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7 
ROZHODNUTIE  

Národnej banky Slovenska 
z 2. júla 2013, 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska                       
č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS 

 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 48 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  rozhodla: 
 

Čl. I 
 

 Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách 
platobného systému SIPS sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  V § 1 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a  pripájajú sa tieto 

slová: „je súčasťou TARGET2.2a)“ a v druhej vete sa slová „V systéme TARGET2-SK“ 
nahrádzajú slovami „V TARGET2“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie: 
„2a) § 1 ods. 49 rozhodnutia NBS č. 3/2010 v znení neskorších predpisov.“. 

 
2.  V § 1 sa za odsek 2  vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) STEP2 je  platobný systém, prevádzkovaný spoločnosťou EBA CLEARING, 
prostredníctvom ktorého Národná banka Slovenska zabezpečuje spracovanie 
cezhraničných úhrad (SEPA Credit Transfer) a cezhraničných inkás  (SEPA Direct Debit 
Core) podľa pravidiel SEPA.2b)“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie: 
„2b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012, ktorým 

sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012).“. 

 
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15. 

 
3.  Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:  

„3) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2013 zo 14. mája 2013 o všeobecných 
obchodných podmienkach prístupu do dátovej siete UNIVERZAL-NET.“. 

 
4.  V § 1 ods. 13 sa na konci za slovo „SIPS“ vkladajú slová „a do STEP2.“ 
 
5. V § 1 ods. 13, § 3 ods. 1 písm. d), odseku 2 písm. c), § 4 ods. 5 písm. b) a c), § 7 ods. 1 

písm. d), § 8 ods. 1 písm. d), odseku 4, § 9 ods. 1, § 12 ods. 2, 4 a 5, § 14 ods. 4, 5 a 8 až 
10 a § 18 ods. 3 sa slová „TARGET2-SK“ nahrádzajú slovami „TARGET2“. 
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6.  V § 1 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Pracovný deň platobného systému SIPS je 

zhodný s pracovným dňom TARGET2.3a)“.  
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 
„3a) Príloha č. 5 bod 1 rozhodnutia NBS č. 3/2010 v znení neskorších predpisov.“. 

 
7.  V § 2 sa  odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:  

„e)  zahraničná banka so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom 
štáte Európskeho hospodárskeho priestoru oprávnená na vykonávanie bankových 
činností aj bez založenia pobočky.5a)“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 
„5a) § 11 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

 
8.   § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
  „(3) Účastník môže prostredníctvom platobného systému SIPS vykonávať príkazy 

jednou z týchto možností: 
a) tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA a tuzemské inkasá podľa pravidiel SEPA, 
b) tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá podľa pravidiel SEPA 

a cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA, 
c) tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá podľa pravidiel SEPA 

a cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA alebo 
d) tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá podľa pravidiel SEPA, 

cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA a cezhraničné inkasá podľa pravidiel 
SEPA.“ 

 
9.  V § 3 ods. 1 sa  za slová „písm. a)“  vkladajú slová „a e)“.  
 
10.  § 3 sa  dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
  „(3) Subjekt, ktorý bude prostredníctvom platobného systému SIPS vykonávať 

cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA alebo cezhraničné inkasá podľa pravidiel 
SEPA musí byť registrovaný 

a) v Európskej platobnej rade ako používateľ príslušnej SEPA schémy; postup 
registrácie k jednotlivým SEPA schémam je zverejnený na webovom sídle 
Európskej platobnej rady, 

b) v STEP2 ako nepriamy účastník Národnej banky Slovenska pre príslušnú SEPA 
schému, pričom pre jednu SEPA schému nemôže byť registrovaný v STEP2 
u viacerých priamych účastníkov; postup registrácie nepriamych účastníkov 
Národnej banky Slovenska v  STEP2 je zverejnený prostredníctvom UNIVERZAL-
NET®.3)“. 

 
11. V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú: 

„b)  oznámenie príkazov, ktoré žiadateľ bude prostredníctvom platobného systému SIPS 
vykonávať; žiadateľ v žiadosti uvedie jednu z možností uvedených v § 2 ods. 3, 

  c) oznámenie 8-miestneho BIC kódu7a) žiadateľa; ak žiadateľ bude prostredníctvom 
platobného systému SIPS vykonávať cezhraničné príkazy, oznámenie aj 11-
miestneho BIC kódu,“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: 
„7a) § 1 ods. 2 rozhodnutia NBS č. 3/2010 v znení neskorších predpisov.“. 
 
Doterajšie písmená c) až d) sa  označujú ako písmená d) až f). 

 
12. V § 4  ods. 7 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „ak je však niektorá príloha 

vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s prílohou sa musí predložiť aj jej úradne 
osvedčený preklad do štátneho jazyka“ sa nahrádzajú slovami „ak sa žiadateľ s Národnou 
bankou Slovenska nedohodne inak.“. 

