
604 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 9/2016 čiastka 35/2016 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

9 
OPATRENIE  

Národnej banky Slovenska 
 z 13. decembra 2016,  

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 

o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, 
obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných 

obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely  
v znení opatrenia č. 21/2015 

 
 

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách                     
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 
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 neskorších predpisov a podľa § 35 
ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní 
výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo 
pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie                  
č. 246/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 21/2015 (oznámenie č. 36/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V § 1  sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: 

„aj) V (NBS) 34-04 Štvrťročný výkaz o charakteristikách úverov poskytnutých 
obyvateľstvu.“. 

 
2.  V § 1 ods. 3 sa slová „v prílohách č. 1 až 35“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1                  

až 36“. 
 

3. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: 
„aj) V (NBS) 34-04 štvrťročne do 25. kalendárneho dňa  elektronicky.“. 

nasledujúceho mesiaca  
po uplynutí štvrťroka  

 
4. V § 4 ods. 1 sa za slová „V(NBS)33-12,“ vkladajú slová „V(NBS)34-04,“. 

 
5. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie: 
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„§ 5b 
 

Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. aj) sa po prvýkrát zostaví a predloží do 25. júla 2017.“. 
 

6. V prílohe č. 33 výkaze sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie alebo inštitúcie 
elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby“. 

 
7. V prílohe č. 33 metodike prvom bode sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie 

alebo inštitúcie elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa 
platobnej služby“. 

 
8. V prílohe č. 34 výkaze sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie alebo inštitúcie 

elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby“. 
 

9. V prílohe č. 34 metodike druhom bode sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie 
alebo inštitúcie elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa 
platobnej služby“ a v ôsmom bode sa slová „vykazujúcej banky“ nahrádzajú slovami 
„vykazujúceho poskytovateľa platobnej služby“. 

 
10. V prílohe č. 35 výkaze sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie alebo inštitúcie 

elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby“. 
 

11. V prílohe č. 35 výkaze v riadkoch 13, 14 a 15 sa slová „vykazujúcou bankou“ nahrádzajú 
slovami „vykazujúcim poskytovateľom platobnej služby“. 
 

12. V prílohe č. 35 metodike prvom bode sa slová „Názov banky alebo platobnej inštitúcie 
alebo inštitúcie elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „Názov poskytovateľa 
platobnej služby“ a v tridsiatom ôsmom, štyridsiatom štvrtom a v päťdesiatom bode sa 
slová „vykazujúcou bankou“ nahrádzajú slovami „vykazujúcim poskytovateľom platobnej 
služby“. 
 

13. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 36, ktorá vrátane nadpisu znie: 
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„Príloha č. 36 k opatreniu č. 17/2014 

 

VZOR  V ( NBS ) 34 - 04

Strana: 1/5

Banka:

Výkaz sa predkladá  do 25. kalendárneho dňa  Stav ku dňu: 

nasledujúceho  mesiaca  po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska Kód banky: 

( údaje v tis. eur )

s  výrazným 
navýšením výšky 

úveru 

bez výrazného 
navýšenia 
výšky úveru 

s  výrazným 
navýšením výšky 

úveru 

bez výrazného 
navýšenia výšky 

úveru 

a b 1 2 3 4 5
do 50 vrátane 1

nad 50 do 60 vrátane 2
nad 60 do 65 vrátane 3
nad 65 do 70 vrátane 4
nad 70 do 75 vrátane 5
nad 75 do 80 vrátane 6
nad 80 do 81 vrátane 7
nad 81 do 82 vrátane 8
nad 82do 83 vrátane 9
nad 83 do 84 vrátane 10
nad 84 do 85 vrátane 11
nad 85 do 86 vrátane 12
nad 86 do 87 vrátane 13
nad 87 do 88 vrátane 14
nad 88 do 89 vrátane 15
nad 89 do 90 vrátane 16
nad 90 do 91 vrátane 17
nad 91 do 92 vrátane 18
nad 92 do 93 vrátane 19
nad 93 do 94 vrátane 20
nad 94 do 95 vrátane 21
nad 95 do 96 vrátane 22
nad 96 do 97 vrátane 23
nad 97 do 98 vrátane 24
nad 98 do 99 vrátane 25
nad 99 do 100 vrátane 26

 nad 100 27

SPOLU 28

Štvrťročný výkaz o  úveroch poskytnutých obyvateľstvu

LTV pásmo (v %) č.r.

