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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
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