 
13.  V § 9 odsek 2 znie:  

„(2) Národná banka Slovenska prevádzkuje platobný systém SIPS vo svojom ústredí 
v Bratislave, ul. I. Karvaša 1.“.  

 
14. § 10 znie: 

„§ 10 
 

Agentom pre vyrovnanie podľa § 47 ods. 3 zákona o platobných službách je 
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, ktorá vedie vyrovnacie účty 
účastníkov platobného systému SIPS pre vyrovnanie výsledných pozícií finančných 
prostriedkov z platobného systému SIPS.“. 

 
15.  V § 11 ods. 1 sa za slová „Každý účastník platobného systému SIPS“ vkladajú slová           

„so sídlom na území Slovenskej republiky“. 
 
16.  V § 11 odsek 2 znie:  

„(2) Národná banka Slovenska môže prideliť identifikačný kód aj účastníkovi 
platobného systému SIPS so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak si to jeho 
účasť v platobnom systéme SIPS vyžaduje.“. 

 
17.  V § 11 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová veta, ktorá znie: „Každý účastník je 

v platobnom systéme SIPS registrovaný  jedným identifikačným kódom platobného styku 
a jedným BIC kódom.“. 

 
18. V § 12 odsek 3 znie: 

„(3) Účastník platobného systému SIPS je povinný doručiť Národnej banke 
Slovenska dve originálne vyhotovenia mandátu na inkaso9a) podpísané štatutárnym 
zástupcom k svojmu vyrovnaciemu účtu v TARGET2 na formulári č. 2002 Debit 
Mandate for AS Settlement, ktorý je zverejnený na webovom sídle Národnej banky 
Slovenska v klientskej zóne TARGET2-SK.“. 

 
Poznámka pod čiarou  k odkazu 9a znie: 
„9a) § 1 ods. 25 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch 

vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov.“. 
 
19. V § 12 v ods. 5 sa slová „prvý alebo druhý“ nahrádzajú slovom „každý“ a slová „bodov 9 

alebo 10“ sa nahrádzajú slovami „bodu 10“. 
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20.  V § 13 ods. 2 v prvej vete sa za slová „platobného systému SIPS“ vkladajú slová 

„aktuálnu verziu programového vybavenia pre“. 
 
21.  V § 13 ods. 3 sa slovo „spravidla“ nahrádza slovom „najneskôr“. 
 
22.  V § 13 ods. 7 sa za slovo „Slovenska“ vkladá slovo „najneskôr“. 
 
23.  V § 14 sa vypúšťa odsek 5. 
 

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12. 
 
24.  V § 14 v ods. 5 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak to umožňuje 

časový harmonogram prevádzky platobného systému SIPS.“. 
 
25.  V § 15 v druhej vete sa slovo „Príkazy“ nahrádza slovami „Úhrady podľa pravidiel 

SEPA“. 
 
26. V § 21  ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „spôsobom určeným Národnou bankou 

Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „podľa prílohy k tomuto rozhodnutiu, najneskôr do 14 
pracovných dní od  sprístupnenia rozpisu poplatkov za príslušný kalendárny mesiac 
podľa odseku 4.“ 

 
27.  Príloha znie: 

„Príloha k rozhodnutiu NBS č. 7/2012 
 

Sadzobník poplatkov platobného systému SIPS 
 

 
Transakčné poplatky: 

 
1. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka    
 v časovom pásme od 16:30 h do 9:00 h                    0,01 eur 

 
2. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka  

v časovom pásme od 9:00 h do 12:30 h 
a) splatného v aktuálnom účtovnom dni                    0,05 eur 
b) splatného v nasledujúcich účtovných dňoch        0,01 eur 

 
3. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka  

 v časovom pásme od 12:30 h do 16:30 h            0,01 eur 
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Mesačné poplatky: 
 

4. Poplatok za využívanie služieb platobného systému SIPS     
a)  tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA a tuzemské inkasá  
 podľa pravidiel SEPA  200,00 eur 
b)  tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá  
 podľa pravidiel SEPA a cezhraničné úhrady  
 podľa pravidiel SEPA 300,00 eur 
c)  tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá  
 podľa pravidiel SEPA a cezhraničné inkasá  
 podľa pravidiel SEPA  350,00 eur 
d)  tuzemské úhrady podľa pravidiel SEPA, tuzemské inkasá  
 podľa pravidiel SEPA, cezhraničné úhrady podľa  
 pravidiel SEPA a cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA 400,00 eur 

  
       Jednorazové poplatky: 
 

