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DEFINÍCIA OVERSIGHTU A CIELE OVERSIGHTU 
 

Každý deň uskutočnia  obyvatelia, ako aj podniky a verejné inštitúcie 

desiatky miliónov platieb v rámci EÚ. Stále rozšírenejším sa stáva aj 

obchodovanie s cennými papiermi. Keďže transakcie sa často 

realizujú medzi rôznymi finančnými inštitúciami, veľmi dôležitú 

úlohu pri realizácii bezproblémového priebehu týchto transakcií 

zohrávajú rôzne trhové infraštruktúry. V rámci SR sú prevádzkované: 

 

 platobné systémy 

 systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi 

 

Prevádzka a využívanie platobných systémov účastníkmi trhu má 

v Slovenskej republike dlhodobú tradíciu. Platobné systémy 

významne prispievajú k efektívnemu a bezproblémovému spracovaniu 

platieb. Bezporuchová prevádzka platobných systémov a systémov 

zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi je základným 

predpokladom dôvery všetkých účastníkov trhu v  stabilitu finančného 

systému. Dôvera a stabilita finančného systému sú nevyhnutné 

podmienky fungovania celej ekonomiky.  

 

Z pohľadu funkcionalít, ktoré platobné systémy ponúkajú, rozlišujeme 

platobné systémy pre spracovanie platieb veľkých hodnôt (tzv. Large 

value payment systems - ďalej LVPS) a systémy určené pre platby 

malých hodnôt (tzv. retailové platobné systémy - ďalej RPS). LVPSs 

sú určené najmä pre spracovanie platieb vysokej hodnoty a vyznačujú 

sa zvyčajne ich finálnym vyrovnaním v reálnom čase. Ako príklad 

LVPS možno uviesť platobný systém TARGET2 (Trans European 

Automated Real - Time Gross Settlement Express Transfer System - 

ďalej T2), alebo EURO1. 

 

Prostredníctvom retailových platobných systémov sa spracovávajú 

bežné klientske platby. Na rozdiel od LVPSs sú tieto určené pre 

spracovanie platieb malých hodnôt, ale veľkého množstva a k ich 

vyrovnaniu neprichádza v reálnom čase a jednotlivo, ale väčšinou 

v dávkach a v tzv. klíringových cykloch.  

 

Čo sa týka platobných nástrojov, tak bezhotovostné platobné nástroje 

patria k najefektívnejším spôsobom realizácie platieb obyvateľstvom. 

V rámci SR sa z  nich najviac využívajú úhrady (platobná služba, pri 

ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z účtu platiteľa po 
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predložení platobného príkazu platiteľom svojmu poskytovateľovi 

platobných služieb), nasledujú platby platobnými kartami a 

nakoniec inkasá (platobná služba, pri ktorej sa platobné prostriedky 

odpisujú z účtu platiteľa na základe jeho predchádzajúceho súhlasu 

daného príjemcovi platby).  

 

Jednou zo základných úloh NBS (zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 566/1992 Zb.) je podporiť bezpečné a plynulé fungovanie 

platobných nástrojov a trhových infraštruktúr. K naplneniu tejto úlohy 

napomáha významnou mierou aj funkcia Národnej banky Slovenska, 

ktorá sa nazýva oversight. 

  

Oversight je jednou zo základných činností Eurosystému/ESCB 

a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou európskeho inštitucionálneho 

práva, upravený článkom 3 (1) Štatútu ESCB a takisto článkom 127 

(2) Zmluvy o fungovaní EÚ. Oversight možno veľmi zjednodušene 

popísať ako priebežné monitorovanie trhových infraštruktúr, ich 

hodnotenie voči schváleným štandardom a ako požadovanie zmien 

v prípade zistenia nedostatkov.  

 

V SR je oversight zakotvený v Zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných 

službách
 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1)
.  

 

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila aktuálne platnú 

politiku pre výkon oversightu v Národnej banke Slovenska na svojom 

prvom rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktoré sa 

konalo dňa 13. januára 2015. 