Objem zabezpečených úverov 
okrem úverov na 

refinancovanie a okrem 
znovu prerokovaných úverov

ČASŤ 1: Zabezpečené úvery poskytnuté v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa LTV

Objem zabezpečených úverov na 
refinancovanie

Objem zabezpečených  znovu 
prerokovaných úverov  
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Strana: 2/5

zo s tĺpca  3:    úvery 
so splatnos ťou 
neprevyšujúcou 
vážený priemer 
zostatkových 
splatností 

nezabezpečených 
úverov  na  

refinancovanie  

zo s tĺpca  6: úvery, 
ktorých splatnos ť 

neprevyšuje  
splatnos ť znovu 
prerokovaného 

úveru

a b 1 2 3 4 5 6 7 8
do 1 roka vrátane 1

nad 1 rok do 2 rokov vrátane 2
nad 2 roky do 3 rokov vrátane 3
nad 3 roky do 4 rokov vrátane 4
nad 4 roky do 5 rokov vrátane 5
nad 5 rokov do 6 rokov vrátane 6
nad 6 rokov do 7 rokov vrátane 7
nad 7 rokov do 8 rokov vrátane 8

nad 8 rokov 9

SPOLU 10
z toho nezabezpečené  úvery 
poskytnuté prostredníctvom 
finančného sprostredkovateľa

11

ČASŤ 2: Nezabezpečené úvery poskytnuté v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa doby splatnosti, okrem úverov poskytnutých 
stavebnými sporiteľňami na stavebné účely

Splatnosť 
(v rokoch)

č.r.

Objem nezabezpečených úverov na 
refinancovanie

 s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

Objem 
nezabezpečených 
úverov okrem 
úverov na 

refinancovanie a 
okrem znovu 

prerokovaných 
úverov

Objem nezabezpečených úverov  
znovu prerokovaných 

s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

bez výrazného 
navýšenia výšky úveru

Celkový 
objem 

nezabez‐
pečených  
úverov

bez výrazného navýšenia 
výšky úveru
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zo stĺpca  3: 
nezabezpečené  
úvery, ktorých 
splatnos ť 

neprevyšuje  vážený 
priemer 

zostatkových 
splatností 

refinancovaných 
úverov

zo s tĺpca  6: 
nezabezpečené  
úvery, ktorých 
splatnos ť 
neprevyšuje  

splatnos ť znovu 
prerokovaného 

úveru

a b 1 2 3 4 5 6 7 8
do 5 rokov vrátane 1

nad 5 rokov do 10 rokov vrátane 2
nad 10 rokov do 15 rokov vrátane 3
nad 15 rokov do 20 rokov vrátane 4
nad 20 rokov do 25 rokov vrátane 5
nad 25 rokov do 26 rokov vrátane 6
nad 26 rokov do 27 rokov vrátane 7
nad 27 rokov do 28 rokov vrátane 8
nad 28 rokov do 29 rokov vrátane 9
nad 29 rokov do 30 rokov vrátane 10
nad 30 rokov do 31 rokov vrátane 11
nad 31 rokov do 32 rokov vrátane 12
nad 32 rokov do 33 rokov vrátane 13
nad 33 rokov do 34 rokov vrátane 14
nad 34 rokov do 35 rokov vrátane 15
nad 35 rokov do 36 rokov vrátane 16
nad 36 rokov do 37 rokov vrátane 17
nad 37 rokov do 38 rokov vrátane 18
nad 38rokov do 39 rokov vrátane 19
nad 39rokov do 40 rokov vrátane 20

nad 40 rokov 21

SPOLU 22
z toho nezabezpečené úvery 
poskytnuté prostredníctvom 
finančného sprostredkovateľa

23

č.r.

