo riadku
poradové číslo
informačný systém Štatistický zberový portál.
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a
1.

Č. r.

Kód inštitúcie:

Stav ku dňu:

1

Krajina
protistrany

2

Typ platobnej
transakcie

3

Typ platobnej
schémy
4

Typ podvodov
Počet
5
Hodnota
6

Platobné transakcie

Výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu
Počet
7
Hodnota
8

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Strana: 1/6

Ps (NBS) 08 - 02

Príloha č. 5 k opatreniu č. 7/2021

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách
(hotovosť, elektronické peniaze a ostatné)

VZOR

OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti
Č. r.
a
2.
3.
4.

Údaj
b
Výbery hotovosti z účtu v pokladnici
Vklady hotovosti na účet v pokladnici
Poskytovanie hotovosti prostredníctvom POS terminálov
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Strana: 2/6
(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
Počet
Hodnota
1
2

29

a
5.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

2

Typ
položky

3

Typ
zariadenia
4

Spôsob iniciácie
transakcie
5

Autentifikácia

Platobné transakcie s použitím elektronických peňazí [odoslané]

6

Dôvod nie silnej
autentifikácie
7

Údajový
typ
8

Typ
podvodov
Hodnota
10

Platobné transakcie
Počet
9

Strana: 3/6

Počet
11

Hodnota
12

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
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a
6.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Typ
platobnej
transakcie
2

3

Spôsob iniciácie
transakcie

Ostatné platobné transakcie [odoslané]

4

Autentifikácia
5

Predmet
činnosti
6

Údajový typ
Počet
7
Hodnota
8

Platobné transakcie

Strana: 4/6

Počet
9

Hodnota
10

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
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Č. r.
a
7.1.
7.2.
7.3.

Údaj
b
Pripísania na účty jednoduchým zaúčtovaním
Odpísania z účtov jednoduchým zaúčtovaním
Ostatné

Iné služby (nezahrnuté v smernici (EÚ) 2015/2366)

Strana: 5/6
(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
Počet
Hodnota
1
2

Strana: 6/6

Straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti
Č. r.

Údaj

a

(hodnota v celých eurách)
Hodnota

b

1

8.

Úhrady (straty)

8.1.
8.2.
8.3.
9.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Inkasá (straty)

9.1.
9.2.
9.3.
10.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Transakcie vykonané kartou (straty)

10.1.
10.2.
10.3.
11.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Transakcie viazané na kartu (straty)

11.1.
11.2.
11.3.
12.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (príjemca platby)
Iné
Výbery v hotovosti pomocou karty (straty)

12.1.
12.2.
12.3.
13.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (majiteľ účtu)
Iné
Platobné transakcie s elektronickými peniazmi (straty)

13.1.
13.2.
13.3.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb
Iné
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Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 08-02
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3.

Údaje sa vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobnej služby
o nich dozvedel.

4.

Uvádza sa celkový počet a hodnota platobných transakcií a podvodných platobných transakcií.
Hodnota sa uvádza v celých eurách.

5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na šesť častí, a to
a) výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu,
b) OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti,
c) platobné transakcie s použitím elektronických peňazí (odoslané),
d) ostatné platobné transakcie (odoslané),
e) iné služby (nezahrnuté v smernici (EÚ) 2015/2366),
f) straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti.
8. V časti „Výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu“ sa uvádzajú príslušné
kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č. Názov údajov

9.

Popis

1.

Krajina protistrany

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

2.

Typ platobnej
transakcie

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066CASHK

3.

Typ platobnej
schémy

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191CASHK

4.

Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189CASHK

V časti „OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti“ sa uvádzajú tieto údaje:
V riadku č. 2 sa uvádza počet a hodnota výberov hotovosti z účtu v pokladnici.
V riadku č. 3 sa uvádza počet a hodnota vkladov hotovosti na účet v pokladnici.
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V riadku č. 4 sa uvádza počet a hodnota poskytovania hotovosti prostredníctvom POS
terminálov.
10. V časti „Platobné transakcie s použitím elektronických peňazí (odoslané)“ sa uvádzajú
príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. č. Názov údajov
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krajina protistrany
Typ položky
Typ zariadenia
Spôsob iniciácie
transakcie
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK065EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189MONEY

11. V časti „Ostatné platobné transakcie (odoslané)“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých
stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 3
Por. č. Názov údajov
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krajina protistrany
Typ platobnej
transakcie
Spôsob iniciácie
transakcie
Autentifikácia
Predmet činnosti
Údajový typ

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK44GEO3
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK079OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037OST

12. V časti „Iné služby (nezahrnuté v smernici EÚ 2015/2366)“ sa uvádzajú tieto údaje:
V riadku č. 7.1 sa uvádza počet a hodnota pripísania na účty jednoduchým zaúčtovaním.
V riadku č. 7.2 sa uvádza počet a hodnota odpísania z účtov jednoduchým zaúčtovaním.
V riadku č. 7.3 sa uvádza počet a hodnota ostatných iných služieb.
13. V časti „Straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti“ sa uvádza hodnota týchto
údajov:
14. V riadku č. 8 sa uvádzajú celkové straty úhrad.
V riadku č. 8.1 sa uvádzajú celkové straty úhrad ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 8.2 sa uvádzajú celkové straty úhrad používateľa platobných služieb.
V riadku č. 8.3 sa uvádzajú iné celkové straty úhrad.
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15. V riadku č. 9 sa uvádzajú celkové straty inkás.
V riadku č. 9.1 sa uvádzajú celkové straty inkás ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 9.2 sa uvádzajú celkové straty inkás používateľa platobných služieb.
V riadku č. 9.3 sa uvádzajú iné celkové straty inkás.
16. V riadku č. 10 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou.
V riadku č. 10.1 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 10.2 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 10.3 sa uvádzajú iné celkové straty transakcií vykonaných kartou.
17. V riadku č. 11 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu v eurách.
V riadku č.11.1 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 11.2 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 11.3 sa uvádzajú iné celkové straty transakcií viazaných na kartu.
18. V riadku č. 12 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty.
V riadku č. 12.1 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 12.2 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 12.3 sa uvádzajú iné celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty.
19. V riadku č. 13 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi.
V riadku č. 13.1 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi
ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 13.2 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi
používateľa platobných služieb.
V riadku č. 13.3 sa uvádzajú iné celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi.
20. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. OTC POS
IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
v pokladnici
platobný terminál
informačný systém Štatistický zberový portál.
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36

a
1.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Počet
2

Hodnota
3

Odoslané úhrady

Platobné transakcie

Počet
4
Hodnota
5

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky

Počet
6
Hodnota
7

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky
iniciované na diaľku

Počet
8
Hodnota
9

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky
iniciované nie na diaľku

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Štvrťročný výkaz o platobných transakciách

VZOR

Počet
10
Hodnota
11

Odoslané inkasá

Počet
12

Hodnota
13

Odoslané platobné
transakcie s použitím
elektronických peňazí
vydaných rezidentskými
poskytovateľmi platobných
služieb

Počet
14

Hodnota
15

Odoslané šeky

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 6 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 09 - 04
Strana: 1/2
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Krajina protistrany

1

Č. r.

a
2.

Kód kategórie
obchodníka
(MCC)
2

MCC kódy/platobné transakcie viazané na kartu [odoslané]

Strana: 2/2
Spôsob
iniciácie
transakcie
3
4

Počet
5

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 09-04
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3.

Údaje sa vykazujú do posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.

4.

V stĺpci počet sa uvádza celkový počet odoslaných platobných transakcií v kusoch a v stĺpci
hodnota sa uvádza hodnota odoslaných platobných transakcií v celých eurách.
Pri cezhraničných transakciách sa transakcie počítajú na strane iniciátora transakcie.
Transakcie medzi poskytovateľmi platobných služieb a transakcie vo vlastnom mene inštitúcie
sa nezahŕňajú.

5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6.

Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.