 

Vo všeobecnosti možno uviesť, že oversight sleduje nasledovné dva 

základné ciele: 

 

 Prvým základným cieľom oversightu je prispieť k stabilnému 

a bezpečnému fungovaniu platobných systémov a systémov zúčtovania 

a vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Oversight plní uvedený 

cieľ, ako v prípade už existujúcich finančných trhových infraštruktúr, 

ktoré sú v prevádzke, tak aj v prípade infraštruktúr, ktoré sú vo vývoji. 

Tento základný cieľ oversightu je napĺňaný najmä prostredníctvom ich 

hodnotenia voči stanoveným štandardom.  

 

 Druhým základným cieľom oversightu je predchádzať 

preventívnymi opatreniami možnému vzniku systémového rizika. 

Systémové riziko finančného systému vzniká, ak dôjde k zlyhaniu 

dôležitých platobných systémov a systémov zabezpečujúcich 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z4922009.pdf
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spracovanie transakcií s cennými papiermi. Systémové riziko môže 

nastať aj v prípade, ak si účastníci týchto systémov neplnia všetky svoje 

záväzky, čo má za následok reťazovú reakciu, ktorá spôsobí problémy 

ostatným účastníkom a vzniká tzv. domino efekt.  
 

Takisto účastníci systému môžu byť vystavení aj ďalším rizikám, ako 

napr. riziku vyrovnania (settlement risk), ktoré zahŕňa prevádzkové 

riziko, úverové riziko a riziko nedostatočnej likvidity. Prevádzkové 

riziko vzniká všeobecne v dôsledku zlyhania informačných systémov, 

alebo ľudského zlyhania, úverové riziko je spôsobené, keď si protistrana 

nevyrovná svoje záväzky v plnej výške a riziko nedostatočnej likvidity 

hrozí, keď protistrana nedodržiava dátum splatnosti.  
 

Pojem oversight je nutné odlišovať od pojmu dohľad nad finančným 

trhom (supervision). Rozdiel medzi funkciami „oversight“ a 

„supervision“ je zásadný. Vo všeobecnosti možno uviesť, že oversight 

sa zameriava na prevádzkovateľov finančných trhových infraštruktúr 

(platobné systémy,  systémy zabezpečujúce spracovanie transakcií 

s cennými papiermi a ostatné FMIs ) a ich hodnotenie voči schváleným 

štandardom, zatiaľ čo dohľad dohliada na samotných účastníkov 

trhových infraštruktúr. V prípade platobných služieb sú to 

poskytovatelia platobných služieb, ako sú napr. banky, platobné 

inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí. 

 

 

ÚLOHA, ŠTANDARDY A PREDMET OVERSIGHTU 
 

Efektívne splnenie najdôležitejšej úlohy oversightu, t.j zabezpečiť 

bezpečné a plynulé fungovanie trhových infraštruktúr je podmienené 

naplnením nasledovných troch krokov: 

 

Stanovenie štandardov uplatňovaných príslušnou autoritou zodpovednou 

za oversight, vypracovanie príslušných pracovných rámcov 

a metodológie, v súlade s ktorými bude oversight vykonávaný 

(vyjadrenie postavenia a významu funkcie oversightu). 

 

Samotný výkon oversightu, t. z. zber a analyzovanie príslušných 

informácií v rámci pravidelného hodnotenia resp. ad-hoc hodnotenia, 

identifikácia možných slabých stránok fungovania systému a následné 

udelenie konkrétnych odporúčaní prevádzkovateľovi systému. 

 

Plnenie odporúčaní, t. z. presadenie odporúčaní dané oversightom sa 

deje pomocou:  
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 formálnych nástrojov (napr. ECB Regulation, legislatívne akty 

NBS),  

 neformálnych nástrojov (morálne presviedčanie),  

 možným obmedzením poskytovaných služieb zo strany 

NBS/Eurosystému, alebo  

 spoluprácou s inými kompetentnými autoritami. 

 

Stanovenie štandardov oversightu 

 

Rada guvernérov ECB odsúhlasila ako oversight štandardy Eurosystému 

CPSS - IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures
(2) 

(ďalej 

PFMIs - princípy pre finančné trhové infraštruktúry). 