ČASŤ 3: Nezabezpečené úvery poskytnuté stavebnými sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa 
doby splatnosti

Objem 
nezabezpečených  
úverov okrem 
úverov na 

refinancovanie a 
okrem znovu 

prerokovaných 
úverov

Objem nezabezpečených úverov na 
refinancovanie

Objem nezabezpečených úverov 
znovu prerokovaných

Celkový 
objem 

nezabez‐
pečených  
úverov

 s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

bez výrazného navýšenia 
výšky úveru

s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

bez výrazného 
navýšenia výšky úveru

Splatnosť 
(v rokoch)
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zo stĺpca  3: 
zabezpečené   
úvery, ktorých 
splatnos ť 

neprevyšuje  vážený 
priemer 

zostatkových 
splatností 

refinancovaných 
úverov

zo s tĺpca  6: 
zabezpečené  
úvery, ktorých 
splatnos ť 
neprevyšuje  

splatnos ť znovu 
prerokovaného 

úveru

a b 1 2 3 4 5 6 7 8
do 5 rokov vrátane 1

nad 5 rokov do 10 rokov vrátane 2
nad 10 rokov do 15 rokov vrátane 3
nad 15 rokov do 20 rokov vrátane 4
nad 20 rokov do 25 rokov vrátane 5
nad 25 rokov do 26 rokov vrátane 6
nad 26 rokov do 27 rokov vrátane 7
nad 27 rokov do 28 rokov vrátane 8
nad 28 rokov do 29 rokov vrátane 9
nad 29 rokov do 30 rokov vrátane 10
nad 30 rokov do 31 rokov vrátane 11
nad 31 rokov do 32 rokov vrátane 12
nad 32 rokov do 33 rokov vrátane 13
nad 33 rokov do 34 rokov vrátane 14
nad 34 rokov do 35 rokov vrátane 15
nad 35 rokov do 36 rokov vrátane 16
nad 36 rokov do 37 rokov vrátane 17
nad 37 rokov do 38 rokov vrátane 18
nad 38rokov do 39 rokov vrátane 19
nad 39rokov do 40 rokov vrátane 20

nad 40 rokov 21

SPOLU 22
z toho zabezpečené úvery 

poskytnuté prostredníctvom 
finančného sprostredkovateľa

23

Splatnosť 
(v rokoch)

č.r.

Objem 
zabezpečených 
úverov okrem 
úverov na 

refinancovanie a 
okrem znovu 
prerokovaných 

úverov

Objemzabezpečených  úverov na 
refinancovanie

Objem zabezpečených úverov  znovu 
prerokovaných 

ČASŤ 4: Zabezpečené úvery poskytnuté  v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa doby splatnosti

Celkový 
objem 

zabezpe‐
čených  
úverov

 s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

bez výrazného navýšenia 
výšky úveru

s  výrazným 
navýšením 
výšky úveru

bez výrazného 
navýšenia výšky úveru
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Strana:3/5

z toho: úvery 
poskytnuté 

prostredníctvom 
finančného 

sprostredkovateľa

z toho: úvery 
poskytnuté 

prostredníctvom 
finančného 

sprostredkovateľa

z toho: úvery 
poskytnuté 

prostredníctvom 
finančného 

sprostredkovateľa

z toho: úvery 
poskytnuté 

prostredníctvom 
finančného 

sprostredkovateľa

b 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

Nezabezpečené 
úvery s výnimkou 

úverov poskytnutých 
stavebnými 

sporiteľňami na 
stavebné účely

Zabezpečené úvery

Predschválené úvery

Úvery poskytnuté 
prostredníctvom 
internet bankingu 
(online služby)

Kategória

a

Nezabezpečené 
úvery poskytnuté 

stavebnými 
sporiteľňami na 
stavebné účely

Celkový  objem úverov
k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho štvrťroka

Celkový  objem úverov v 
omeškaní dlhšie ako 90 

kalendárnych dní k poslednému 
dňu príslušného kalendárneho 

štvrťroka

ČASŤ 5: Kreditná kvalita úverov a úvery poskytnuté prostredníctvom finančného sprostredkovateľa

č.r.

Objem úverov, ktoré sa dostali do 
omeškania dlhšie ako 90 

kalendárnych dní v príslušnom 
kalendárnom štvrťroku

Objem  úverov poskytnutých v 
príslušnom kalendárnom 

štvrťroku

Strana:4/5

Čís. r. Názov finančného sprostredkovateľa
IČO finančného 

sprostredkovateľa

Objem 
sprostredkovaných  

úverov
(v tis. eur)

Podiel 
sprostredkovaných  

úverov
(v percentách)

a 1 2 3 4

ČASŤ 6: Zabezpečené úvery a nezabezpečené úvery poskytnuté stavebnými sporiteľňami na stavebné účely prostredníctvom 
finančných sprostredkovateľov v príslušnom kalendárnom   štvrťroku podľa objemu a podielu sprostredkovaných úverov
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Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 34-04 

 
1.  V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo 

pobočky zahraničnej banky.  
 