7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť „Platobné transakcie“ a časť „MCC kódy/platobné
transakcie viazané na kartu (odoslané)“.
8. V časti „Platobné transakcie“ sa vypĺňajú údaje Krajina protistrany, Odoslané úhrady,
Odoslané úhrady iniciované elektronicky, Odoslané úhrady iniciované elektronicky na diaľku,
Odoslané úhrady iniciované elektronicky nie na diaľku, Odoslané inkasá, Odoslané platobné
transakcie s použitím elektronických peňazí vydaných rezidentskými poskytovateľmi
platobných služieb a Odoslané šeky. V Krajine protistrany sa uvádza kód zo zoskupenia IS
ŠZP KRAJINY.
9. V časti „MCC kódy/platobné transakcie viazané na kartu (odoslané)“ sa uvádzajú príslušné
kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č.
Názov údajov
Popis
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP KRAJINY
2.
Kód kategórie obchodníka Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK 192MCC
(MCC)
3.
Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168MCC
10. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. MCC IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
kód kategória obchodníka
informačný systém Štatistický zberový portál.
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1
2
3

4
5
6

Cezhraničné transakcie na termináloch v SR platobnými kartami vydanými mimo SR
v tom: bankomaty
POS zariadenia (fyzický prístup)
online (vzdialený prístup)

b

č.r.

a
Cezhraničné transakcie platobnými kartami vydanými v SR
v tom: bankomaty
POS zariadenia (fyzický prístup)
online (vzdialený prístup)

Ukazovateľ
1

Cezhraničné transakcie celkom

(údaje v eurách)

Príloha č. 7 k opatreniu č. 7/2021
Pb (NBS) 12-12

Transakcie za mesiac:
Kód inštitúcie:
Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke
Slovenska

Názov poskytovateľa platobných služieb:

VZOR
Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Pb (NBS) 12-12
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby:“ uvedie
obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.

2.

V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Transakcie za mesiac:“ uvádza mesiac, za ktorý bol
výkaz zostavený.

3.

V riadku č. 1 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty mimo
SR, realizovaných platobnými kartami vydanými v SR.

4.

V riadku č. 2 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom mimo SR, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací
automat, platobnými kartami vydanými v SR.

5.

V riadku č. 3 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným prístupom, so
zahraničnými obchodníkmi platobnými kartami vydanými v SR. Patria sem transakcie
iniciované cez internet zadaním údajov z platobnej karty na internetovej stránke zahraničného
obchodníka prostredníctvom virtuálneho POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou.

6.

V riadku č. 4 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty v SR,
realizovaných platobnými kartami vydanými mimo SR.

7.

V riadku č. 5 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací automat, v SR
platobnými kartami vydanými mimo SR.

8.

V riadku č. 6 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným prístupom,
platobnými kartami vydanými mimo SR. Patria sem transakcie prostredníctvom virtuálneho
POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou.

9.

Použité skratky:
č. r.
POS
SR

-

číslo riadku
platobný terminál (Point of Sales)
Slovenská republika.
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Transakcie za štvrťrok:
Kód inštitúcie:

Kód krajiny umiestnenia
terminálu

b

č.r.

a

1

Typ zariadenia
2

Kód kategórie obchodníka MCC
3

Hodnota

(údaje v eurách)
Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Názov poskytovateľa platobnej služby:

VZOR
Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín

Príloha č. 8 k opatreniu č. 7/2021
Pb (NBS) 13-04
Strana: 1/2
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Kód krajiny vydavateľa karty

b

č.r.

a

Názov poskytovateľa platobnej služby:

1

Typ zariadenia

Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín

Kód kategórie
obchodníka MCC
2

Transakcie za štvrťrok:
Kód inštitúcie:

3

Hodnota

(údaje v eurách)