Prevzatie uvedených štandardov Eurosystémom vymedzuje Regulation 

ECB No 795/2014 on oversight requirements for systemically important 

payment systems
(3) 

(Nariadenie ECB č. 795/2014 z 3. júla 2014 

o požiadavkách oversightu pre systémovo dôležité platobné systémy,  

z angl. Systemically Important Payment Systems - ďalej iba SIPSs), 

podľa ktorého Eurosystém hodnotí systémovo dôležité platobné systémy, 

jednak LVPSs ako aj RPSs.  

Súčasťou Nariadenia ECB je aj Revised oversight framework for retail 

payment systems
(4)

 (Revidovaný rámec oversightu pre retailové platobné 

systémy). Uvedený rámec člení z pohľadu oversightu retailové platobné 

systémy z hľadiska ich významu do viacerých kategórií. Ku každej 

kategórii sú priradené príslušné PFMIs, voči ktorým sa retailové 

platobné systémy hodnotia. 

Klasifikácia všetkých systémov je uvedená v dokumente Payment system 

classification
(5)

 (Vysvetlivky ku klasifikácii platobných systémov). 

Zároveň súčasťou nariadenia je aj príslušná metodológia k hodnoteniu 

všetkých platobných systémov a vysvetlivky Assessment methodology 

for payment systems
(6)

 (Metodológia pre hodnotenie platobných 

systémov) a Explanatory note 
(7) 

(Vysvetlivky k hodnoteniu). 

 

Z pohľadu oversightu sa platobné systémy rozdeľujú na:  

 systémovo dôležité platobné systémy - SIPSs, na základe aktuálnej 

klasifikácie sem patria platobné systémy: TARGET2, EURO1, 

STEP2-T a CORE, 

 nesystémovo dôležité - non-SIPSs (z angl. non systemically 

important payment systems). 

 

Rozdiel medzi uvedenými dvomi kategóriami je založený na jasných 

kvantitatívnych kritériách, ktoré posudzujú:  

a) finančný dopad platobného systému,  

http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_en_txt.pdf?578c36e39a49fd8f5479ec40ff00ba1e
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140821.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Paymentsystemclassification-yearofreference2012.pdf?beb6eb19a71eeecfc05f22ab90d141ba
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Assessmentmethodology-ECBRegulationonoversightrequirementsforSystemicallyImportantPaymentSystems.pdf?29a14ae23b933733fb5364ef3b24faa2
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Note-Explanatorynoteonrevisionrequirements-ECBRegulationonoversightreq.pdf?d71de117d05e071dd4c51385856b134a
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b) podiel platobného systému na trhu,  

c) cezhraničný rozmer platobného systému a  

d) objem vyrovnania pre ostatné FMIs.  

 

V rámci non-SIPSs Eurosystém rozlišuje takisto LVPSs na jednej strane 

a RPSs na strane druhej. Ďalej Eurosystém identifikuje dve kategórie pre 

non-SIPSs (Systemically Important RPS): 1.) PIRPSs (Prominently 

Important RPSs) - do tejto kategórie spadá aj retailový platobný systém 

prevádzkovaný NBS a  

2.) ORPSs (other RPSs).  

 

V ich prípade sa berie do úvahy iba jediný faktor: podiel trhu platobného 

systému na úrovni danej krajiny. Pre PIRPSs je to viac ako 25%-ný 

podiel na trhu celkových platieb denominovaných v mene euro v danej 

krajine, pričom pri ORPSs je to menej ako 25%.  

