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 OPATRENIE  

Národnej banky Slovenska 
z 25. novembra 2008,  

 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska 

v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 39 ods. 15 písm. g), § 42 ods. 2, § 45 ods. 5, § 49g 
ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 77 ods. 6 a 7, § 139 ods. 5, § 143g ods. 9 
a § 143o ods. 1 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, § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene          
a doplnení niektorých zákonov, § 32 ods. 2, § 43 ods. 6, § 46 ods. 14 zákona č. 8/2008 Z. z.             
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 ods. 4 zákona                       
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 zákona           
č. 110/2007 Z. z. ustanovuje: 

 
 

Čl. I 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných 
zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného 
konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 13/2006 (oznámenie 
č. 660/2006 Z. z.) a opatrenia č. 5/2007 (oznámenie č. 352/2007 Z. z.) sa mení takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o dostatočnej výške vlastných 

zdrojov finančného konglomerátu deviatom bode sa slová „tis. Sk - tisíc slovenských 
korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur - tisíc eur“. 

 
Čl. II 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 6/2007 o evidencii 

majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 385/2007 Z. z.) 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie hlásenia o stave majetku 

a záväzkov Bd (ZPZ) 1-04 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských korún“ 
nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“. 

3. V prílohe Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie hlásenia o stave majetku 
a záväzkov Bd (ZPZ) 1-04 štvrtom bode druhá veta znie: „V stĺpci 9 v časti H hlásenia sa 
výška znehodnotenia alebo rezervy v cudzej mene prepočítava na euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
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bankou Slovenska, ktorý je platný ku dňu vypracúvania hlásenia.“ a na konci sa pripája 
táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa           
čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 
centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ        
C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“. 

4. V prílohe Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie hlásenia o stave majetku 
a záväzkov Bd (ZPZ) 1-04 šiestom bode sa slová „1500 tis. Sk“ nahrádzajú slovami 
„49 790,87 eura“, slová „1000 tis. Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová 
„500 tis. Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“. 

 
Čl. III 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných 

zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných 
zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch 
(oznámenie č. 386/2007 Z. z.) sa mení takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe č. 1 Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie hlásenia o dostatočnej výške 

vlastných zdrojov finančného konglomerátu deviatom bode sa slová „tis. Sk - tisíc 
slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur - tisíc eur“. 

 
Čl. IV 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. októbra 2007 č. 11/2007 

o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, 
obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými 
papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie                       
č. 496/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 18/2008 (oznámenie č. 423/2008 Z. z.) sa mení            
a dopĺňa takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe č. 1 vo vzore výkazu Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12 záhlaví sa slovo 

„Sk“ nahrádza slovom „euro“. 
3. V prílohe č. 1 Metodike na vypracúvanie bilancie aktív a pasív Bil (NBS) 1-12 12. bode 

sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“, slová „aktuálnym kurzom“ sa nahrádzajú 
slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným“, na konci sa pripája táto veta: 
„Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 
Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky 
pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 
29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky                  
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a 26. bode sa 
vypúšťajú slová „Sk  slovenská koruna“. 

4. V prílohe č. 2 Metodike na vypracúvanie výkazu ziskov a strát Bil (NBS) 2-12 sa slová 
„tis. Sk - tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „ tis. eur - tisíc eur“. 

5. V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie konsolidovanej súvahy Bdk (HAP) 51-02 
siedmom bode sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“, slová „aktuálnym kurzom“ sa 
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nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným“, na konci sa pripája táto 
veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 
ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 
centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 
321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky          
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a 21. bode sa 
vypúšťajú slová „Sk - slovenská koruna“. 

6. V prílohe č. 5 Metodike na vypracúvanie sumáru – súvaha konsolidovaného celku            
Bds (HAP) 71-02 ôsmom bode sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“, slová 
„aktuálnym kurzom“ sa nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným         
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným“, 
na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“ a 22. bode sa vypúšťajú slová „Sk - slovenská koruna“. 

