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6/2020 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 8. decembra 2020, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní 

informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami 
a  pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení opatrenia Národnej 
banky Slovenska č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.) a opatrenia Národnej banky 
Slovenska č. 15/2018 (oznámenie č. 328/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 
 „j) údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou, v členení 

podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe 
č. 5.“. 

 
2.  V § 2 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú: 
  „(4) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu častí č. 1, 3, 4 a 9 prílohy 

č. 5 sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka, 
najneskôr do 45 dní po uplynutí posledného dňa prvého kalendárneho polroka a najneskôr 
do 90 dní po uplynutí posledného dňa druhého kalendárneho polroka, ak ide o banku podľa 
osobitného predpisu.10) 

 
  (5) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu častí č. 1, 3, 4 a 9 prílohy 

č. 5 sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, najneskôr 
do 90 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho roka, ak nejde o banku podľa 
osobitného predpisu.10) 

 
  (6) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu častí č. 2, 5 až 8 a 10 prílohy č. 5 

sa uverejňujú, ak ide o banku podľa osobitného predpisu10) a zároveň pomer objemu 
problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou k objemu celkových 
expozícií dosiahne úroveň najmenej 5 % dva po sebe nasledujúce štvrťroky počas štyroch 
štvrťrokov pred dátumom uverejnenia. Informácie sa uverejňujú podľa stavu k poslednému 
dňu príslušného kalendárneho roka, najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa 
kalendárneho roka. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„10) § 33a písm. b) a c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.“. 
 
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7. 

 



3.  V § 2 ods. 7 sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „2 až 6“. 
 
4.  Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá je prílohou k tomuto opatreniu. 
 
 

Čl. II 
 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Kažimír v. r.  
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar: odbor dohľadu nad bankovníctvom  tel.: +421 2 5787 2802 
 









Metodika na vypracúvanie 

Údajov o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou







1. Údaje sa zverejňujú bankou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia pre zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti 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 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení (ďalej „nariadenie“)



2. Na účely zverejňovania sa rozumie

		a) hrubou účtovnou hodnotou hrubá účtovná hodnota vymedzená v časti 1 odseku 34 prílohy V nariadenia a pri poskytnutých úverových prísľuboch nominálna hodnota, ako sa vymedzuje v odseku 118 časti 2 prílohy V nariadenia,

		b) akumulovanou zníženou hodnotou akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty
z dôvodu kreditného rizika a úprav ocenenia v súlade s odsekmi 11, 69 až 71, 106 a 110 časti 2 prílohy V nariadenia.



3. Vypĺňajú sa všetky riadky, okrem tých, ktoré sú označené sivou tlačou.



4. Údaje sa uvádzajú v eurách. Hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku dňu zostavenia prílohy.



5. Použité skratky

č. – číslo

r. – riadok

MSP – malé a stredné podniky

tis. – tisíc.
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časť 1

																		Príloha k opatreniu č. 6/2020



		Príloha č. 5 k opatreniu  č. 16/2014

		VZOR



		Údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou

		časť 1: Kreditná kvalita expozícií s odloženou splatnosťou

																				1/10

		č.r.		Protistrana		Hrubá účtovná hodnota expozícií								Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu
kreditného rizika a úprav ocenenia				Prijaté zabezpečnie na expozície s odloženou splatnosťou

						Bezproblémové expozície s odloženou splatnosťou		Problémové expozície s odloženou splatnosťou						Na bezproblémové expozície
s odloženou splatnosťou		Na problémové expozície
s odloženou splatnosťou				Z  toho prijaté zabezpečenie na problémové expozície


										Z toho v stave zlyhania		Z toho so zníženou hodnotou

		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j

		1		Úvery a preddavky

		2		      Centrálne banky

		3		      Orgány verejnej správy

		4		      Úverové inštitúcie

		5		      Ostatné finančné korporácie

		6		      Nefinančné korporácie

		7		      Domácnosti

		8		Dlhové cenné papiere

		9		Poskytnuté úverové prísľuby

		10		Spolu







časť 3

		časť 3: Kreditná kvalita bezproblémových a problémových expozícií podľa dní splatnosti

																												2/10

		č.r.		Protistrana		Hrubá účtovná hodnota expozícií

						Bezproblémové expozície						Problémové expozície

								V rámci splatnosti alebo po splatnosti < = 30 dní		Po splatnosti
> 30 dní < = 90 dní				Expozície, ktorých splatenie je nepravdepodobné a ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti  < =  90 dní		Po splatnosti
> 90 dní < = 180 dní		Po splatnosti
 > 180 dní < = 1 rok		Po splatnosti
> 1 rok < = 2 roky		Po splatnosti 
> 2 roky < = 5 rokov		Po splatnosti
> 5 rokov < = 7 rokov		Po splatnosti > 7 rokov		Z toho v stave zlyhania