 

V rámci SEPA (Single Euro Payment Area) prichádza k vzájomnému 

prepájaniu platobných systémov t. z. otváranie liniek pre zabezpečenie 

cezhraničného spracovania pre svojich účastníkov. V prípade, ak sú 

platobné systémy navzájom prepojené, tak tieto musia spĺňať ako 

príslušné PFMIs, tak aj Oversight expectations for links between retail 

payment systems
(8) 

(Očakávania oversightu na linky medzi retailovými 

platobnými systémami - ďalej OELRPS). OELRPS vyvinul Eurosystém 

v novembri 2012 a sú zamerané na zabezpečenie bezpečnosti 

a efektívnosti liniek medzi jednotlivými retailovými platobnými 

systémami. Retailové platobné systémy, ktoré majú charakter SIPSs 

musia dodržiavať všetky OELRPS, zatiaľ čo PIRPSs a ORPSs iba 

podskupinu týchto štandardov.  

 

Na účely oversightu jednotlivých platobných nástrojov, Eurosystém 

vypracoval špecifické pracovné rámce, pričom hodnotenie všetkých 

platobných nástrojov sa uskutočňuje v súlade s  Harmonised oversight 

approach and oversight standards for payment Instruments
(9) 

 

(Harmonizovaný prístup k oversightu a oversight štandardy pre platobné 

nástroje). 

Konkrétne: 

 hodnotenie úhrad sa uskutočňuje podľa Oversight framework for 

credit transfer schemes
(10) 

(Rámec oversightu pre schémy úhrad),  

 hodnotenie inkás sa uskutočňuje podľa  Oversight framework for 

direct debit schemes
(11)

 (Rámec oversightu pre schémy inkás) a  

   hodnotenie schém pre platobné karty sa realizuje podľa Oversight 

framework for card payment schemes-standards
(12) 

(Rámec 

oversightu pre kartové schémy). 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemconsultation-oversightexpectations-rps-201211en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/harmonisedoversightpaymentinstruments2009en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/oversightframeworkcredittransferschemes2010en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/oversightframeworkdirectdebitschemes2010en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/oversightfwcardpaymentsss200801en.pdf
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Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému taktiež uplatňuje CPSS 

- IOSCO PFMIs ako základné princípy pre výkon oversightu NBS 

a zároveň oversight NBS bude vykonávaný v súlade s pracovnými rámcami 

Eurosystému pre oversight.  

 

Samotný výkon oversightu 

 

Národná banka Slovenska sa podieľa na výkone oversightu v rámci 

Eurosystému resp. plní tieto úlohy iba na národnej úrovni.  

 

Základným dokumentom, ktorý vymedzuje oversight aktivity 

Eurosystému je Eurosystem Oversight Policy Framework 
(13)

 (Politika 

pre výkon oversightu Eurosystému). Tento dokument bol odsúhlasený 

Radou guvernérov ECB a poskytuje prehľad nástrojov a prostriedkov, 

ktoré Eurosystém využíva na výkon politiky oversightu.  

 

Oversight aktivity Eurosystému, na ktorých sa môže spolupodielať ako 

súčasť Eurosystému aj Národná banka Slovenska možno rozdeliť do 

nasledovných kategórií: 

 platobné systémy (LVPSs, ako aj RPSs) 

 centrálne depozitáre a systémy zúčtovania a vyrovnania  obchodov 

s cennými papiermi 

 centrálne protistrany 

 centrálne úložiská údajov 

 platobné nástroje (schéma pre SEPA úhrady, schéma pre SEPA 

inkasá, schémy pre platobné karty) 

 kritickí poskytovatelia služieb (napr. SWIFT) 

 

Efektívny výkon oversightu v rámci Eurosystému je založený na jeho 

decentralizovanej štruktúre, t. z. ECB a národné centrálne banky 

efektívne koordinujú svoje oversight aktivity, čím je zaručený rovnaký 

postup naprieč všetkými krajinami eurozóny. Ako príklad spolupráce 

národných centrálnych bánk pri aktivitách oversightu možno uviesť 

platobný systém TARGET2, ktorý je nadnárodným systémom 

a oversight aktivity prebiehajú vzájomnou súčinnosťou národných 

centrálnych bánk, ktoré sú jeho účastníkmi. 

 

V súlade s Eurosystem Oversight Policy Framework
(13)

 je výkon 

oversightu nad systémom s nadnárodnou pôsobnosťou koordinovaný 

a riadený národnou centrálnou bankou, v jurisdikcii ktorej je daný 

systém právne ukotvený.  