2.  Úverom sa rozumie úver poskytnutý na základe  úverovej zmluvy medzi klientom a 

bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, vrátane úveru na refinancovanie a znovu 
prerokovaného úveru podľa bodu 3.  

 
3.  Znovu prerokovaným úverom sa na účely tohto výkazu rozumie nové prerokovanie 

existujúcich úverových zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta, pri 
ktorom sa predĺži zostatková splatnosť úveru, mení sa zabezpečenie úveru alebo sa 
zvyšuje zostatková výška úveru. 

 
4.  Pri vykazovaní úverov poskytnutých v príslušnom kalendárnom štvrťroku sa vykazujú 

len úvery, pri ktorých úverová zmluva nadobudla platnosť v príslušnom kalendárnom 
štvrťroku. Vykazuje  sa zmluvne dohodnutá hodnota istiny úveru. 

  
5.  Vykazujú sa úvery poskytnuté fyzickým osobám (sektor S.143, 144 – obyvateľstvo) 

okrem úverov, ktoré sú poskytnuté fyzickým osobám – podnikateľom, úverov vo forme 
kreditných kariet, revolvingových úverov a prečerpania bežného účtu.  

 
6.  Úvery sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa klasifikácie a kodifikácie 

inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.  
 
7.  Zabezpečeným úverom sa rozumie úver na bývanie podľa § 1 ods. 2 a 3 zákona                       

č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o úveroch na bývanie“), ktorý je zabezpečený záložným právom                       
k nehnuteľnosti.  

 
8. Nezabezpečeným úverom sa rozumie úver, ktorý nie je zabezpečený podľa bodu 7.  
 
9.  Úverom s výrazným navýšením výšky úveru sa rozumie úver, pri ktorom došlo                     

k výraznému navýšeniu celkovej výšky úveru alebo k výraznému prevyšovaniu súčtu 
zostávajúcich výšok existujúcich úverov podľa zákona o úveroch na bývanie a podľa 
zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Strana:5/5

Čís. r. Názov finančného sprostredkovateľa
IČO finančného 

sprostredkovateľa

Objem 
sprostredkovaných 

úverov
(v tis. eur)

Podiel 
sprostredkovaných  

úverov
(v percentách)

a 1 2 3 4

ČASŤ 7:  Nezabezpečené úvery poskytnuté prostredníctvom   finančných sprostredkovateľov v príslušnom kalendárnom štvrťroku 
podľa objemu a podielu sprostredkovaných úverov, okrem takýchto úverov poskytnutých stavebnými sporiteľňami na stavebné 

účely



612 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 9/2016 čiastka 35/2016 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

10.  Úverom bez výrazného navýšenia výšky úveru sa rozumie úver, ktorý nespĺňa 
definíciu podľa bodu 9.  

 
11. Finančným sprostredkovateľom sa rozumie osoba vykonávajúca finančné 

sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, okrem viazaného finančného agenta.  

 

ČASŤ 1:  Zabezpečené úvery poskytnuté v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa 
LTV  
 
1.  V časti 1 sa vykazujú zabezpečené úvery.  
 
2.  Hodnotou LTV sa rozumie ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie podľa § 9 ods. 2 

zákona o úveroch na bývanie.  
 
3.  Úvery sa vykazujú podľa hodnoty LTV v čase poskytnutia úveru a/alebo v čase znovu 

prerokovania zmluvných podmienok, ak sa predĺži zostatková splatnosť úveru, mení sa 
zabezpečenie úveru alebo sa zvyšuje zostatková výška úveru. LTV sa počíta len pre 
úvery zabezpečené podľa bodu 7, okrem úverov na refinancovanie bez výrazného 
navýšenia podľa bodu 10.  

