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Odporúčanie 

Národnej banky Slovenska, 
útvarov dohľadu nad finančným trhom 

z 25. marca 2019  č. 1/2019 
 
 

k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania  
podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

 

 

 

Na základe ustanovenia § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. a podľa § 160a ods. 3 

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 zákona č. 213/2014 Z. z. sa 

ustanovila v § 3 opatrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 8. januára 2019 č. 1/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa 

ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (ďalej len „opatrenie 

NBS“) národná voľba podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie 

a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) 

v platnom znení a  podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 

2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o 

regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne 

splatnosti (Ú. v. EÚ L 32, 6. 2. 2018). 

 

 

 

Národnou voľbou sa v ustanovení § 3 opatrenia NBS určil prah závažnosti kreditného 

záväzku po termíne splatnosti pre retailové expozície pozostávajúci z absolútnej zložky (100 

eur) a pomernej zložky (1 %), a pre iné ako retailové expozície pozostávajúci z absolútnej 

zložky (500 eur) a pomernej zložky (1 %). Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 

31. decembra 2020. 

 

 

 

Dňa 18. januára 2017 boli zverejnené zo strany Európskeho orgánu dohľadu 

nad bankovníctvom („EBA“) usmernenia o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa 

článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Tieto usmernenia sa uplatňujú 

od 1. januára 2021. 

 

 

 

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 banky a obchodníci s cennými papiermi riadili 
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týmito usmerneniami EBA/GL/2016/07 (https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-

risk/guidelines-on-the-application-of-the-definition-of-default). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