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework2011en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework2011en.pdf
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Pre systémy, u ktorých nie je domáce právne ukotvenie jasne určené, má 

hlavnú zodpovednosť za oversight centrálna banka krajiny, kde je systém 

zapísaný do obchodného registra, pokiaľ Rada guvernérov ECB 

nerozhodne, že primárnu zodpovednosť za oversight takéhoto systému 

nesie priamo ECB. 

Centrálna banka s hlavnou zodpovednosťou za oversight dbá o záujmy 

Eurosystému, čo sa týka rozumnej koncepcie a riadenia systémov, ktoré 

hodnotí. 

 

Závery hodnotenia u nadnárodných systémov a u systémov, ktoré 

spadajú pod oversight ECB ako i tie, ktoré sú klasifikované ako SIPSs 

schvaľuje Rada guvernérov ECB.  

 

Eurosystém a každá centrálna banka eurozóny prezentujú svoje oversight 

aktivity v pravidelnej spoločnej správe nazvanej Eurosystem oversight 

report
(14)

, ktorá sa vydáva zvyčajne raz za dva roky a schvaľuje ju Rada 

guvernérov ECB. 

 

V prípade globálnych systémov, ktoré spracovávajú menu euro 

a finančných trhových infraštruktúr, ktoré poskytujú kritické služby 

týmto systémom a ich právne ukotvenie je mimo jurisdikcie 

Eurosystému, sa výkon oversightu takýchto systémov riadi podľa tzv. 

„Co-operative oversight framework“ (Rámec spolupráce pre výkon 

oversightu). Ako príklad spolupráce na globálnej úrovni možno uviesť 

oversight systému CLS (Continuous Linked Settlement System), ktorý 

zabezpečuje spracovanie a zúčtovanie transakcií v rôznych menách, 

alebo oversight kritického poskytovateľa služieb SWIFT slúžiaceho na 

zabezpečenie komunikácie medzi trhovými infraštruktúrami resp. medzi 

účastníkmi systémov navzájom. 

 

Dôležitým aspektom oversightu na nadnárodnej úrovni je jeho aktívna 

funkcia predchádzania a eliminácie rozšírenia možných krízových 

situácií prostredníctvom tzv. “ Oversight Crisis Communication - 

OCC“ (Komunikácia oversightu počas kríz), pričom sa za týmto účelom 

využíva: 

 „crisis communication procedures“ (postupy pre prípad krízovej 

situácie) platné pre ESCB sú postupy, ktorými sa riadi oversight v 

prípade vzniknutej krízovej situácie a 

 rôzne memorandá o spolupráci, ako napr. keď za účelom 

dosiahnutia efektívnej spolupráce v prípade krízovej situácie bolo v 

marci 2003 podpísané aj MoU on high-level principles of co-operation 

between the banking supervisors and central banks of the EU in crisis 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightreport2011en.pdf
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management situations (tzv. Memorandum o spolupráci národných 

dohľadov a centrálnych bánk v krízových situáciách). 

 

Spolupráca oversightu s ostatnými kompetentnými autoritami sa 

uskutočňuje na rôznych úrovniach: 

 s ostatnými centrálnymi bankami na medzinárodnej úrovni, kedy je 

nutné definovať oversight požiadavky pre globálne finančné 

infraštruktúry, 

 s regulátormi pre cenné papiere na európskej úrovni (ESMA)  a 

medzinárodnej úrovni, definovaním spoločných štandardov a 

 s autoritami dohľadu prostredníctvom podpísaných MoUs. 

 

Výkon oversight aktivít Eurosystému rovnako ako i NBS úzko súvisí s 

možnosťou spolupráce s ostatnými orgánmi zodpovednými za reguláciu 

a dohľad, v prípade NBS je to konkrétne s príslušnými útvarmi dohľadu 

a regulácie. 

 

Výkon oversightu na národnej úrovni 

 

Národná banka Slovenska zároveň zabezpečuje oversight aktivity, ktoré 

sú v jej primárnej zodpovednosti na národnej úrovni.  

