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1 
ROZHODNUTIE 

Národnej banky Slovenska 
 

z 22. februára 2013, 
 

 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 
o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky 
do eurozóny v znení neskorších predpisov 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky             
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov rozhodla: 
 

Čl. I 
 
 Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní 
operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení rozhodnutia 
NBS č. 2/2009, rozhodnutia NBS č. 7/2009, rozhodnutia NBS č. 2/2010, rozhodnutia NBS 
č. 5/2010, rozhodnutia NBS č. 8/2010, rozhodnutia NBS č. 13/2010, rozhodnutia NBS 
č. 4/2011, rozhodnutia NBS č. 9/2011, rozhodnutia NBS č. 5/2012, rozhodnutia NBS 
č. 6/2012, rozhodnutia NBS č. 8/2012 a rozhodnutia č. 13/2012 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 12 ods. 8 písm. a) a b) sa slová „o dva pracovné dni“ nahrádzajú slovami „do dvoch  

pracovných dní“. 
 
2.  § 46c znie: 

„(1) Eurosystém môže rozhodnúť, že za určitých podmienok zmluvné strany môžu 
v niektorých dlhodobejších refinančných operáciách pred termínom ich splatnosti znížiť 
svoju angažovanosť alebo ukončiť svoju účasť (ďalej len „predčasné splatenie“). 

 
(2) V oznámení o tendri musí byť uvedené  

a) či sa na daný tender vzťahuje možnosť predčasného splatenia a 
b) deň, odkedy môže byť možnosť predčasného splatenia uplatnená. 

 
(3) Informácie podľa odseku 2 môžu byť prípadne poskytnuté aj inou formou, 

ktorú Eurosystém považuje za vhodnú. 
 
(4) Zmluvná strana môže uplatniť predčasné splatenie dlhodobejších refinančných 

operácií pred termínom ich splatnosti tým, že najmenej týždeň pred dňom predčasného 
splatenia oznámi NBS  
a) sumu, ktorú plánuje splatiť predčasným splatením a 
b) deň, kedy chce vykonať predčasné splatenie sumy. 

 
(5) Ak nie je Eurosystémom určené inak, predčasné splatenie môže byť 

uskutočnené v ktorýkoľvek deň zhodný s dňom vyrovnania hlavnej refinančnej operácie 
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Eurosystému za podmienky, že zmluvná strana oznámi túto skutočnosť NBS v súlade 
s odsekom 4. 

 
(6) Oznámenie o predčasnom splatení podľa odseku 4 sa pre zmluvnú stranu stáva 

záväzným týždeň pred dňom predčasného splatenia, na ktoré sa vzťahuje. 
 
(7) Ak zmluvná strana sčasti alebo v plnej výške nevyrovná sumu splatnú ku dňu 

predčasného splatenia podľa odseku 4, môže uplatniť NBS peňažnú sankciu podľa 
§ 5 ods. 2 písm. a), ktorej spôsob výpočtu je uvedený v bode 1 prílohy č. 1. 
 

(8) Uplatnením peňažnej sankcie nie je dotknuté právo NBS uplatniť voči 
zmluvnej strane v prípade nedodržania záväzkov opatrenia vyplývajúce z rámcových 
zmlúv medzi NBS a zmluvnou stranou. 

 
 

Čl. II 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. marca 2013. 
 
 
 
 

Jozef Makúch  
guvernér 

v z. Ján Tóth v. r. 
viceguvernér 
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