5. Poplatok za pripojenie účastníka do platobného systému  SIPS         1 000,00 eur 
 

6. Poplatok za pripojenie nepriameho účastníka do systému STEP2 
a) cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA    350,00 eur 

 b) cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA    350,00 eur 
 

7. Poplatok za výstup nepriameho účastníka zo systému STEP2 
a) cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA    350,00 eur 

 b) cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA    350,00 eur 
  

8. Poplatok za zmenu údajov nepriameho účastníka v systéme STEP2 350,00 eur 
 

9. Poplatok za oneskorenú úhradu poplatkov účastníka za SIPS 
 - omeškanie viac ako 10 kalendárnych dní od splatnosti rozpisu  

   poplatkov         250,00 eur 
      

10. Poplatok za neúspešné spracovanie klíringového cyklu         
 - multilaterálneho z dôvodu nedostatku likvidity                         10 000,00 eur 
 

11. Poskytnutie archívnych dát na žiadosť účastníka: 
a) dáta archivované do 1 mesiaca                100,00 eur 
b) dáta staršie ako 1 mesiac                         200,00 eur  

  c) za jeden vyhotovený nosič                         20,00 eur 
 

Poplatky za pripojenie do dátovej siete UNIVERZAL-NET®: 
 

12. Mesačný poplatok za štandardné pripojenie účastníka do platobného systému SIPS  
(pripojenie dvoma nezávislými dátovými spojmi TCP/IP v dátovej sieti 
UNIVERZAL-NET® najviac dvoma nezávislými uzlami): 
a) jednou terestriálnou linkou s prenosovou rýchlosťou 64 kb/s a 
b) jednou linkou s rádiovým prenosom s prenosovou rýchlosťou 64 kb/s    610,00 eur 
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13. Mesačný poplatok za redukované pripojenie účastníka do platobného systému SIPS  
(jeden uzol a jeden dátový spoj TCP/IP) s pripojením: 
a) terestriálnou linkou s prenosovou rýchlosťou 64 kb/s    230,00 eur 
b) linkou s rádiovým prenosom s prenosovou rýchlosťou 64 kb/s   380,00 eur 

 
14. Jednorazový poplatok za zrušenie koncového uzla dátovej siete UNIVERZAL-NET®  

účastníka platobného systému SIPS pripojeného 
a) terestriálnou linkou        180,00 eur 
b) linkou s rádiovým prenosom       330,00 eur 

 
Poznámky 
 
K bodom 1 až 3: 
Účastník platí vstupný poplatok za každý príkaz prijatý  platobným systémom SIPS bez 
ohľadu na typ príkazu. Rovnaký poplatok sa platí za domáci aj za cezhraničný príkaz. Výška 
poplatku závisí od času, kedy platobný systém SIPS príkaz  prijal.  
 
K bodu 4: 
Poplatok pokrýva náklady Národnej banky Slovenska na zúčtovacie služby zabezpečované 
prostredníctvom systému TARGET2 ako aj prevádzkové náklady za využívanie služieb 
systému STEP2. Účastník platí len jeden z uvedených poplatkov podľa toho, ktoré služby 
platobného systému SIPS využíva.  
 
K bodu 5: 
Poplatok pokrýva náklady Národnej banky Slovenska spojené s overením technických  
predpokladov účastníka na účasť v platobnom systéme SIPS, školením používateľov 
účastníka, poskytovaním konzultácií, programového vybavenia  a pod. Poplatok sa netýka 
v súčasnosti existujúcich účastníkov. 
 
K bodu 6, 7 a 8: 
Poplatky Národná banka Slovenska refakturuje svojim nepriamym účastníkom na základe 
faktúry za využívanie služieb systému STEP2. Účastník  môže využívať len tie služby 
systému STEP2, ktoré Národná banka Slovenska aktuálne podporuje. 
 
K bodu 9: 
Národná banka Slovenska účtuje poplatok v rozpise poplatkov za nasledujúci kalendárny 
mesiac. 
 
K bodu 10: 
Účastník platí poplatok za každý multilaterálny klíringový cyklus, ktorý nebol úspešne 
vyrovnaný v systéme TARGET2 z dôvodu nedostatku likvidity na PM účte účastníka. Ak 
neúspešné vyrovnanie klíringového cyklu v systéme TARGET2 zapríčinia viacerí účastníci, 
poplatok v plnej výške platí každý účastník, ktorý nemal dostatok likvidity na svojom PM 
účte. 
 
K bodu 11: 
Poplatky uvedené v bode 11 sú za výkon jedného zamestnanca za deň. Poplatok                       
za vyhotovené nosiče s historickými dátami bude vypočítaný zo skutočnej ceny nosiča a 
počtu nosičov.  
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K bodom 12 až 14: 
Uvedené poplatky sú za využívanie a zrušenie liniek pôvodnej infraštruktúry dátovej siete 
UNIVERZAL-NET®. Účastníci, ktorí sú do dátovej siete UNIVERZAL-NET® pripojení iba 
cez novú infraštruktúru dátovej siete UNIVERZAL-NET® (internet, dátová sieť mobilného 
operátora) tieto poplatky Národnej banke Slovenska neplatia. 

 
 
 

Čl. II 
 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto rozhodnutím.  
 
 

Čl. III 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r.  
guvernér 

 
 
 
 
 




