Personálna nezávislosÈ
sa prejavuje v zamedzení politick˘ch vplyvov pri v˘kone funkcie
ãlenov najvy‰‰ích orgánov centrálnej banky.
Funkãná nezávislosÈ
je naplnená nezávislosÈou centrálnej banky pri formulovaní inflaãného cieºa a v˘bere nástrojov menovej politiky.
Finanãná nezávislosÈ
spoãíva v nezávislosti centrálnej banky pri zostavovaní a napæÀaní
jej rozpoãtu. SúãasÈou finanãnej nezávislosti je aj fakt, Ïe nemôÏe poskytovaÈ úver vláde a in‰titúciám verejného sektora.

Prijatie eura na Slovensku od 1. januára 2009
bude znamenaÈ zaãlenenie Slovenska do eurozóny, t. j. do zoskupenia ‰tátov, ktoré za svoju
národnú menu prijali jednotnú európsku menu
euro. Pre Národnú banku Slovenska to bude
znamenaÈ zaãlenenie sa do skupiny európskych centrálnych bánk krajín eurozóny – Eurosystému.

V˘konnú radu,
ktorá koordinuje ãinnosÈ ECB medzi zasadnutiami Rady guvernérov. Jej ãlenmi sú prezident ECB, viceprezident ECB a ‰tyria ìal‰í ãlenovia.

Generálnu radu,
ktorú tvoria ãlenovia V˘konnej rady a guvernéri v‰etk˘ch centrálnych bánk Európskej únie.

Európska centrálna banka (ECB)
Rada
guvernérov

V˘konná
rada

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique

Banque centrale du
Luxembourg

Deutsche Bundesbank

Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central bank of Malta

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland

De Nederlandsche Bank

Bank of Greece

Oesterreichische Nationalbank

Banco de España

Banco de Portugal

Banque de France

Banka Slovenije

Banca d’Italia

Suomen Pankki – Finlands Bank

Central Bank of Cyprus

Národná banka Slovenska*

Българска народна банка
(Bulharská národná banka)

Česká národní banka
Danmarks Nationalbank
Eesti Pank

* Od 1. januára 2009.

Latvijas Banka

Narodowy Bank Polski

Lietuvos bankas

Banca Naţională a României

Magyar Nemzeti Bank

Sveriges Riksbank
Bank of England

Po prijatí eura sa Národná banka Slovenska od 1. 1. 2009
stane súãasÈou Eurosystému a s ostatn˘mi centrálnymi bankami ‰tátov patriacich do eurozóny a Európskou centrálnou
bankou sa bude podieºaÈ na ãinnostiach zabezpeãujúcich
stabiln˘ menov˘ v˘voj a hospodársky rast krajín eurozóny.

ÚLOHOU EUROSYSTÉMU JE ZABEZPEâOVAË:
•
•
•
•
•
•
•
•

menovú politiku,
devízové operácie a devízové rezervy,
platobn˘ styk,
vydávanie bankoviek,
zber a zostavovanie ‰tatistík,
medzinárodnú spoluprácu,
vzájomnú spoluprácu a podporu centrálnych bánk,
finanãnú stabilitu v eurozóne.

Guvernér Národnej banky Slovenska
sa stane ãlenom Rady guvernérov
a bude sa podieºaÈ na strategick˘ch
rozhodnutiach o menovej politike.
Národná banka Slovenska sa bude
spolu s ECB a ostatn˘mi centrálnymi
bankami eurozóny spolupodieºaÈ aj na
v˘kone menovej politiky, najmä prostredníctvom operácií na finanãn˘ch
trhoch.
Národná banka Slovenska bude spolupracovaÈ pri operatívnom riadení devízov˘ch rezerv ECB a bude tieÏ realizovaÈ
správu vlastn˘ch devízov˘ch rezerv.
Národná banka Slovenska bude zabezpeãovaÈ prevádzku
a dohºad nielen nad súãasn˘m slovensk˘m medzibankov˘m
platobn˘m systémom (SIPS), ale prevezme diel zodpovednosti aj za prevádzku európskeho platobného a zúãtovacieho systému TARGET2, a to TARGET2-SK. Zabezpeãenie plynulého platobného styku je základn˘m predpokladom efektívneho fungovania ekonomiky.
Národná banka Slovenska bude pod koordináciou ECB zodpovedaÈ za emitovanie
eurobankoviek a euromincí do obehu. Na
uspokojovanie dopytu po eurobankovkách
a minciach bude zabezpeãovaÈ ich v˘robu
a prevádzkovaÈ systém riadenia ich zásob.
Bude zodpovedná za zabezpeãenie vysokej kvality bankoviek v obehu a za anal˘zu
falzifikátov.

Národná banka Slovenska

In‰titucionálna nezávislosÈ
je zaruãená t˘m, Ïe centrálna banka pri plnení svojho hlavného
cieºa nesmie byÈ ovplyvnená in˘mi orgánmi alebo in‰titúciami.

ktorá je najvy‰‰ím orgánom ECB a ESCB a prijíma strategické rozhodnutia. Tvoria ju ãlenovia V˘konnej rady a guvernéri národn˘ch centrálnych bánk eurozóny.

Národná banka Slovenska

CENTRÁLNEJ BANKY JE NEZÁVISLOSË

Radu guvernérov,

EUROSYSTÉM

ZÁKLADN¯M PRINCÍPOM FUNGOVANIA

Centrom Eurosystému je Európska centrálna banka (ECB) so
sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, ktorá má tri rozhodovacie orgány:

Generálna rada

Najvy‰‰ím orgánom NBS je Banková rada NBS,
ktorá rozhoduje o zásadn˘ch otázkach ãinnosti centrálnej banky. Jej ãlenmi sú guvernér,
dvaja viceguvernéri a osem ìal‰ích ãlenov.
Guvernéra a viceguvernérov NBS vymenúva
a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR, po
jeho schválení v Národnej rade SR. Ostatn˘ch
ãlenov bankovej rady vymenúva a odvoláva
vláda SR na návrh guvernéra NBS.

