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Metodické usmernenie  
Národnej banky Slovenska, 

útvarov dohľadu nad finančným trhom  
z 25. marca 2019 č. 2/2019,  

 
 

ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07  
k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad 
nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 

(regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka  
a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy) 

 

 

 

Na základe ustanovení § 3a až 3c a § 28b zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných 

službách a vo zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č.  492/2009 Z. z.“) sa zabezpečuje uplatňovanie bezpečnostných opatrení pri 

poskytovaní platobných iniciačných služieb, pri poskytovaní služieb informovania  o 

platobnom účte a pri silnej autentifikácií platobných služieb. Tieto bezpečnostné opatrenia sú 

transpozíciou článkov 65 až 67 a článku 97 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia 

smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa 

zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015), (ďalej len „PSD2“). 

 

 

 

Podľa článku 97 PSD2 bolo vypracované a následné vydané nariadenie Delegované 

nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017,  ktorým sa dopĺňa smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy 

pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (ďalej 

len „RTS SCA a CSC“). 

 

 

 

Týmto nariadením sa stanovujú aj požiadavky pre poskytovateľov platobných služieb 

(poskytovatelia platobných iniciačných služieb, poskytovatelia služieb informovania o 

platobnom účte a poskytovatelia platobných služieb vydávajúcich platobné nástroje viazané 

na kartu tzv. tretie strany) pri zavedení spoločných a bezpečne otvorených komunikačných 

noriem (medzi poskytovateľmi platobných služieb spravujúci účet, tretími stranami, 

platiteľmi, príjemcami platieb a inými poskytovateľmi platobných služieb v súvislosti 

s poskytovaním platobných služieb (články 28 až 36 RTS SCA CSC). 

 

 

 

Dňa 4. decembra 2018 boli zverejnené zo strany Európskeho orgánu pre dohľad nad 

bankovníctvom („EBA“) Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky 

z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 
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nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a 

spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy). 

 

 

 

Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu nad činnosťou subjektov 

finančného trhu na základe ustanovení § 1 ods. 3 písm. a) bodu 3 a § 3 

zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov odporúča, aby sa poskytovatelia platobných služieb 

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. riadili týmito usmerneniami EBA 

(https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-

money/guidelines-on-the-conditions-to-be-met-to-benefit-from-an-exemption-from-

contingency-measures-under-article-33-6-of-regulation-eu-2018/389-rts-on-sca-csc-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Dvořáček  v. r.  

člen bankovej rady a výkonný riaditeľ  

úseku obozretného dohľadu  

útvaru dohľadu nad finančným trhom  

Národnej banky Slovenska 

Júlia Čillíková v. r.  

výkonná riaditeľka úseku regulácie  

a ochrany finančných spotrebiteľov 

útvaru dohľadu nad finančným trhom 

 Národnej banky Slovenska 
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