7. V prílohe č. 9 Metodike na vypracúvanie hlásenia o veľkej majetkovej angažovanosti         
Bd (HMA) 8-12 / Bdk (HMA) 58-02 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských korún“ 
nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“. 

8. V prílohe č. 10 Metodike na vypracúvanie hlásenia o majetkovej angažovanosti voči 
osobám s osobitným vzťahom k banke Bd (MAO) 5-12 prvom bode sa slová „v tisícoch 
slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“ a treťom bode sa slová „tisíc 
slovenských korún“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“. 

9. V prílohe č. 11 Metodike na vypracúvanie hlásenia o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti 
aktív a pasív a o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív Bd (LIK) 3-12 prvom bode sa 
slová „v tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“, za bod 14 sa 
vkladá nový bod 15, ktorý znie: „15. Riadky 32 a 60 sa nevypĺňajú.“ 
Doterajšie body 15 až 23 sa označujú ako body 16 až 24, 
za bod 23 sa vkladá nový bod 24, ktorý znie: „24. Riadky 32 a 60 sa nevypĺňajú.“ 
a doterajší bod 24 sa označuje ako bod 25. 

10. V prílohe č. 12 vo vzore Hlásenia o citlivosti na zmenu úrokových mier Bd (HUC) 53-04 
sa slová „Časť A - SKK a CM spolu“ nahrádzajú slovami „Časť A - EUR a CM spolu“. 

11. V prílohe č. 12 Metodike na vypracúvanie hlásenia o citlivosti na zmenu úrokových mier 
Bd (HUC) 53-04 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovami 
„v tisícoch eur“. 

12. V prílohe č. 12 Metodike na vypracúvanie hlásenia o citlivosti na zmenu úrokových mier 
Bd (HUC) 53-04 druhý bod znie: 
„2. Hlásenie sa vypracúva podľa jednotlivých mien takto: 
a) „časť A“ - EUR a CM - sumárne za celú súvahu v eurách, kde súvahové účty aktív 

a pasív a hodnoty podkladových nástrojov evidovaných v podsúvahe v cudzej mene sa 
prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku 
ktorému sa hlásenie zostavuje; referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému 
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení 
Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 
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zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke 
Slovenska v znení neskorších predpisov, 

b)  za súvahové a podsúvahové aktíva a pasíva v menách 
 1. „časť B“ SKK – nevypĺňa sa, 
 2. „časť C“ EUR, 
 3. „časť D“ USD, 
 4. „časť E“ CZK, 
 5. „časť F“ ostatné CM spolu.“. 
13. V prílohe č. 12 Metodike na vypracúvanie hlásenia o citlivosti na zmenu úrokových mier 

Bd (HUC) 53-04 tretí bod znie: 
„3. Hodnoty v tabuľkách rozdelených podľa jednotlivých mien sa uvádzajú v eurách, 

hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným      
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným 
ku dňu, ku ktorému sa hlásenie zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa 
určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému 
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení 
Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“. 

14. V prílohe č. 12 Metodike na vypracúvanie hlásenia o citlivosti na zmenu úrokových mier 
Bd (HUC) 53-04 ôsmom bode sa vypúšťajú slová „SKK – slovenská koruna“. 

15. V prílohe č. 17 Metodike na vypracúvanie hlásenia o zmierňovaní a expozíciách 
kreditného rizika prístup interných ratingov BD (IRB) 14-12 Použitých skratkách sa slová 
„Tis. Sk - tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „ Tis. eur - tisíc eur“. 

16. V prílohe č. 18 Metodike na vypracúvanie hlásenia o podrobných údajoch sekuritizácie 
originátora alebo sponzora Bd (SEK) 15-12 sa slová „Tis. Sk - tisíc slovenských korún“ 
nahrádzajú slovami „ Tis. eur - tisíc eur“. 

17. V prílohe č. 19 Metodike na vypracúvanie hlásenia o požiadavkách na vlastné zdroje pre 
kapitálové pohľadávky vypočítaných prístupom interných ratingov Bd (RSD) 16-12 
11. bode sa slová „Tis. Sk - tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „Tis. eur -          
tisíc eur“. 

