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Peter Kažimír sa ujal postu
guvernéra NBS

P. Kažimír uviedol, že sa chce zamerať na digitalizáciu platobných služieb, chce pokračovať aj
v opatreniach zameraných na ochranu ﬁnančných spotrebiteľov, ale aj na zlepšenie analytickej
činnosti NBS. „Urobím všetko pre to, aby som pomohol NBS pripraviť sa na novú dobu. Je spojená
s novými digitálnymi platobnými platformami,
s novými spôsobmi fungovania obchodných modelov vo ﬁnančnom sektore.“ Skonštatoval, že na
prvom mieste vždy bola a bude stabilita ﬁnančného sektora.
Nový guvernér NBS považuje za dôležité aj
zvyšovanie ﬁnančnej gramotnosti na Slovensku.
„V neposlednom rade je dôležitá aj ochrana spotrebiteľa. Budem sa pokúšať so svojimi kolegami
z bankovej rady pracovať na tom, aby bola NBS
atraktívna pre veľmi schopných Slovákov, ale aj
pre zahraničných expertov. Chceme sa viac venovať analytickej práci. Chceme byť pevnou súčasťou toho, čo je základom pre rozhodovanie
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Novým guvernérom Národnej banky Slovenska je od 1. júna 2019 Ing. Peter Kažimír.
Do funkcie ho v pondelok 3. júna slávnostne uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.
Predseda vlády SR sa následne stretol a diskutoval so súčasným a bývalým guvernérom
NBS a s členmi Bankovej rady NBS.

menovej politiky ECB. Nechceme byť len pozorovateľmi týchto rozhodnutí,“ avizoval P. Kažimír.
P. Pellegrini skonštatoval, že NBS plní dôležitú
funkciu. „Naďalej bdie nad zdravím ﬁnančného
trhu, bezpečnosťou ﬁnančných prostriedkov
všetkých občanov, dohliada nielen nad bankami,
ale nad všetkými ﬁnančnými inštitúciami. Preto
výzvy, ktoré stoja pred novým guvernérom, sú
naozaj dôležité,“ uviedol premiér s tým, že je dôležité, aby funkciu vykonával v súlade so zákonmi
a s Ústavou SR. „NBS vždy bola aj bude orgánom
nezávislým od politickej moci. Odchádzajúci guvernér zastával tento post viac ako jedno funkčné
obdobie a počas jeho pôsobenia si banka plnila
úlohy ako má a dôstojné postavenie a dôveru
získala aj na medzinárodnom poli,“ zhodnotil
P. Pellegrini a súčasne poďakoval za roky práce
v NBS predchádzajúcemu guvernérovi Jozefovi
Makúchovi.
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