 
4.  V stĺpcoch 2 a 3 sa na účely hodnotenia podľa bodov 9 a 10 do súčtu zostávajúcich výšok 

refinancovaných úverov započítavajú iba zostávajúce výšky refinancovaných 
zabezpečených úverov.  

 
ČASŤ 4: Zabezpečené úvery poskytnuté v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa 
doby splatnosti  
 
Úvermi poskytnutými stavebnými sporiteľňami na stavebné účely sa rozumejú úvery 
poskytnuté  na stavebné účely podľa § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.               
o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o stavebnom sporení“), a 
to bez ohľadu na ich zabezpečenie.  
 
ČASŤ 5: Kreditná kvalita úverov a úvery poskytnuté prostredníctvom finančného 
sprostredkovateľa  
 
1.  V stĺpcoch 1 a 2 sa vykazuje objem úverov poskytnutých v príslušnom kalendárnom 

štvrťroku.  
 
2.  V stĺpcoch 3 a 4 sa vykazuje objem úverov, ktoré sa v priebehu príslušného kalendárneho 

štvrťroka dostali do omeškania dlhšie ako 90 kalendárnych dní, teda počet dní omeškania 
sa v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka dostal z hodnoty kratšej ako 90 
kalendárnych dní nad túto hranicu, a to bez ohľadu na dátum ich poskytnutia, bez ohľadu 
na počet dní omeškania na konci príslušného kalendárneho štvrťroka, ako aj bez ohľadu 
na prvý dátum omeškania. Táto hodnota sa neznižuje o objem úverov, ktoré boli na 
začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka v omeškaní dlhšie ako 90 kalendárnych dní 
alebo sa takými stali počas príslušného kalendárneho štvrťroka, ale na konci príslušného 
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kalendárneho štvrťroka ich omeškanie nepresahovalo 90 kalendárnych dní. Neznižuje sa 
ani o úbytky v dôsledku odpisov alebo odpredajov úverov v omeškaní. Ak sa jeden úver 
v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka presunie do kategórie „omeškané dlhšie 
ako 90 kalendárnych dní“ viac ako jedenkrát, vykazuje sa iba raz.  

 
3.  V stĺpcoch 5 a 6 sa vykazuje celkový stav objemu úverov, teda hodnota celého portfólia,                       

k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka. Vykazujú sa všetky úvery bez 
ohľadu na dátum ich poskytnutia, ako aj bez ohľadu na ich omeškanie.  

 
4.  V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazuje celkový stav objemu úverov k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho štvrťroka. Vykazujú sa všetky úvery, ktorých omeškanie k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho štvrťroka je dlhšie ako 90 kalendárnych  dní, a to bez ohľadu 
na dátum ich poskytnutia, ako aj bez ohľadu na prvý dátum omeškania.  

 
5.  Pri vykazovaní úverov v omeškaní dlhšie ako 90 kalendárnych  dní v stĺpcoch 3, 4, 7 a 8 

sa vykazuje celá výška úveru, nie iba výška omeškaných splátok. Výška úveru sa 
vykazuje v hrubej hodnote, teda bez zníženia o opravné položky.  

 
6.  Pred schváleným úverom sa rozumie spotrebiteľský úver, ktorého výška je určená vopred 

bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe historických údajov o finančnej situácii 
spotrebiteľa získaných z interných zdrojov veriteľa o platobných operáciách, ktoré je 
možné doplniť o ďalšie informácie z interných zdrojov alebo externých zdrojov.  

 
7.  Úvermi poskytnutými stavebnými sporiteľňami na stavebné účely sa rozumejú úvery 

poskytnuté na stavebné účely podľa § 11 zákona o stavebnom sporení, a to bez ohľadu na 
ich zabezpečenie.  

 
ČASŤ 6: Zabezpečené úvery a nezabezpečené úvery poskytnuté stavebnými 
sporiteľňami na stavebné účely prostredníctvom  finančného  sprostredkovateľa             
v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa objemu a podielu sprostredkovaných 
úverov  
 
1.  V tabuľke sa vykazujú finanční sprostredkovatelia s podielom sprostredkovaných úverov 

najmenej 5 % na objeme všetkých zabezpečených úverov a nezabezpečených úverov 
poskytnutých stavebnými sporiteľňami na stavebné účely, teda nie iba úverov 
poskytnutých prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, poskytnutých v príslušnom 
kalendárnom štvrťroku.  