18. V prílohe č. 20 Metodike na vypracúvanie hlásenia o vlastných modeloch výpočtu 
trhového rizika Bd (MTR) 17-12 deviatom bode sa slová „tis. Sk - tisíc slovenských 
korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur - tisíc eur“. 

19. V prílohe č. 21 Metodike na vypracúvanie hlásenia o podrobnostiach vlastných modelov 
trhového rizika Bd (MTR) 18-12 časti A šiestom bode sa slová „tis. Sk - tisíc slovenských 
korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur - tisíc eur“. 

20. V prílohe č. 22 vzore Hlásenia o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy                       
Ocp (ONK) 5-12 záhlaví sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“. 

21. V prílohe č. 22 Metodike na vypracúvanie hlásenia o štruktúre obchodnej a neobchodnej 
knihy Ocp (ONK) 5-12 treťom bode sa vypúšťajú slová „Sk – slovenská koruna“. 

22. V prílohe č. 24 Metodike na vypracúvanie hlásenia o obchodoch a poplatkoch v rámci 
konsolidovaného celku Ocp (OPO) 11-02 štvrtom bode sa vypúšťajú slová                       
„Sk – slovenská koruna“ a časti D šiesty bod znie: 

„6. V riadku č. 27 sa uvádza objem obchodov s devízovými hodnotami poskytnutých 
klientom v sledovanom polroku, prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným        
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným           
v deň realizácie obchodu. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
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bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“. 

23. V prílohe č. 25 vo vzore hlásenia Ocp (KLO) 14-04 časti 1 záhlaví sa slovo „Sk“ nahrádza 
slovom „euro“. 

24. V prílohe č. 25 Metodike na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste obchodníka 
s cennými papiermi Ocp (KLO) 14-04 časti 3 štvrtom bode sa slová „kurzom Národnej 
banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným                 
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným“ 
a na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“. 

25. V prílohe č. 27 vo vzore Hlásenia o kmeňovom liste pobočky zahraničného obchodníka 
s cennými papiermi Ocp (KLP) 15-04 časti 1 záhlaví sa slovo „Sk“ nahrádza slovom 
„euro“. 

26. V prílohe č. 27 Metodike na vypracúvanie hlásenia Ocp (KLP) 15-04 časti 2 štvrtý bod 
znie: 

„4. V stĺpci 4 - v prípade zahraničného akcionára sa prepočítavajú peňažné prostriedky 
v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa 
hlásenie zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú 
podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk 
a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva 
(Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“. 

27. V prílohe č. 28 vo vzore Hlásenia o kmeňovom liste Ep (NBS) 1-04 časti 1 záhlaví sa 
slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“. 

28. V prílohe č. 28 Metodike na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste Ep (NBS) 1-04 
šiestom bode písm. b) sa slovo „kurzom“ nahrádza slovami „referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska platným“, za slovo „výkazu“ sa vkladá bodkočiarka a slová „referenčné 
výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu 
o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného 
k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo 
podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej 
banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a vypúšťajú sa slová „(kurz meny sa 
uvádza v takej štruktúre, v akej sa uvádza v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska)“. 

29. V prílohe č. 28 Metodike na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste Ep (NBS) 1-04 
siedmom bode písm. a) sa slovo „kurzom“ nahrádza slovami „referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska platným“, za slovo „výkazu“ sa vkladá bodkočiarka a slová „referenčné 
výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu 
o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného 
k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo 
podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej 
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banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a vypúšťajú sa slová „(kurz meny sa 
uvádza v takej štruktúre, v akej sa uvádza v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska)“. 

30. V prílohe č. 29 Metodike na vypracúvanie hlásenia o poskytovaných investičných 
službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04 časti A šiestom 
bode sa slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím 
menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho 
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení 
Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“, časti D šiestom bode sa slová „kurzom Národnej banky 
Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája 
táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 
12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 
centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ            
C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a časti 
Použité skratky sa slová „tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – 
tisíc eur“. 

