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V roku 2006 pokračovala Národná banka Slovenska
vo vykonávaní svojich legislatívnych a aproximačných
kompetencií v oblasti meny, peňažného obehu, devízového hospodárstva a bankovníctva. Vzhľadom na
zrušenie Úradu pre finančný trh a prechod jeho kompetencií na Národnú banku Slovenska od 1. januára
2006 vykonávala Národná banka Slovenska v roku
2006 aj legislatívne a aproximačné kompetencie
v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

Legislatívne zmeny zákonov v oblasti
pôsobnosti Národnej banky Slovenska
pripravené a vykonané v roku 2006
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol v roku 2006 novelizovaný zákonom č. 214/2006
Z. z. a zákonom č. 644/2006 Z. z. Najvýznamnejšia
zmena bola vykonaná zákonom č. 644/2006 Z. z.,
na základe ktorého sa upravili pravidlá obozretného
podnikania bánk a pobočiek zahraničných bánk
v súlade s požiadavkami jednotného finančného trhu
v Európskej únii, a to tak, aby požiadavky na vlastné
zdroje finančných inštitúcií zodpovedali skutočným
rizikám a aby skupiny poskytujúce finančné služby
vo viac ako jednom štáte nepodliehali neúmernému
zaťaženiu vyplývajúcemu z viacerých úrovní právnej
regulácie a dohľadu.
Zákon 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 bol v roku 2006 novelizovaný zákonom
č. 213/2006 Z. z. a zákonom č. 644/2006 Z. z.
Rovnako ako pri zákone o bankách bola najvýznamnejšia zmena vykonaná zákonom č. 644/2006 Z. z.
v nadväznosti na novú úpravu pravidiel obozretného
podnikania v súlade s požiadavkami jednotného
finančného trhu v Európskej únii pre všetky subjekty
finančného trhu, a teda aj pre obchodníkov s cennými
papiermi a pre pobočky zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi. Zákonom č. 644/2006 Z. z. sa
tiež upravili ustanovenia o ponukách na prevzatie
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych
predpisov Európskej únie.

Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom
č. 214/2006 Z. z. Touto novelou sa zákon o platobnom styku zosúladil s novým zákonom o konkurze
a reštrukturalizácii a tiež sa zaviedla povinnosť Národnej banky Slovenska zasielať Obchodnému vestníku
právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia na
prevádzkovanie platobného systému.
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom č. 214/2006 Z. z. a zákonom
č. 644/2006 Z. z. Zákonom č. 214/2006 Z. z. sa
upravili ustanovenia o spôsobe vyberania poplatkov
za úkony a konanie Národnej banky Slovenska a zákonom č. 644/2006 Z. z. sa upravili sadzby ročných
príspevkov pre dohliadané subjekty.
Zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom
č. 214/2006 Z. z. Touto novelou sa zabezpečilo uplatnenie jednej licencie pre zahraničné banky na území
Slovenskej republiky v devízovej oblasti.
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Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom
č. 10/2006 Z. z., zákonom č. 262/2006 Z. z. a zákonom č. 644/2006 Z. z. Najvýznamnejšia zmena
bola vykonaná zákonom č. 262/2006 Z. z., ktorým
sa napríklad upresnila definícia dôveryhodnej osoby
a upravili ustanovenia upravujúce technické rezervy
poisťovne a zaisťovne.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol v roku 2006 novelizovaný
zákonom č. 213/2006 Z. z. Týmto zákonom sa
upravili najmä ustanovenia o samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného
podielového fondu a pravidlá nadobúdania majetkovej účasti v realitnej spoločnosti správcovskou
spoločnosťou.
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Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom
č. 644/2006 Z. z. a zákonom č. 677/2006. Významná zmena bola vykonaná zákonom č. 677/2006 Z. z.,
podľa ktorého sa napríklad znížila odplata za správu
dôchodkového fondu pre dôchodkovú správcovskú
spoločnosť, upravili sa obmedzenia výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie
jednej zmluvy v starobnom dôchodkovom sporení a na
propagáciu a reklamu vrátane sankcií za prekročenie
týchto výdavkov.

Vyhláška č. 461/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára.

