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11
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 28. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014
o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk,
obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7
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 a podľa § 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:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní
výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo
pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie
č. 246/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 21/2015 (oznámenie č. 36/2016 Z. z.) a opatrenia
č. 9/2016 (oznámenie č. 362/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:
„ak) Pb(NBS)13-04 Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami
podľa krajín.“.
2. V § 1 ods. 3 sa slová „v prílohách č. 1 až 36“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 až 37“.
3. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:
„ak) Pb (NBS)13-04
štvrťročne
do 25. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
po uplynutí štvrťroka

elektronicky.“.

4. V § 4 ods. 1 sa za slovami „Pb(NBS)11-12“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová
„Pb(NBS)12-12“ sa vkladajú slová „a Pb(NBS)13-04.“.
5. Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý znie:
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„§ 5c
Výkaz podľa § 1 ods.1 písm. ak) sa prvýkrát zostaví v roku 2018 a predloží
do 25. apríla 2018.“.
6. Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
7. Príloha č. 27 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
8. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 37, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 37 k opatreniu č. 17 /2014
Pb(NBS) 13-04
Strana: 1/2

VZOR
Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín
Platobné karty_SR
Názov poskytovateľa platobných služieb:

Kumulatívne od začiatku roka:
Kód inštitúcie:
(údaje v tis. eur)

Výkaz sa predkladá do 25. dňa po ukončení štvrťroka Národnej banke Slovenska
Cezhraničné transakcie
Kód krajiny umiestnenia
č.r.
platobnými kartami
terminálu
vydanými v SR
a
b
1

v tom: bankomaty

POS zariadenia
(fyzický prístup)

online (vzdialený
prístup)

2

3

4
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Platobné karty_NER

(údaje v tis. eur)

č.r.

Kód krajiny vydavateľa karty

Cezhraničné transakcie na
termináloch v SR platobnými
kartami vydanými mimo územia SR

v tom: bankomaty

POS zariadenia
(fyzický prístup)

online (vzdialený
prístup)

a

b

5

6

7

8

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 13-04
1. V záhlaví ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobných služieb:“
uvádza obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.
2. V záhlaví pravom rohu sa za slovami „Kumulatívne od začiatku roka:“ uvádza
štvrťrok, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz
zostavený.
3. V časti Platobné karty _SR v stĺpci „Kód krajiny umiestnenia terminálu“ sa uvádza
kód podľa číselníka „KRAJINA“ uvedeného v informačnom systéme Štatistický
zberový portál.
4. V stĺpci č. 1 sa uvádza súčet stĺpcov č. 2 až 4.
5. V stĺpci č. 2 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty
mimo územia SR realizovaných platobnými kartami vydanými v SR.
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6. V stĺpci č. 3 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom mimo územia SR, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie,
parkovací automat, platobnými kartami vydanými v SR.
7. V stĺpci č. 4 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 za účelom nákupu tovaru alebo služieb
v zahraničí.
8. V časti Platobné karty _NER v stĺpci „Kód krajiny vydavateľa karty“ sa uvádza kód
podľa číselníka „KRAJINA“ uvedeného v informačnom systéme Štatistický zberový
portál.
9. V stĺpci č. 5 sa uvádza súčet stĺpcov č. 6 až 8.
10. V stĺpci č. 6 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty
v SR realizovaných platobnými kartami vydanými mimo územia SR.
11. V stĺpci č. 7 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací
automat, v SR platobnými kartami vydanými mimo územia SR.
12. V stĺpci č. 8 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným
prístupom, platobnými kartami vydanými mimo územia SR. Patria sem transakcie
prostredníctvom virtuálneho POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou na termináloch
v SR.
13. Použité skratky:
č.r.
tis.
NER
POS
SR

číslo riadku
tisíc
nerezidenti
Point of Sales, platobný terminál
Slovenská republika.“.
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Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:
Vypracoval:

odbor štatistiky
Ing. Ivana Brziaková, MBA, tel. č.: + 421 2 5787 2690
email: ivana.brziakova@nbs.sk

Príloha č. 1 k opatreniu č. 11/2017
Príloha č. 6 k opatreniu č. 17/2014

V (NBS) 14 - 98

VZOR

Strana: 1/1

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV NA MEDZIBANKOVOM TRHU
V EURÁCH
Banka:

Výkaz sa predkladá do 11:00 hod.