 
Čl. V 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 

o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných 
papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“ a slová „tis. Sk“ sa 

nahrádzajú slovami „tis. eur“ v príslušnom tvare. 
2. V prílohe č. 5 Metodike na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 04-12 časti Použité skratky 

sa vypúšťa siedmy bod. 
3. V prílohe č. 15 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 60-36 sa dopĺňa nový bod 3, 

ktorý znie: „3. Riadok 1a sa nevypĺňa.“, časti Použité skratky piatom bode sa vypúšťa 
slovo „SKK“ a vypúšťajú sa body 7 a 9. 
Doterajšie body 8 a 10 sa označujú ako body 7 a 8. 

4. V prílohe č. 16 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 61-99 sa dopĺňa nový bod 5, 
ktorý znie: „5. Riadok 1a sa nevypĺňa.“, časti Použité skratky piatom bode sa vypúšťa 
slovo „SKK“ a vypúšťa sa bod „7. Sk – slovenské koruny“ a bod „8. SKK – slovenská 
koruna“. 
Doterajšie body 8 a 9 sa označujú ako body 7 a 8. 

 

______________________________
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Čl. VI 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008 č. 7/2008, ktorým sa 
ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve 
(oznámenie č. 170/2008 Z. z.) sa mení takto: 
 
1. V § 1 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami 

„1 659 695,94 eura“. 
2. V § 1 ods. 1 písm. h) druhom bode sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami 

„1 659 695,94 eura“. 
 
 

Čl. VII 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna  2008 č. 13/2008 o odbornej 
skúške aktuára (oznámenie č. 218/2008 Z. z.) sa mení takto: 
 

V § 3 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“. 
 

 
Čl. VIII 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007                       

o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou 
poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.) sa mení takto: 
 

V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
 
 

Čl. IX 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2008 č. 6/2008 o predkladaní 
výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných 
zaisťovní (oznámenie č. 143/2008 Z. z.) sa mení takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe č. 1 Metodike na vypracúvanie výkazu Za (BIL) 01-04 časti Použité skratky sa 

vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 
3. V prílohe č. 2 Metodike na vypracúvanie výkazu Za (VZS) 02-04 časti Použité skratky sa 

vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 
4. V prílohe č. 3 vo vzore výkazu Za (VOA) 05-04 časti Termínovaný vklad záhlaví sa slová 

„Objem v Sk“ nahrádzajú slovami „Objem v eurách“, časti Menové opcie záhlaví sa slová 
„Prémia celkom v SKK“ nahrádzajú slovami „Prémia celkom v EUR“ a časti Úrokové 
opcie záhlaví sa slová „Prémia celkom v SKK“ nahrádzajú slovami „Prémia celkom 
v EUR“. 

5. V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie výkazu Za (VOA) 05-04 časti Použité skratky sa 
vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“, slová „slovenských korunách“ sa nahrádzajú 
slovami „slovenskej mene“ a slová „Prémia celkom v SKK“ sa nahrádzajú slovami 
„Prémia celkom v EUR“. 
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6. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie výkazu Za (KML) 06-04 časti Použité skratky sa 
vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 

7. V prílohe č. 5 Metodike na vypracúvanie výkazu Za (ZOA) 07-04 časti Použité skratky sa 
vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 

8. V prílohe č. 7 Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie výkazu F (NBS) 24-04 časti 
Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 

9. V prílohe č. 8 Metodických vysvetlivkách na vypracúvanie výkazu F (NBS) 25-04 časti 
Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk – Slovenská koruna“. 