Eurosystém plní úlohy centrálneho bankovníctva pre eurozónu. Jeho hlavn˘m
cieºom je zabezpeãovanie cenovej stability, ão v praxi znamená udrÏiavanie
rastu cien na úrovni zodpovedajúcej dvojpercentnému roãnému rastu v strednodobom horizonte.

EURÓPSKY SYSTÉM CENTRÁLNYCH BÁNK (ESCB)

V súãasnosti pred Àou stoja nároãné úlohy súvisiace s budovaním pozície re‰pektovaného ãlena Eurosystému, reprezentujúceho záujmy Slovenska.

Národná banka Slovenska

Poãas uplynul˘ch rokov Národná banka Slovenska (NBS) v˘razne prispela k rozvoju a ‰tandardizácii ekonomického prostredia na Slovensku. Vznikla 1. januára 1993, úspe‰ne absolvovala etapu samotného vybudovania centrálnej banky a v období ekonomickej transformácie patrila medzi aktívne in‰titúcie podporujúce integráciu Slovenska do OECD, Európskej únie a Európskeho systému centrálnych
bánk (ESCB).

Medzi priority Národnej banky Slovenska patrí
pravidelná a transparentná komunikácia
s verejnosÈou a médiami. Zdrojom informácií o cieºoch a úlohách centrálnej banky je
internetová stránka NBS, publikácie a informaãné materiály. NBS vydáva odborn˘ ãasopis Biatec, poskytuje sluÏby kniÏniãného informaãného systému nielen svojim zamestnancom, ale aj verejnosti, odpovedá na písomné
i telefonické otázky a Ïiadosti o informácie.
V rámci príprav na zavedenie eura sa NBS podieºa na informovaní o jednotnej európskej mene – na celom území Slovenska organizuje v˘stavy, odborníci z centrálnej banky sa
zúãastÀujú na rôznych podujatiach, seminároch a konferenciách.

• náhradu po‰koden˘ch bankoviek
• posúdenie pravosti bankoviek
• stálu v˘stavu o slovenskej mene
Po – Pia v ãase od 10.00 h do 15.00 h
• kniÏniãné sluÏby v ·t od 13.00 h do 15.00 h,
na základe predchádzajúcej poÏiadavky o re‰er‰
• predná‰ky pre ‰kolské kolektívy,
na základe predchádzajúcej poÏiadavky
• od 1. januára 2009 v˘menu slovensk˘ch korún
za eurá

NBS NEPOSKYTUJE
• vedenie úãtov
• úvery
• v˘menu in˘ch mien za slovenskú menu

KONTAKTY
Adresa:
Národná banka Slovenska
Imricha Karva‰a 1
813 25 Bratislava

www.nbs.sk
Tel. centrála: 02/ 5787 1111, 02/ 5865 1111
Dohºad nad finanãn˘m trhom:
Tel.: 02 / 5787 2036, Fax: 02/ 5787 1100
e-mailové kontakty:
V‰eobecn˘ kontakt: webmaster@nbs.sk
Îiadosti v zmysle zákona o slobode informácií:
info@nbs.sk
Dohºad nad finanãn˘m trhom: dohlad@nbs.sk
Informácie o zavedení eura: euroinfo@nbs.sk
Redakcia ãasopisu BIATEC: biatec@nbs.sk
KniÏnica: centralna.kniznica@nbs.sk
Voºné pracovné miesta: kariera@nbs.sk
Múzeum mincí a medailí Kremnica: muzeum@nbs.sk
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JEJ ÚLOHY V EUROSYSTÉME

Na Slovensku má kompetencie jednotného regulátora finanãného trhu Národná banka Slovenska. V rámci toho je oprávnená vydávaÈ sekundárne legislatívne normy, udeºovaÈ povolenia, dohliadaÈ, kontrolovaÈ a prípadne aj ukladaÈ sankcie
pre cel˘ finanãn˘ trh, ktor˘ zah⁄Àa banky a poboãky zahraniãn˘ch bánk, obchodníkov s cenn˘mi papiermi, správcovské spoloãnosti, poisÈovne a zaisÈovne, dôchodkové správcovské spoloãnosti, doplnkové dôchodkové spoloãnosti, in‰titúcie elektronick˘ch peÀazí a ìal‰ie dohliadané subjekty
finanãného trhu.

NBS ZABEZPEâUJE

Národná banka Slovenska

V oblasti finanãnej stability a dohºadu nad finanãn˘m trhom
Eurosystém monitoruje finanãnú stabilitu, poskytuje poradenské sluÏby príslu‰n˘m orgánom v oblasti finanãn˘ch predpisov a podporuje spoluprácu medzi centrálnymi bankami
a orgánmi dohºadu.

SLUÎBY NBS VEREJNOSTI

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska sa bude v rámci
Eurosystému zapájaÈ do medzinárodnej spolupráce.

Národná banka Slovenska

Zber ‰tatistick˘ch údajov a spolupráca s ECB
bude ìal‰ou dôleÏitou ãinnosÈou Národnej banky Slovenska. ECB pre svoje rozhodovanie potrebuje súhrn ekonomick˘ch
a finanãn˘ch údajov, ktoré zah⁄Àajú predov‰etk˘m:
• menovú a bankovú ‰tatistiku a ‰tatistiku finanãn˘ch trhov,
• ‰tatistiku platobnej bilancie a medzinárodn˘ch rezerv Eurosystému,
• ‰tatistiku finanãn˘ch úãtov.

