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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 ___________________________________________
___________________________________________________________________________
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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

