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6/2020
Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
zo 17. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla
2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike
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 č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii
rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS č.
21/2015, rozhodnutia NBS č. 1/2016, rozhodnutia NBS č. 24/2016, rozhodnutia NBS č. 7/2017,
rozhodnutia NBS č. 2/2018 a rozhodnutia NBS č. 8/2019 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 35 ods. 12 sa číslo „500 000“ nahrádza číslom „100 000“.

2.

V § 37 odsek 2 znie:
„(2) Zmluvná strana NBS je povinná každých päť rokov do konca septembra
kalendárneho roka predložiť NBS uistenie vypracované externým audítorom o vhodnosti
postupov, kontrolných mechanizmov a informačných systémov používaných zmluvnou
stranou NBS pri poskytovaní informácií NBS o úverových pohľadávkach používaných ako
zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému.“.

3.

Za § 63 sa vkladá § 64, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 64
Prijímanie obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných centrálnou
vládou Helénskej republiky
(1) NBS môže prijímať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému
obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané centrálnou vládou Helénskej republiky,
ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky Eurosystému na štandardnú úroveň hodnotenia
kreditnej kvality obchodovateľných aktív určené v § 40 a 41, za predpokladu, že tieto
dlhové cenné papiere spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti platné pre
obchodovateľné aktíva určené v § 33.
(2) Na cenné papiere, ktoré spĺňajú podmienky určené v odseku 1, sa uplatňujú
oceňovacie zrážky, podľa prílohy č. 12 tabuľky č. 6.“.
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4.

V prílohe č. 12 tabuľka č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Tabuľka č. 5

Výška zrážok uplatňovaná na ABS dočasného rámca Eurosystému
podľa § 62 ods. 5 a 10.
(v%)
Vážená priemerná
doba do splatnosti 1)

Oceňovacia
zrážka

0-1

4,8

1-3

7,2

3-5

10,4

5-7

12

7-10

14,4

viac ako 10

24
.“.

5.

Za tabuľku č. 5 sa dopĺňa tabuľka č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Tabuľka č. 6

Výška zrážok uplatňovaná na akceptovateľné obchodovateľné
aktíva v kategóriách oceňovacích zrážok I pre stupne kreditnej
kvality 4 a 5 podľa § 64.
(v %)
Kategória oceňovacích zrážok I

Kreditná
kvalita

Stupeň 4

Zostatková
splatnosť (v
rokoch)1)

Kupón
s pevnou úrokovou
sadzbou

Nulový
kupón

Kupón
s pohyb. úrokovou
sadzbou

[0, 1)

6,4

6,4

6,4

[1, 3)

9,6

10,4

9,6

[3, 5)

11,2

12

11,2

[5, 7)

12,4

13,6

12,4

[7, 10)

13,2

14,4

13,2

[10, ∞)

14,4

16,8

14,4
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Zostatková
splatnosť
(v rokoch)1)

Kupón
s pevnou úrokovou
sadzbou

Nulový
kupón

Kupón
s pohyb. úrokovou
sadzbou

[0, 1)

8

8

8

[1, 3)

11,2

12

11,2

[3, 5)

13,2

14

13,2

[5, 7)

14,4

15,6

14,4

[7, 10)

15,2

16,4

15,2

[10, ∞)

16,4

18,8

16,4

Stupeň 5

Vysvetlivky:
1) Interval [0, 1) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL menšiu ako jeden rok; interval [1, 3)
znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu ako jeden rok a menšiu ako tri roky;
interval [3, 5) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu ako tri roky a menšiu
ako päť rokov, a tak ďalej.“.

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. apríla 2020.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika
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Oznámenie
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa
§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 24. marca 2020 o vydaní strieborných
zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia
narodenia Maximiliána Hella.
Začiatok vydávania: máj 2020
Oznámenie NBS je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom
83/2020 Z. z.

Vydavateľ: Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1,813 25 Bratislava 1,
IČO: 30844789
Periodicita: vychádza podľa potreby Národnej banky Slovenska
Objednávky vybavuje Národná banka Slovenska, odbor právnych služieb, legislatívne
oddelenie, Mgr. Magdaléna Oravcová 02/5787 2471, Ing. Mariana Vašková 02/5787 2472.
E-mail: vestnik@nbs.sk

