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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ………… 2005
o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou 
prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk




Národná banka Slovenska podľa § 38a ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2005 Z. z. (ďalej len “zákon”) ustanovuje:


§ 1

(1) Analýza rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou (ďalej len “obchodné miesto”) obsahuje nasledujúce skutočnosti týkajúce sa obchodného miesta:
	vonkajšie prostredie,

vnútorné prostredie,
	stavebno-technické vyhotovenie a bezpečnostno-technické prvky,

zabezpečenie fyzickou ochranou,
ďalšie bezpečnostné opatrenia,
organizačno-režimové opatrenia pre zamestnancov, klientov a iné osoby,
iné opatrenia.

(2) V analýze rizík podľa odseku 1 sa uvádza
	vonkajšie prostredie obchodného miesta v rozsahu
	poloha obchodného miesta a charakteristické prvky lokality,
	vzdialenosť obchodného miesta od pracoviska Policajného zboru, obecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby a iného obchodného miesta banky, pobočky zahraničnej banky, finančnej inštitúcie, kasína, herne,
	prístupové a únikové cesty a ich obmedzenia, možnosti parkovania,
	vnútorné prostredie obchodného miesta v rozsahu
	dispozičné usporiadanie miestností,
	počet a druh peňažných pracovísk, spôsob ich oddelenia od ostatných miestností a priestorov, existencia dotačných boxov pre príjem a vyplácanie veľkých peňažných hotovostí,
	stavebno-technické vyhotovenie obchodného miesta a bezpečnostno-technické prvky v rozsahu
	stavebno-technické vlastnosti obvodových stien obchodného miesta, otvorenosť a priehľadnosť obchodného miesta,
	spôsob snímania vnútorných a vonkajších priestorov kamerovým monitorovacím systémom,

trezory, komorové trezory a trezory s časovým zámkom,
elektronický zabezpečovací systém,
napojenie na stredisko registrácie poplachov Policajného zboru alebo na stredisko poplachov súkromnej bezpečnostnej služby, obecnej polície alebo vlastnej ochrany,
rozmiestnenie signalizačných tlačidiel,
osvetlenie vonkajších a vnútorných priestorov,
	spôsob zabezpečenia obchodného miesta fyzickou ochranou a frekvencia prítomnosti fyzickej ochrany,
ďalšie bezpečnostné opatrenia v rozsahu
1.	používanie a druhy bezpečnostných kaziet a prepravných kontajnerov a iných technických prostriedkov určených na ochranu peňažnej hotovosti,
2.	používanie prostriedkov na znehodnocovanie peňažnej hotovosti,
3.	druhy prostriedkov, ktoré majú zabrániť násilnému vniknutiu do priestorov obchodného miesta cez sklené výplne obvodových stien, napríklad bezpečnostné fólie alebo sklá s primeranou odolnosťou,
	organizačno-režimové opatrenia pre zamestnancov, klientov a iné osoby v rozsahu

	pracovná doba v peňažných pracoviskách v pracovných dňoch a dňoch pracovného pokoja,
	frekvencia prítomnosti klientov, vymedzenie priestorov pre ich pohyb,
	vnútorné predpisy o postupoch zamestnancov v krízových situáciách a oboznámenie príslušných zamestnancov s týmito postupmi,

regulácia pohybu a konania osôb vykonávajúcich servis pre obchodné miesto na základe príslušných zmlúv, napríklad v súvislosti s dotáciami peňažnej hotovosti, opravami a inštaláciami a vymedzenie potrebných bezpečnostných požiadaviek voči týmto osobám konajúcim za dodávateľov služieb,
	iné opatrenia, najmä

	dohodnutie taktiky bezpečnostného zákroku s Policajným zborom, obecnou políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou,

existencia poistnej zmluvy banky alebo pobočky zahraničnej banky pokrývajúcej riziko lúpežného prepadu,
	vyvodenie poznatkov z lúpežných prepadov, ku ktorým došlo v minulosti aj v iných obchodných miestach,
	optimalizovanie peňažnej hotovosti podľa prevádzkových potrieb obchodného miesta.



§ 2

Ďalšími bezpečnostnými opatreniami podľa § 38a ods. 2 písm. c) zákona sa rozumejú
	bezpečnostné kazety, prepravné kontajnery a iné technické prostriedky určené na ochranu peňažnej hotovosti,

prostriedky na znehodnocovanie peňažnej hotovosti,
c)	prostriedky, ktoré majú zabrániť násilnému vniknutiu do priestorov obchodného miesta cez sklené výplne obvodových stien, napríklad bezpečnostné fólie alebo sklá s primeranou odolnosťou.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.






Ivan Šramko v. r.
guvernér
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