Pb (NBS) 13-04
Strana: 2/2

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Pb (NBS) 13-04
1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby:“ uvedie
obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Transakcie za štvrťrok:“ uvedie kvartál, za ktorý bol
výkaz zostavený.
3. V časti Platobné karty _SR v stĺpci „Kód krajiny umiestnenia terminálu“ sa uvádza kód
príslušnej krajiny, v ktorej je terminál umiestnený. Vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov
zoskupenia v IS ŠZP „KRAJNER – Krajiny nerezidenti“.
4. V stĺpci č. 1 sa uvádza „Typ zariadenia“, ktorými sú
a) bankomaty mimo Slovenskej republiky,
b) zariadenia s fyzickým prístupom mimo Slovenskej republiky (napríklad POS terminál,
kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací automat)
c) zariadenia na realizovanie transakcií online (vzdialeným prístupom) so zahraničnými
obchodníkmi platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike; patria sem zariadenia,
ktorými sa dajú iniciovať transakcie cez internet zadaním údajov z platobnej karty na
internetovej stránke zahraničného obchodníka prostredníctvom virtuálneho POS terminálu,
alebo mobilnou aplikáciou za účelom nákupu tovaru a služieb v zahraničí.
V stĺpci „Typ zariadenia“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov
zoskupenia v IS ŠZP „CK066Z77“.
5. V stĺpci č. 2 „Kód kategórie obchodníka MCC“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu
prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK192MCCPB“.
6. V stĺpci č. 3 sa uvádza hodnota odoslaných platobných transakcií v celých eurách. Pri údajoch,
ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných
prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene
použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
7. V časti Platobné karty _NER v stĺpci „Kód krajiny vydavateľa karty“ sa uvádza kód krajiny
vydavateľa karty. Vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „KRAJNER
– Krajiny nerezidenti“.
8. V stĺpci č.1 sa uvádza „Typ zariadenia“, ktorými sú
a) bankomaty v Slovenskej republike,
b) zariadenia s fyzickým prístupom v Slovenskej republike (napríklad POS terminál, kiosk,
samoobslužné zariadenie, parkovací automat),
c) zariadenia na realizovanie transakcií online (vzdialeným prístupom) v Slovenskej
republike, iniciované platobnými kartami vydanými mimo Slovenskej republiky.
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V stĺpci č. 1 „Typ zariadenia“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných
kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK066Z77“.
9. V stĺpci č. 2 „Kód kategórie obchodníka MCC“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu
prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK192MCCPB“.
10. V stĺpci č. 3 sa uvádza hodnota prijatých platobných transakcií v celých eurách. Pri údajoch,
ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných
prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene
použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
11. Použité skratky
č.r.
eur
POS
SR
MCC
IS
ŠZP

-

číslo riadku
euro
platobný terminál (Point of Sales)
Slovenská republika
kód kategórie obchodníka (Merchant Category Code)
informačný systém
Štatistický zberový portál.
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5/2021
Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
z 21. júna 2021,
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, rozhodnutia NBS
č. 6/2020, rozhodnutia NBS č. 8/2020, rozhodnutia NBS č. 12/2020, rozhodnutia NBS
č. 14/2020, rozhodnutia NBS č. 17/2020 a rozhodnutia NBS č. 21/2020 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 5 ods. 13 v poslednej vete sa vypúšťa slovo „rekapitalizačných“.

2.

V § 5 ods. 14 písmená a) a b) znejú:
„a) zmluvnej strane NBS, pri ktorej nie sú pre NBS a ECB včas k dispozícii informácie
o ukazovateľoch kapitálu alebo ukazovateli finančnej páky podľa osobitného
predpisu17a) alebo sú tieto informácie neúplné, a to najneskôr do 14 týždňov
po uplynutí príslušného štvrťroka,
b) zmluvnej strane NBS, od ktorej nie je požadované hlásenie ukazovateľov kapitálu
a ukazovateľa finančnej páky podľa osobitného predpisu,17a) ale pri ktorej nie sú pre
NBS a ECB včas k dispozícii informácie v štandarde porovnateľnom podľa § 3 ods. 2
písm. c) tretieho bodu alebo sú tieto informácie neúplné, a to najneskôr do 14 týždňov
po uplynutí príslušného štvrťroka.“.

3.

