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Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku NBS

odbor interného auditu

úsek hospodárskych 
služieb 

a bezpečnosti

guvernér

úsek 
dohľadu a ochrany 

finančného 
spotrebiteľa

úsek 
meny, štatistiky, 

výskumu 
a bankových 

obchodov

úsek 
finančného riadenia

a informačných 
technológií

odbor ekonomických 
a menových analýz

odbor štatistiky

odbor vysporiadania 
bankových obchodov

odbor hospodárskych 
služieb

odbor dohľadu nad 
poisťovníctvom 
a dôchodkovým 

sporením

odbor ochrany 
a bezpečnosti

banková rada

účelová organizačná 
zložka

Múzeum mincí 
a medailí Kremnica

odbor platobných 
systémov 

odbor výskumu

odbor riadenia ľudských 
zdrojov

odbor finančného
riadenia

odbor
kancelárie guvernéra

úsek riadenia rizika, 
vysporiadania 

bankových operácií, 
platobných systémov 
a peňažnej hotovosti

odbor riadenia rizika

odbor riadenia peňažnej 
hotovosti

odbor ochrany 
finančných 

spotrebiteľov

odbor informačných 
technológií 

úsek
dohľadu 

a finančnej stability

odbor dohľadu 
nad bankovníctvom 

odbor  dohľadu   nad 
kapitálovým trhom

odbor finančnej 
stability

odbor technických 
služieb

odbor právnych služieb

odbor  bankových 
obchodov

oddelenie riešenia 
krízových situácií

odbor finančných 
technológií a inovácií



Príloha č. 3 k Organizačnému poriadku NBS

guvernér

odbor interného 
auditu

odbor kancelárie 
guvernéra

oddelenie finančného 
auditu 

oddelenie auditu 
operačného

a informačných 
technológií

oddelenie 
komunikácie

oddelenie sekretariátu 
guvernéra

oddelenie 
medzinárodných 

vzťahov

oddelenie riadenia
operačného rizika 

a compliance

odbor právnych 
služieb

legislatívne 
oddelenie

oddelenie 
aproximácie práva

právne oddelenie

odbor riadenia 
ľudských zdrojov

oddelenie personálne
a rozvoja 

zamestnancov

oddelenie 
odmeňovania

a benefitov 



Príloha č. 4 k Organizačnému poriadku NBS

oddelenie prvostupňových 
konaní

oddelenie dohľadu na 
mieste nad kapitálovým 

trhom

oddelenie dohľadu na 
diaľku nad kapitálovým 

trhom

oddelenie dohľadu nad 
finančným 

sprostredkovaním 
a finančným 

poradenstvom

úsek dohľadu 
a finančnej stability

odbor dohľadu 
nad bankovníctvom 

odbor dohľadu nad 
kapitálovým trhom

odbor finančnej stability

oddelenie konaní 
a metodiky

oddelenie bankových 
analýz a koordinácie SSM

oddelenie priebežného 
dohľadu

oddelenie dohľadu na 
mieste v LSI

oddelenie dohľadu na 
mieste v SI

oddelenie 
dohľadu AML

oddelenie regulácie 
a metodiky

oddelenie finančnej 
stability a analýz

oddelenie 
makroprudenciálnej 

politiky



Príloha č. 5 k Organizačnému poriadku NBS

odbor dohľadu nad 
poisťovníctvom 
a dôchodkovým 

sporením

odbor ochrany 
finančných 

spotrebiteľov

úsek dohľadu a ochrany 
finančného spotrebiteľa

oddelenie finančného 
dohľadu nad 

poisťovníctvom

oddelenie 
nefinančného 
dohľadu nad 

poisťovníctvom

oddelenie

prvostupňových

konaní

oddelenie dohľadu 
nad dôchodkovým 

sporením

oddelenie podaní 
finančných 

spotrebiteľov

oddelenie výkonu 
dohľadu na ochranu 

finančných 
spotrebiteľov

oddelenie 
prvostupňových 

konaní a metodiky

oddelenie riešenia 