		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n

		1		Úvery a preddavky

		2		      Centrálne banky

		3		      Orgány verejnej správy

		4		      Úverové inštitúcie

		5		      Ostatné finančné korporácie

		6		      Nefinančné korporácie

		7		             Z toho MSP

		8		      Domácnosti

		9		Dlhové cenné papiere

		10		      Centrálne banky

		11		      Orgány verejnej správy

		12		      Úverové inštitúcie

		13		      Ostatné finančné korporácie

		14		      Nefinančné korporácie

		15		Podsúvahové expozície

		16		      Centrálne banky

		17		      Orgány verejnej správy

		18		      Úverové inštitúcie

		19		      Ostatné finančné korporácie

		20		      Nefinančné korporácie

		21		      Domácnosti

		22		Spolu







časť 4

		časť 4: Bezproblémové a problémové expozície a súvisiace úpravy ocenenia

																																		3/10

		č.r.		Protistrana		Hrubá účtovná hodnota expozícií												Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a úprav ocenenia												Akumulovaný čiastočný odpis		Prijaté zabezpečenie

						Bezproblémové expozície						Problémové expozície						Bezproblémové expozície – akumulovaná znížená hodnota a úpravy ocenenia						Problémové expozície – akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
a úprav ocenenia								Na bezproblémové expozície		Na problémové expozície

								Z toho úroveň 1		Z toho úroveň 2				Z toho úroveň 2		Z toho úroveň 3				Z toho úroveň 1		Z toho úroveň 2				Z toho úroveň 2		Z toho úroveň 3

		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n		o		p		q

		1		Úvery a preddavky

		2		      Centrálne banky

		3		      Orgány verejnej správy

		4		      Úverové inštitúcie

		5		      Ostatné finančné korporácie

		6		      Nefinančné korporácie

		7		            Z toho MSP

		8		      Domácnosti

		9		Dlhové cenné papiere

		10		      Centrálne banky

		11		      Orgány verejnej správy

		12		      Úverové inštitúcie

		13		      Ostatné finančné
korporácie

		14		      Nefinančné korporácie

		15		Podsúvahové expozície

		16		      Centrálne banky

		17		      Orgány verejnej správy

		18		      Úverové inštitúcie

		19		      Ostatné finančné korporácie

		20		      Nefinančné korporácie

		21		      Domácnosti

		22		Spolu







časť 9

		časť 9: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva

								4/10

		č.r.		Majetok		Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva

						Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné
zmeny



		a		b		c		d

		1		Nehnuteľný majetok

		2		      určený na bývanie

		3		      určený na podnikanie

		4		Hnuteľný majetok

		5		Nástroje vlastného imania a dlhové nástroje

		6		Ostatný majetok







...





časť 2

		časť 2: Kvalita expozícií podľa odloženej splatnosti

						5/10

		č.r.		Typ		Hrubá účtovná hodnota expozícií s odloženou splatnosťou





		a		b		c

		1		Úvery a preddavky, ktorých splatnosť bola odložená viac ako dvakrát

		2		Nesplácané úvery a preddavky s odloženou splatnosťou, ktoré nesplnili kritéria na vyradenie z kategórie problémových expozícií







časť 5

		časť 5: Kvalita problémových expozícií podľa geografického rozdelenia

																		6/10

		č.r.		Protistrana		Hrubá účtovná hodnota expozícií								Akumulovaná znížená hodnota		Rezervy na podsúvahové záväzky a poskytnuté finančné záruky		Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií

								z toho problémové expozície				z toho podlieha zníženiu hodnoty

										z toho expozície v stave zlyhania

		a		b		c		d		e		f		g		h		i

		1		Súvahové expozície

		2		      Krajina 1

		3		      Krajina 2

		4		      Krajina 3

		5		      Krajina 4

		6		      Krajina 5

		7		      Krajina 6

		8		      Krajina 7

		9		      Krajina 8

		10		      Krajina 9

		11		      Krajina 10

		12		Podsúvahové expozície

		13		      Krajina 1

		14		      Krajina 2

		15		      Krajina 3

		16		      Krajina 4

		17		      Krajina 5

		18		      Krajina 6

		19		      Krajina 7

		20		      Krajina 8

		21		      Krajina 9

		22		      Krajina 10







časť 6

		časť 6: Kreditná kvalita expozícií podľa odvetví

																7/10

		č.r.		Odvetvie		Hrubá účtovná hodnota expozícií								Akumulovaná znížená hodnota		Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií

								z toho problémové expozície				z toho expozície podliehajúce zníženiu hodnoty

										z toho expozície v stave zlyhania

		a		b		c		d		e		f		g		h

		1		Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

		2		Ťažba a dobývanie

		3		Priemyselná výroba

		4		Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu

		5		Dodávka vody

		6		Stavebníctvo

		7		Veľkoobchod a maloobchod

		8		Doprava a skladovanie

		9		Ubytovacie a stravovacie služby

		10		Informácie a komunikácia

		11		Finančné a poisťovacie činnosti

		12		Činnosti v oblasti nehnuteľností

		13		Odborné, vedecké a technické činnosti

		14		Administratívne a podporné služby

		15		Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

		16		Vzdelávanie

		17		Umenie, zábava a rekreácia

		18		Zdravotníctvo a sociálna pomoc

		19		Ostatné činnosti služieb

		20		Spolu







časť 7

		časť 7: Oceňovanie zabezpečenia

																												8/10

		č.r.		Typ		Expozície

								Bezproblémové				Problémové

														Expozície, ktorých splatenie je nepravdepodobné a ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti < = 90 dní		Po splatnosti > 90 dní

										Z toho po splatnosti           > 30 dní < = 90 dní								Z toho po splatnosti           > 90 dní < = 180 dní		Z toho po splatnosti          > 180 dní < = 1 rok		Z toho po splatnosti           > 1 rok < = 2 roky		Z toho po splatnosti           > 2 rok < =  5 rokov		Z toho po splatnosti             > 5 rok < = 7 rokov		Z toho po splatnosti           > 7 rokov

		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n

		1		Hrubá účtovná hodnota

		2		      Z toho zabezpečené

		3		            Z toho zabezpečené nehnuteľným majetkom

		4		                   Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 60 % a nižším alebo rovnajúcim sa 80 %

		5		                   Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 80% a nižším alebo rovnajúcim sa 100%

		6		                   Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 100 %

		7		Akumulovaná znížená hodnota zabezpečených aktív

		8		Zabezpečenie

		9		      Z toho obmedzená hodnota v hodnote expozície

		10		      Z toho nehnuteľný majetok

		11		      Z toho hodnota nad hornou hranicou

		12		      Z toho nehnuteľný majetok

		13		Prijaté finančné záruky

		14		Akumulovaný čiastočný odpis







časť 8

		časť 8: Zmeny objemu nesplácaných úverov a preddavkov

								9/10

		č.r.		Protistrana		Hrubá účtovná hodnota expozícií		Súvisiace čisté akumulované náhrady





		a		b		c		d

		1		Počiatočný objem nesplácaných úverov a preddavkov

		2		Kladné peňažné toky do nevýnosných portfólií

		3		Záporné peňažné toky z nevýnosných portfólií

		4		Záporný peňažný tok do výnosného portfólia

		5		Záporný peňažný tok v dôsledku splatenia úveru, čiastočného alebo úplného

		6		Záporný peňažný tok v dôsledku likvidnosti zabezpečenia

		7		Záporný peňažný tok v dôsledku nadobudnutia vlastníctva zabezpečenia

		8		Záporný peňažný tok v dôsledku predaja nástrojov

		9		Záporný peňažný tok v dôsledku prenosu rizika

		10		Záporný peňažný tok v dôsledku odpisu

		11		Záporný peňažný tok v dôsledku iných situácií

		12		Záporný peňažný tok v dôsledku zmeny klasifikácie na „držané na predaj“

		13		Konečný objem nesplácaných úverov a preddavkov







časť 10

		časť 10: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva členené podľa rokov

																												10/10

		č.r.		Typ		Zníženie dlhu				Celkové zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva

														Vykazované < = 2 roky				Vykazované                                                 > 2 roky < = 5 rokov				Vykazované > 5 rokov				Z toho neobežné aktíva držané na predaj

						Hrubá účtovná hodnota		Akumulované záporné zmeny		Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné zmeny		Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné zmeny		Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné zmeny		Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné zmeny		Hodnota pri počiatočnom vykázaní		Akumulované záporné zmeny

		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n

		1		Zabezpečenie získané nadobudnutým vlastníctvom nehnuteľného a hnuteľného majetku

		2		Zabezpečenie získané nadobudnutým vlastníctvom iného majetku

		3		Nehnuteľný majetok určený na bývanie

		4		Nehnuteľný majetok určený na podnikanie

		5		Hnuteľný majetok

		6		Nástroje vlastného imania a dlhové nástroje

		7		Ostatný majetok

		8		Spolu



