V § 43 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Na zabezpečenie akceptovateľnosti hodnotenia kreditnej kvality musí
zmluvná strana NBS používať vždy len aktuálne hodnotenie kreditnej kvality z vybraného
systému alebo zdroja hodnotenia kreditnej kvality pre dlžníkov alebo ručiteľov úverových
pohľadávok používaných ako zábezpeka.
(5) Pri hodnotení kreditnej kvality podľa odseku 1 požiada zmluvná strana NBS
najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom používania úverových
pohľadávok ako zábezpeky o výber jedného zo systémov hodnotenia kreditnej kvality,
ktorý je jedným z troch zdrojov hodnotenia kreditnej kvality podľa § 38 ods. 2. V prípade
zdroja typu ECAI podľa § 38 ods. 6 môže byť využité hodnotenie ktorejkoľvek
z ratingových agentúr. Vzory formulárov upravujúce postup pri výbere zdroja a jeho
akceptovaní v NBS sú uvedené v prílohách č. 6 až 8.“.
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4.

V § 43 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová : „podľa prílohy č. 6“.

5.

V § 63 ods. 5 a 8 a v § 63a ods.1 sa slová „29. septembra 2021“ nahrádzajú slovami
„30. júna 2022“.

6.

§ 64 vrátane nadpisu znie:
„§ 64
Prijímanie obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných centrálnou
vládou Helénskej republiky
(1) NBS môže prijímať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému
obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané centrálnou vládou Helénskej republiky,
ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky Eurosystému na štandardnú úroveň hodnotenia
kreditnej kvality obchodovateľných aktív určené v § 40 a 41, za predpokladu, že tieto
dlhové cenné papiere spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti platné pre
obchodovateľné aktíva určené v § 33.
(2)

Ustanovenie odseku 1 zostáva v platnosti do 30. júna 2022.

(3) Na cenné papiere, ktoré spĺňajú podmienky určené v odseku 1, sa uplatňujú
oceňovacie zrážky, podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 2.“.

7.

V § 66a odsek 11 znie:
„(11) Aby sa predišlo pochybnostiam, požiadavky uvedené v § 62 ods. 5 sa
nevzťahujú na aktíva typu ABS uvedené v odseku 10.“.

8.

V § 70 v deviatej vete sa slová „29. septembra 2021“ nahrádzajú slovami „30. júna 2022“.

9.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k Rozhodnutiu NBS č. 2/2015

VZOR
Žiadosť na výber alebo zmenu zdroja alebo systému
pre hodnotenie kreditnej kvality v rámci ECAF na určenie akceptovateľnosti aktív pre
úverové operácie Eurosystému v NBS
1. Základné údaje o žiadateľovi
1.1. Obchodné meno žiadateľa, zmluvnej strany____________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Adresa žiadateľa, zmluvnej strany ___________________________________________
___________________________________________________________________________

čiastka 22/2021
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 5/2021
47
___________________________________________________________________________
1.3. MFI kód zmluvnej strany __________________________________________________
1.4. Dátum žiadosti __________________________________________________________
2.

Výber zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej kvality

Pre výber zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej kvality v rámci ECAF pre určenie
akceptovateľnosti aktív pre úverové operácie Eurosystému sú požadované nasledovné údaje
___________________________________________________________________________
2.1. Ide o prvotný výber
áno/nie
Ide o zmenu po minimálne ročnom používaní zdroja/systému áno/nie
Ide o Ad hoc zmenu

áno/nie

2.2. Zdroj hodnotenia kreditnej kvality, o ktorý zmluvná strana žiada
2.2.1. Externá inštitúcia hodnotiaca kreditnú kvalitu (ECAI) áno/nie
2.2.2. Interný systém hodnotenia kreditnej kvality (ICAS)
áno/nie
(pozn. NBS v súčasnosti neposkytuje ICAS )
2.2.3. Systém založený na internom ratingu (IRB)
áno/nie
2.3.

Názov systému hodnotenia kreditnej kvality

___________________________________________________________________________
2.4.

Typ systému hodnotenia kreditnej kvality
2.4.1. Hlavný
áno/nie
2.4.2. Doplnkový
áno/nie

Dôvody žiadosti o doplnkový zdroj hodnotenia kreditnej kvality
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(podrobnosti uviesť v samostatnej prílohe)

3.