Stav ku dňu:

nasledujúceho pracovného dňa

Kód banky :

Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)
Úrokové obdobie
č.r.

a

Kód banky

0

Doba do úrokového obdobia

ID

Druh

Nákup/

Objem

Počet

Počet

Kategória

obchodu

obchodu

Predaj

obchodu

dní

Kategória

dní

FRA

1

2

3

4

5

6

7

8
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Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 14 – 98
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo
pobočky zahraničnej banky.

2.

Kód banky je hodnota z číselníka - CK033 - Subjekt a zoskupenie CK033Z01 - Banky rezidenti a nerezidenti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový
portál/ Metadáta / Číselníky.

3.

V stĺpci ID obchodu sa vykazuje číselné poradie podľa času uzatvorenia obchodu,
ak protistranou uzatvoreného obchodu je tuzemská banka, tuzemská pobočka zahraničnej
banky alebo zahraničná banka; napríklad banka A uzatvorila s bankou B
tri obchody - o 10.00 hod., o 10.15 hod. a o 10.30 hod.; bankou A a aj bankou B sa uvádza
pre obchod uzavretý o 10.00 hod. číselné poradie 01, pre obchod uzavretý o 10.15 hod.
číselné poradie 02 a pre obchod uzavretý o 10.30 hod. číselné poradie 03.

4.

Použité skratky
ID
č.r.
tis.
FRA
-

identifikačné číslo obchodu
číslo riadku
tisíc
Forward Rate Agreement.
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Cezhraničné transakcie na termináloch v SR platobnými kartami vydanými mimo SR
v tom: bankomaty
POS zariadenia (fyzický prístup)
online (vzdialený prístup)

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

Ukazovateľ

Výkaz sa predkladá do 15. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca Národnej banke Slovenska

Názov poskytovateľa platobných služieb:

Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami

VZOR

Príloha č. 27 k opatreniu č. 17/2014

5
6
7
8

b
1
2
3
4

č.r.

(údaje v tis. eur)

1

Cezhraničné transakcie celkom

Kumulatívne za mesiac:
Kód inštitúcie:

Pb(NBS) 12-12

Príloha č. 2 k opatreniu č. 11/2017

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 12-12
1. V záhlaví ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobných služieb“
uvádza obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.
2. V záhlaví pravom rohu sa za slovami „Kumulatívne za mesiac“ uvádza mesiac,
zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. V riadku č. 1 sa uvádza súčet riadkov č. 2 až 4.
4. V riadku č. 2 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty
mimo územia SR, realizovaných platobnými kartami vydanými v SR.
5. V riadku č. 3 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom mimo územia SR, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie,
parkovací automat, platobnými kartami vydanými v SR.
6. V riadku č. 4 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 na účely nákupu tovaru alebo služieb
v zahraničí.
7. V riadku č. 5 sa uvádza súčet riadkov č. 6 až 8.
8. V riadku č. 6 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty
v SR, realizovaných platobnými kartami vydanými mimo územia SR.
9. V riadku č. 7 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací
automat, v SR platobnými kartami vydanými mimo územia SR.
10. V riadku č. 8 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným
prístupom, platobnými kartami vydanými mimo územia SR. Patria sem transakcie
prostredníctvom virtuálneho POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou na termináloch
v SR.
11. Použité skratky:
č. r.
tis.
POS
SR

číslo riadku
tisíc
Point of Sales, platobný terminál
Slovenská republika.
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