 
 

Čl. X 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 17/2007 
o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov 
na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 652/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“, a slová „tis. Sk“ 

sa nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe č. 1 vo vzore výkazu Kis (SPS) 01-04 druhom riadku sa vypúšťajú slová „Kurz 

Národnej banky Slovenska EUR/SKK“, treťom riadku sa vypúšťajú slová „Limit 
počiatočného kapitálu podľa § 18 ods. 1 ZKI prepočítaný na SKK“, 42. riadku sa 
vypúšťajú slová „Základ limitu vlastných zdrojov prepočítaný na SKK“, 43. riadku sa 
vypúšťajú slová „prepočítaný na SKK“, 46. riadku sa vypúšťajú slová „prepočítaný na 
SKK“, 47. riadku sa vypúšťajú slová „prepočítaný na SKK“ a slová „(r.42+r.46)“ sa 
nahrádzajú slovami „(r.41+r.46)“. 

3. V prílohe č. 1 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 01-04 druhý bod znie:               
„2. V tabuľke č. 1 na strane 1/3 sa nevypĺňajú riadky 2 a 3.“, za bod 4 sa vkladá nový         
bod 5, ktorý znie: „5. V tabuľke č. 3 na strane 2/3 sa nevypĺňajú riadky 42 a 43.“. 
Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 6 a 7. 
V siedmom bode sa vypúšťajú slová „SKK – kód slovenskej meny“ a slová „tis. Sk – tisíc 
slovenských korún“ sa nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

4. V prílohe č. 2 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 06-02 siedmom bode sa slová 
„tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

5. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 20-02 časti C druhom bode sa 
slová „kurzom NBS“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným          
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, a na 
konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“ a časti E sa slová „tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú 
slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

6. V prílohe č. 6 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 02-99 druhom bode sa slová 
„tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

7. V prílohe č. 7 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 03-99 piatom bode sa slová 
„tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 
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8. V prílohe č. 9 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 07-02 sa pred bod 1 vkladá 
nový bod 1, ktorý znie: „1. V tabuľke na strane 1/7 sa nevypĺňa stĺpec 1.“. 
Doterajšie body 1 až 20 sa označujú ako body 2 až 21. 
V druhom bode sa slová „kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú 
slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska“ a na konci sa pripája táto veta: „Referenčné 
výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu 
o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného 
k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo 
podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej 
banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, 21. bode sa slová „tis. Sk –                       
tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“ a vypúšťajú sa slová     
„Sk – slovenská koruna“ a slová „SKK – kód slovenskej meny“. 

9. V prílohe č. 10 vo vzore výkazu Kis (PF) 09-12 tabuľke na strane 19/24 15. stĺpci 
a tabuľke na strane 20/24 12. stĺpci sa slová „Prémia celkom v SKK“ nahrádzajú slovami 
„Prémia celkom v EUR“. 

10. V prílohe č. 10 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 09-12 časti A treťom bode sa 
slová „voči slovenskej mene zaokrúhlený na tri desatinné miesta vyhlásený Národnou 
bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta 
určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na 
konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“, časti A piatom bode sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú 
slovami „v eurách“, časti B piatom, siedmom a ôsmom bode sa slová „v slovenských 
korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“, časti K sa slová „tis. Sk – tisíc slovenských 
korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“, vypúšťajú sa slová „Sk – slovenské 
koruny“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „EUR – kód meny euro“. 

11. V prílohe č. 11 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 17-99 14. bode sa slová          
„tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

12. V prílohe č. 13 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 10-99 piatom bode sa slová 
„tis. Sk – tisíc slovenských korún“ nahrádzajú slovami „tis. eur – tisíc eur“. 

 
 

Čl. XI 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. mája 2008 č. 9/2008 o predkladaní 
výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných 
subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu (oznámenie č. 183/2008 Z. z.) sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. V celom texte opatrenia sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a slová „tis. Sk“ 

sa nahrádzajú slovami „tis. eur“. 
2. V prílohe Metodike na vypracúvanie výkazu Kzf (NBS) 98-12 siedmom až deviatom,           

11. a 12. bode sa slová „na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou 
Slovenska“ nahrádzajú slovami „na eurá referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“,                
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na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú 
a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov.“ a 17. bode sa vypúšťajú slová „Sk – slovenská koruna“. 

 
 

Čl. XII 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Šramko  v. r.  
guvernér 
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