 
2.  V stĺpci 2 sa vykazuje identifikačné číslo organizácie pridelené finančnému 

sprostredkovateľovi; ak ho finančný sprostredkovateľ nemá pridelené, vykazuje sa 
vlastný identifikačný kód pridelený bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Vykazuje 
sa rovnaký vlastný identifikačný kód pre finančného sprostredkovateľa vo všetkých 
príslušných vykazovacích štvrťrokoch.  

 
3.  V stĺpci 3 sa vykazuje objem zabezpečených úverov a nezabezpečených úverov 

poskytnutých stavebnými sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom kalendárnom 
štvrťroku a sprostredkovaný príslušným finančným sprostredkovateľom.  
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4.  V stĺpci 4 sa vykazuje podiel podľa vzorca  
 

,  kde  
 
x  je objem zabezpečených úverov a nezabezpečených úverov poskytnutých 

stavebnými sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom  kalendárnom štvrťroku a 
sprostredkovaný príslušným finančným sprostredkovateľom,  

y  je celkový objem všetkých zabezpečených úverov a nezabezpečených úverov 
poskytnutých stavebnými sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom 
kalendárnom štvrťroku, teda  nie iba úverov poskytnutých prostredníctvom 
finančného sprostredkovateľa.  

 
5.  Objem aj podiel finančného sprostredkovateľa sa vykazuje za samostatného finančného 

agenta.  
 
ČASŤ 7: Nezabezpečené úvery  poskytnuté prostredníctvom finančného 
sprostredkovateľa v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa objemu  a podielu 
sprostredkovaných úverov, okrem takýchto úverov poskytnutých stavebnými 
sporiteľňami na stavebné účely  
 
1.  V tabuľke sa vykazujú finanční sprostredkovatelia s podielom sprostredkovaných úverov 

najmenej 5 % na objeme všetkých nezabezpečených úverov okrem úverov poskytnutých 
stavebnými sporiteľňami na stavebné účely, čiže nie iba úverov poskytnutých 
prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, poskytnutých v príslušnom kalendárnom 
štvrťroku.  

 
2.  V stĺpci 2 sa vykazuje identifikačné číslo organizácie pridelené finančnému 

sprostredkovateľovi; ak ho finančný sprostredkovateľ nemá pridelené, vykazuje sa 
vlastný identifikačný kód pridelený bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Vykazuje 
sa rovnaký vlastný identifikačný kód pre finančného sprostredkovateľa vo všetkých 
príslušných vykazovacích štvrťrokoch.  

 
3.  V stĺpci 3 sa vykazuje objem nezabezpečených úverov okrem úverov poskytnutých 

stavebnými sporiteľňami na stavebné účely poskytnutých v príslušnom kalendárnom 
štvrťroku a sprostredkovaný príslušným finančným sprostredkovateľom.  

 
4.  V stĺpci 4 sa vykazuje podiel podľa vzorca  
 

,  kde  
 
x  je objem nezabezpečených úverov, okrem úverov poskytnutých stavebnými 

sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom kalendárnom štvrťroku a 
sprostredkovaný príslušným finančným sprostredkovateľom,  

y  je celkový objem všetkých nezabezpečených úverov, okrem úverov poskytnutých 
stavebnými sporiteľňami na stavebné účely v príslušnom kalendárnom štvrťroku, 
teda  nie iba úverov poskytnutých prostredníctvom finančného sprostredkovateľov.  
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5.  Objem aj podiel finančného sprostredkovateľa sa vykazuje za samostatného finančného 
agenta.  

 
6.  Úvermi poskytnutými stavebnými sporiteľňami na stavebné účely sa rozumejú úvery 

poskytnuté na stavebné účely podľa § 11 zákona o stavebnom sporení, a to bez ohľadu na 
ich zabezpečenie.  

 
7.  Použité skratky  

tis.   - tisíc, 
LTV  - ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie podľa § 9 ods. 2 zákona  

o úveroch na bývanie,  
č. r.   - číslo riadku,  
IČO    - identifikačné číslo organizácie.“.  

 
 

Čl. II 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch 
guvernér 

v z. Karol Mrva v. r. 
člen bankovej rady a 

výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch 
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