Konkrétne tieto aktivity pokrývajú: 

 platobný systém SIPS prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska  

 systém prevádzkovaný spoločnosťou First Data 

 systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi 

prevádzkovaný CDCP 

 platobné nástroje (monitorovanie úhrad, inkás, platobných kariet) 

 

Výsledkom hodnotenia finančných trhových infraštruktúr hodnotených 

NBS je hodnotiaca správa. V rámci hodnotiacej správy je centrálnou 

bankou posúdené vyhovovanie hodnoteného subjektu voči všetkým 

stanoveným štandardom.  

 

Hodnotiaca správa je v závislosti od dôležitosti nálezu predkladaná 

rozhodovacím orgánom NBS. Závery hodnotenia vrátane odporúčaní 

a stanovených časových termínov na odstránenie nedostatkov sú 

prevádzkovateľovi zasielané písomne. Po uplynutí termínov na 

odstránenie nedostatkov sú zo strany NBS prehodnotené opatrenia 

prijaté zo strany prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry a je opätovne 

posúdené aktuálne plnenie požiadaviek voči stanoveným štandardom. 
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SYSTÉMY PODLIEHAJÚCE OVERSIGHTU NBS 
 

Do pôsobnosti oversight aktivít Národnej banky Slovenska spadajú: 

 

 Platobný systém TARGET2 (T2) - oversight T2 je vykonávaný 

v súlade s príslušným interným dokumentom Oversight Guide pre SIPSs 

(príručkou pre oversight SIPSs). Hlavnú zodpovednosť za oversight T2 

nesie ECB. Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému sa 

spolupodieľa na výkone oversightu T2 na báze dobrovoľnosti. NBS má 

vo výhradnej kompetencii činnosti súvisiace predovšetkým s prevádzkou 

národného komponentu T2 (T2-SK). T2 je z pohľadu Eurosystému 

považovaný za systémovo dôležitý platobný systém a preto sa jeho 

hodnotenie riadi ECB nariadením a jeho konkrétny výkon sa uskutočňuje 

v súlade s  Assessment methodology for payment systems
(6)

 (Metodológia 

pre hodnotenie platobných systémov). 

 

Funkcia oversightu T2 na lokálnej úrovni znamená aj hodnotenie 

domácich pridružených systémov T2, tak aby bolo možné identifikovať, 

či tieto nemôžu byť príčinou problémov vo fungovaní T2 ako celku.  

V prípade zistených problémov v T2-SK, ktoré by mohli ohroziť 

fungovanie T2 ako celku, NBS musí oznámiť túto skutočnosť ECB, 

ktorá nesie primárnu zodpovednosť za oversight T2.  

 

 Pridruženými systémami systému T2-SK v Slovenskej republike sú: 

a) Systém určený na klírovanie platieb malých hodnôt - SIPS (Slovak 

Interbank Payment System), ktorý je z pohľadu schválenej oversight 

klasifikácie definovaný ako tzv. „Prominently important retail payment 

system (PIRPS)“. Hodnotenie platobného systému SIPS prebieha v NBS 

v súlade s dokumentom Revised oversight framework for retail payment 

systems)
 (4) 

(Revidovaný oversight rámec pre retailové platobné systémy) 

a Assessment methodology for payment systems
(6)

 (Metodológia pre 

hodnotenie platobných systémov).  

 

b) Platobný systém First Data Slovakia prevádzkovaný na základe 

povolenia NBS, ktorý je zo strany NBS hodnotený oproti relevantným 

štandardom pre platobné schémy podľa Oversight framework for card 

payment schemes-standards
(12)

 (Rámec oversightu pre kartové schémy).
 