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bol v roku 2006 novelizovaný zákonom č. 310/2006 Z. z. Týmto zákonom
bola do zákona zapracovaná najmä smernica Európskej únie o činnostiach a dohľade nad inštitúciami
zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Vyhláška č. 556/2006 Z. z. o vydaní pamätných
zlatých mincí v nominálnej hodnote 5000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej
ríše Mojmíra II.

Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol v roku 2006 novelizovaný
zákonom č. 644/2006 Z. z. Týmto zákonom sa kompetencie zrušeného Úradu pre finančný trh nahradili
kompetenciami Národnej banky Slovenska.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2006
novelizovaný zákonom č. 188/2006 Z. z. Týmto zákonom sa zaviedla povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
s doterajším poisťovateľom na zostávajúcu časť poistného obdobia v prípade, ak poistenie zodpovednosti
zanikne počas poistného obdobia pre nezaplatenie
poistného.

Vyhlášky a opatrenia vydané v roku 2006
Národnou bankou Slovenska v rámci jej
legislatívnych kompetencií na vydávanie
vykonávacích všeobecne záväzných právnych
predpisov
Vyhláška č. 88/2006 Z. z. o vydaní pamätných
strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk
s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park
Muránska planina.
Vyhláška č. 172/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje
maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení.
Vyhláška č. 448/2006 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho.
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Vyhláška č. 476/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 547/2006 Z. z. o treťom vydaní bankoviek
20 Sk vzoru 1995 do obehu.

Vyhláška č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom
fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah
ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej
transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde.
Vyhláška č. 568/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje
obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení
s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Vyhláška č. 604/2006 Z. z., ktorou sa mení vyhláška
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004
Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej
spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z.
Vyhláška č. 605/2006 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch
stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
Vyhláška č. 606/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuje, čo sa rozumie pod nepravdivou alebo
zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením,
ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z.
Vyhláška č. 617/2006 Z. z. o vydaní pamätných
strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri
príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána
Petzvala.
Vyhláška č. 640/2006 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
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č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného
konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky
vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Vyhláška č. 665/2006 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna
výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky
zahraničnej poisťovne.
Vyhláška č. 685/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne
a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu
požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky
zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále.
Opatrenie NBS č. 1/2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo
pobočky zahraničnej banky (oznámenie č. 416/2006
Z. z.).
Opatrenie NBS č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie NBS č. 2/2003 o registri úverov a záruk
v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 462/
2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie NBS č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje
výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej
banky Slovenska (oznámenie č. 503/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 4/2006 o predkladaní výkazov
správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na
štatistické účely (oznámenie č. 552/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 5/2006 o predkladaní výkazov
dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické
účely (oznámenie č. 553/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 6/2006 o predkladaní výkazov
faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na
štatistické účely (oznámenie č. 561/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 7/2006 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické
účely (oznámenie č. 577/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 8/2006 o predkladaní výkazov
poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
(oznámenie č. 607/2006 Z. z.).
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Opatrenie NBS č. 9/2006 o predkladaní výkazov,
hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného
celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku,
finančného konsolidovaného celku alebo finančného
subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného
celku (oznámenie č. 610/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 10/2006 o predkladaní výkazov
bankami a pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi
s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
(oznámenie č. 627/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 11/2006 o predkladaní hlásenia
o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie
č. 643/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 12/2006 o predkladaní hlásenia
o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného
konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch
(oznámenie č. 659/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 13/2006, ktorým sa mení opatrenie
NBS č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného
konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 660/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 14/2006 o predkladaní výkazov
správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za
ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym
depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad
finančným trhom a na štatistické účely (oznámenie
č. 687/2006 Z. z.).
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Opatrenie NBS č. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie NBS č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (oznámenie č. 682/2006 Z. z.).
Opatrenie NBS č. 16/2006, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie NBS č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek
zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity
bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 683/2006 Z. z.).
Opatrenia NBS č. 412/2006 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie NBS č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu,
spôsobu preukazovania splnenia podmienok udelenia
devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8
Devízového zákona.
Opatrenie NBS č. 691/2006 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.
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