krízových situácií odbor finančných 

technológií
a inovácií

oddelenie platobných 
služieb 

a inovácií

oddelenie 
technologickej 

podpory dohľadu



Príloha č. 6 k Organizačnému poriadku NBS

úsek meny, štatistiky, 
výskumu a bankových 

obchodov  

odbor ekonomických 
a menových analýz

oddelenie prognóz 
a modelov 

oddelenie  
makroekonomických 

analýz

oddelenie štatistiky 
poisťovní, 

kapitálového trhu 
a dôchodkového 

sporenia

oddelenie štatistiky 
nebankových 

subjektov

oddelenie menovej
a finančnej štatistiky

oddelenie štatistiky 
finančných účtov 

a informačnej podpory

oddelenie platobnej 
bilancie

odbor štatistiky odbor výskumu

oddelenie 
makroekonomického 

výskumu

oddelenie 
dokumentačného 

strediska

oddelenie fiškálnych a 
štrukturálnych analýz

odbor bankových 
obchodov

oddelenie operácií 
na voľnom trhu

oddelenie správy 
devízových aktív

oddelenie výskumu 
finančnej stability

oddelenie menovej 
politiky



Príloha č. 7 k Organizačnému poriadku NBS

úsek riadenia rizika, 
vysporiadania bankových 

operácií, platobných systémov 
a peňažnej hotovosti

odbor 
vysporiadania 

bankových 
obchodov

oddelenie 
vysporiadania 

obchodov

oddelenie platobného 
styku

odbor riadenia 
rizika

oddelenie riadenia 
rizík a investičnej 

stratégie

oddelenie riadenia 
rizík operácií menovej 

politiky

oddelenie informačnej 
podpory obchodných 

systémov

oddelenie ochrany 
pred legalizáciou 
príjmov z trestnej 

činnosti

oddelenie stratégie 
platobných systémov

oddelenie 
medzibankového 
platobného styku

oddelenie prevádzky 
systému TARGET2-

SK

odbor platobných 
systémov 

odbor riadenia 
peňažnej hotovosti

účelová 
organizačná zložka 

Múzeum mincí 
a medailí Kremnica

oddelenie peňažného 
obehu

oddelenie prípravy 
a analýzy platidiel

oddelenie pre 
muzeálnu činnosť

oddelenie 
prevádzkové

sekretariát

expozitúra Košice

expozitúra Žilina

expozitúra Poprad

expozitúra Banská 
Bystrica

oddelenie centrálnej 
pokladnice

expozitúra Nové 
Zámky



Príloha č. 8 k Organizačnému poriadku NBS

úsek finančného riadenia 
a informačných technológií 

odbor finančného 
riadenia

oddelenie controllingu 
a rozpočtu

oddelenie vykazovania 
a účtovania bankových 

činností

oddelenie účtovania 
prevádzkových činností

odbor informačných 
technológií

oddelenie podpory 
riadenia informačných 

technológií

oddelenie bezpečnosti 
informačných technológií

oddelenie rozvoja a 
podpory informačných 

systémov

oddelenie systémovej 
a sieťovej infraštruktúry

oddelenie prevádzky 
a podpory informačných 

technológií

oddelenie riadenia 
projektov 

informačných technológií



Príloha č. 9 k Organizačnému poriadku NBS

odbor technických
služieb

úsek hospodárskych služieb
a bezpečnosti

odbor hospodárskych 
služieb

oddelenie centrálneho 
obstarávania

oddelenie registratúry 
a archív 

viacúčelové 
zariadenie Bystrina

odbor ochrany 
a bezpečnosti

oddelenie 
bezpečnosti

oddelenie ochrany 
utajovaných 
skutočností 

a osobitných činností

oddelenie interných 
služieb a majetku

oddelenie riadenia 
technologických 

zariadení 

oddelenie správy a 
prevádzky

oddelenie osobnej 
ochrany
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