 

 

c) Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), ktorý je systémom 

zúčtovania a vyrovnania obchodov transakcií s cennými papiermi. NBS 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Assessmentmethodology-ECBRegulationonoversightrequirementsforSystemicallyImportantPaymentSystems.pdf?29a14ae23b933733fb5364ef3b24faa2
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Revisedoversightframeworkretailpaymentsystems-ECBRegulationonoversightrequirements.pdf?7b0d76e028ec69c80e15ebe41078bbfb
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Assessmentmethodology-ECBRegulationonoversightrequirementsforSystemicallyImportantPaymentSystems.pdf?29a14ae23b933733fb5364ef3b24faa2
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/oversightfwcardpaymentsss200801en.pdf
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hodnotí CDCP voči relevantným CPSS - IOSCO PFMIs v súlade 

s harmonogramom pre hodnotenie CSDs/SSSs Eurosystému. Hodnotenie 

CDCP je súčasťou komplexného hodnotiaceho prístupu zo strany 

Eurosystému/ESCB, ktorým sa zároveň hodnotí aj vhodnosť použitia 

CDCP pri úverových operáciách Eurosystému (tzv. user assessment).  

 

Výsledkom hodnotenia všetkých pridružených systémov je vypracovanie 

hodnotiacej správy a vydanie prípadných odporúčaní, ktorých naplnenie 

sa sleduje v stanovených termínoch. O výsledkoch hodnotenia je 

informovaná Banková rada NBS. 

 

Zverejňovanie sumárnych záverov hodnotenia systémov podliehajúcich 

oversightu, rovnako ako aj ostatné záležitosti týkajúce sa agendy 

oversight je zabezpečené na webovej stránke NBS
(15)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/oversight
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CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures
(2)

 

Regulation ECB No 795/2014 on oversight requirements for systemically 

important payment systems
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Revised oversight framework for retail payment systems
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Payment systems classification
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Assessment methodology for payment systems
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Explanatory note a Payment system clasification
(7) 

OELRPS (Oversight expectations for links between retail payment 

systems)
(8)

 

Harmonised oversight approach and oversight standards for payment 

instruments
(9)

 

Oversight framework for credit transfer schemes
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Oversight framework for direct debit schemes
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Oversight framework for card payment schemes-standards
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Eurosystem Oversight Policy Framework
(13) 
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http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z4922009.pdf
http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_en_txt.pdf?578c36e39a49fd8f5479ec40ff00ba1e
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Revisedoversightframeworkretailpaymentsystems-ECBRegulationonoversightrequirements.pdf?7b0d76e028ec69c80e15ebe41078bbfb
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Paymentsystemclassification-yearofreference2012.pdf?beb6eb19a71eeecfc05f22ab90d141ba
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Assessmentmethodology-ECBRegulationonoversightrequirementsforSystemicallyImportantPaymentSystems.pdf?29a14ae23b933733fb5364ef3b24faa2
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Note-Explanatorynoteonrevisionrequirements-ECBRegulationonoversightreq.pdf?d71de117d05e071dd4c51385856b134a
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemconsultation-oversightexpectations-rps-201211en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/harmonisedoversightpaymentinstruments2009en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/oversightframeworkcredittransferschemes2010en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/oversightframeworkdirectdebitschemes2010en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/oversightfwcardpaymentsss200801en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework2011en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightreport2011en.pdf
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/oversight
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SKRATKY 
 

CPMI Committee on Payments and Market Infrastructures 

CPSS    Committee on Payment and Settlement Systems 

ECB Európska centrálna banka 

ECB nariadenie: Regulation ECB No 795/2014 on oversight 

requirements for systemically important payment systems
(3)

 

ESCB Európsky systém centrálnych bánk 

ESMA European Securities and Markets  Authority 

FMI       Finančná trhová infraštruktúra 

IOSCO International Organization of Securities Commission 

LVPSs Large-Value Payment Systems 

MoU Memorandum of Understanding 

NBS      Národná banka Slovenska 

PFMIs:  CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures
(2)

  

PSSC Payment and Settlement System Committee (výbor ESCB) 

RPSs Retail Payment systems 

SEPA Single Euro Payment Area 

SIPS Slovak Interbank Payment System 

SIPSs Systemically Important Payment Systems 

T2 TARGET2 

T2-SK TARGET2-SK 

 

 

                      

 
 

 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_en_txt.pdf?578c36e39a49fd8f5479ec40ff00ba1e
http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf

