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Metodické usmernenie 

útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska 

z 31. augusta  2020 č. 5/2020 

 

k zverejňovaniu informácií bankami v súvislosti  

s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 

 

 

 

 Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v ôsmej časti, článku 431 a nasl. ukladá bankám povinnosť 

uverejňovať informácie v ustanovenej štruktúre, a to predpísaným spôsobom, v požadovanej 

frekvencii a formáte. 

 

 Na základe § 37 ods. 9 písm. c) zákona o bankách v znení neskorších predpisov sú banky 

povinné uverejňovať informácie o svojich finančných ukazovateľoch. 

 

 Dňa 2. júna 2020 boli zverejnené zo strany Európskeho orgánu dohľadu nad 

bankovníctvom („EBA“) Usmernenia k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií, ktoré 

podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 

(EBA/GL/2020/07) (ďalej len „Usmernenia“). Tieto Usmernenia sa uplatňujú od 2. júna 2020.  

 

 Na základe článku 18 predmetných Usmernení by mali banky zverejňovať informácie 

o expozíciách, ktoré podliehajú usmerneniam EBA o legislatívnych a nelegislatívnych 

moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením 

COVID-19 (EBA/GL/2020/02) v súlade so vzormi stanovenými v prílohe 3 Usmernenia. 

Zverejňovanie by sa malo vykonávať dvakrát ročne s referenčným dátumom 30. júna a 31. 

decembra. 

 

 

 Národná banka Slovenska na základe uvedeného odporúča, aby prvé zverejnenie 

požadovaných informácií zabezpečili banky najneskôr do 15. septembra 2020 a každé 

ďalšie zverejňovanie požadovaných informácií zabezpečili banky najneskôr do 

 a) 45 dní po uplynutí posledného dňa príslušného prvého kalendárneho polroka a 

 b) 90 dní po uplynutí posledného dňa druhého kalendárneho polroka; 

 

 

 Na základe článku 19 predmetných Usmernení, by príslušné orgány mali so zreteľom 

na veľkosť, povahu, rozsah, zložitosť činností a rizikový profil inštitúcií, ktoré spadajú do ich 

pôsobnosti, podľa osobitostí bankového sektora a dopadu krízy spôsobenej ochorením COVID 

zabezpečiť proporcionálne uplatňovanie požiadaviek na vykazovanie a zverejňovanie 

stanovených v týchto usmerneniach. 

 

 Národná banka na základe uvedeného odporúča zverejňovanie požadovaných 

informácií minimálne za banky, ktoré sú považované za lokálne systémovo významné 

banky, podľa § 33a ods. c) zákona o bankách (zoznam O-SII). 

 

 

 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/Lokalne_systemovo_vyznamne_institucie-identifikacia_a_urcenie_kapitalovych_vankusov.pdf
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 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 inštitúcie riadili týmito usmerneniami EBA/GL/2020/07: 

 

 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Gui

delines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20Covid%20-

19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Dvořáček v. r.  

člen bankovej rady a výkonný riaditeľ 

úseku dohľadu a finančnej stability 

Júlia Čillíková v. r.  

výkonná riaditeľka úseku dohľadu a 

ochrany finančného spotrebiteľa 
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