Zmena zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej kvality

Pre zmenu zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej kvality v rámci ECAF pre určenie
akceptovateľnosti aktív pre úverové operácie Eurosystému sú požadované nasledovné údaje
3.1.

Názov pôvodného zdroja alebo systému hodnotenia kreditnej kvality

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3.2.

Dôvod zmeny zdroja alebo systému hodnotenia kreditnej kvality

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(podrobnosti uviesť v samostatnej prílohe)

Dátum žiadosti:
_________________________________________
Podpis štatutárneho orgánu alebo poverenej osoby

_________________________________________
Čitateľne uvedené meno štatutárneho orgánu
alebo poverenej osoby
Metodika na vypracovanie formulára
 MFI kód - tvorí IČO s predponou SK
 Druh výberu, zmluvná strana si môže vybrať jednu z nasledovných 3 možností
1. prvotný výber, ide o prvý výber systému hodnotenia kreditnej kvality pre účely ECAF,
ktorý by mal byť používaný minimálne 1 rok,
2. zmena zdroja hodnotenia kreditnej kvality po minimálne ročnom používaní vybraného
zdroja/systému a
3. ad hoc zmena, zmena zdroja hodnotenia kreditnej kvality, ktorý bol zmluvnou stranou
požívaný kratšie než jeden rok.
 Zdroj hodnotenia kreditnej kvality si zmluvná strana musí vybrať jeden z ponúknutých
zdrojov hodnotenia kreditnej kvality.
 Názov systému hodnotenia kreditnej kvality, zmluvná strana musí uviesť názov
vybraného systému hodnotenia kreditnej kvality alebo zdroja hodnotenie kreditnej kvality
1. v prípade ECAI je možné uvádzať iba Eurosystémom akceptované ratingové agentúry,
2. v prípade ICAS, môžu byť uvedené len tie národné centrálne banky, ktoré majú
schválený ICAS,
3. v prípade IRB, má byť uvedený názov IRB systém.
 Typ systému hodnotenia kreditnej kvality, zmluvná strana musí označiť, či ide o hlavný
alebo doplnkový typ. Zmluvná strana môže označiť len jeden zdroj alebo systém ako hlavný.
Vo veľmi výnimočnom prípade môže zmluvná strana použiť doplnkový zdroj alebo systém, no
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musí predložiť odôvodnenú potrebu podľa § 43. Pre žiadosť o doplnkový zdroj je potrebné
predložiť samostatné tlačivo podľa tejto prílohy.
2.4.2. Dôvody pre výber doplnkového zdroja alebo systému hodnotenia kreditnej kvality.
V prípade uvedenia doplnkového zdroja musí zmluvná strana predložiť dôvody použitia
zdroja. Doplnkový zdroj by mal pokrývať hodnotenie kreditnej kvality menšej časti
použitého kolaterálu ako hlavný zdroj, vyjadrený v nominálnej hodnote použitého
kolaterálu. Implicitný rating odvodený od ratingu krajiny, v zmysle § 41 a § 43 sa
považuje za zdroj hodnotenia kreditnej kvality typu ECAI.
3. Požadované údaje pre uvedenie zmeny zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej
kvality. Táto časť sa vyplní len v prípade, že zmluvná strana bude chcieť zmeniť svoj zdroj
alebo systém pre hodnotenie kreditnej kvality
 Názov systému hodnotenia kreditnej kvality, zmluvná strana uvedie názov
zmeneného, čiže pôvodného systému hodnotenia kreditnej kvality alebo zdroja
hodnotenia kreditnej kvality.
3.2. Dôvod zmeny zdroja alebo systému hodnotenia kreditnej kvality (podrobnosti
uviesť v samostatnej prílohe). V prípade zmeny zdroja alebo systému musí zmluvná
strana predložiť adekvátne dôvody zmeny.
Použité skratky:
ECAF - Rámec Eurosystému na hodnotenie kreditnej kvality
IČO - identifikačné číslo organizácie
MFI - peňažná finančná inštitúcia (Monetary financial institution)
NBS - Národná banka Slovenska.“.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 28. júna 2021.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika
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