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ka Ukrajiny). V roku 2013 sa uskutočnili dve odborné podujatia v Bratislave v oblasti medzinárodných vzťahov a budovania dokumentačného
strediska a knižnice.
Aj v roku 2013 pokračovala spolupráca s Нацы
янальны банк Рэспублiкi Беларусь (Národnou
bankou Bieloruskej republiky). V rámci technickej pomoci poskytli experti NBS odborné prednášky na vzdelávacích podujatiach v Bielorusku
na témy dohľad na mieste a riadenie ľudských

zdrojov. Zástupcovia Národnej banky Bieloruskej
republiky navštívili NBS v roku 2013 počas Dňa
otvorených dverí.
Pokračovalo prehlbovanie spolupráce s centrálnymi bankami Východného partnerstva EÚ, ktoré vyústilo do pilotného projektu s Centrálnou
bankou Arménska. Študijná návšteva zástupcov
Centrálnej banky Arménska v NBS v júni bola zameraná na oblasť štatistiky.

8	Komunikácia
Zverejňovanie informácií o menovom vývoji v eurozóne, o vývoji kľúčových ukazovateľov slovenskej a európskej ekonomiky, ako aj
o pôsobení bánk a všetkých ostatných subjektov slovenského finančného trhu je štandardnou súčasťou činnosti NBS. Informácie, správy a analýzy predkladané centrálnou bankou
tvoria nielen podklad pre mnohé rozhodnutia
vlády a Národnej rady, ale aj pre prácu médií,
ekonomických výskumných pracovísk alebo
vzdelávacích inštitúcií. NBS sa trvalo usiluje
o rozvoj, modernizáciu a skvalitňovanie svojich
komunikačných nástrojov tak, aby mohla čo
najlepšie odpovedať na dopyt po informáciách,
čo najadresnejšie osloviť konkrétne cieľové skupiny a takto, s dôrazom na otvorenosť a transparentnosť, udržiavať vysokú dôveryhodnosť
v očiach slovenskej verejnosti.
Jedným zo základných pilierov komunikácie NBS
je podieľanie sa na spoločných komunikačných
postupoch v rámci Eurosystému. Ide predovšetkým o pravidelné informovanie o menovom
vývoji v eurozóne a poskytovanie informácií
o menovopolitických rozhodnutiach v reálnom
čase.

46 Viac v kapitole 3 Emisná činnosť
a peňažný obeh.
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Rok 2013 bol tiež rokom 20. výročia vzniku NBS.
Pri tejto príležitosti NBS pripravila dve medzinárodné vedecké konferencie – v máji konferenciu
Twenty Years of Transition – Experiences and Challenges a v novembri Dejiny centrálneho bankovníctva, ku ktorej NBS vydala aj knihu s rovnakým
názvom. V roku 2013 bola po prvýkrát vyhlásená
súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vyso-

kých škôl za najlepšiu dizertačnú alebo diplomovú prácu z oblasti ekonómie. Do prvého ročníka
súťaže, ktorá bude pokračovať aj v budúcich rokoch, bolo prihlásených 20 prác. Počas prvej polovice roka prebiehala aj súťaž pre žiakov základných škôl Povieme to farbičkami s podtitulom Čo
vieme o Národnej banke Slovenska, do ktorej sa
zapojili školy z celého Slovenska. Súčasťou osláv
výročia boli aj podujatia v rámci Dňa otvorených
dverí, hosťovanie výstavy ECB Nová tvár eura, vydanie publikácie o pamätných a zberateľských
eurominciach a vydanie publikácie o bankovkách a minciach bývalej slovenskej meny – slovenskej koruny.
Počas roka 2013 NBS intenzívne informovala
o novej sérii eurových bankoviek nazvanej séria
Európa. Informácie zahŕňali všetky dôležité fakty,
ktoré zdôrazňovali vzhľad a nové ochranné prvky prvej bankovky tejto druhej série v hodnote
5 €, ktorá bola oficiálne uvedená do obehu v Bratislave 2. mája 2013. Ďalšími dôležitými témami
bola príprava na nové pravidlá pre platby a inkasá v rámci SEPA a ukončenie výmeny slovenských
korunových mincí46.
Národná banka Slovenska komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom priamej elektronickej komunikácie. V roku 2013 odpovedala na
3 362 otázok, ohlasov a podnetov verejnosti,
ktoré sa týkali informácií vyplývajúcich z činnosti
jej jednotlivých odborných útvarov. NBS vybavila 64 žiadostí o informácie v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

k a p i t o l a

Publikácie NBS
NBS pravidelne zverejňuje odborné publikácie,
ktoré obsahujú informácie a analýzy z oblasti jej
hlavných činností: Výročnú správu, Správu o finančnej stabilite, Analýzu slovenského finančného sektora, Mesačný bulletin NBS, Strednodobú
predikciu a Štatistický bulletin.47 V roku 2013
začala NBS pravidelne zverejňovať Analytické
komentáre na vybrané témy a Rýchle komentáre zamerané na vybrané makroekonomické
ukazovatele, ktorých prínosom je predovšetkým
ich aktuálnosť. K diskutovaným ekonomickým
otázkam boli zverejňované aj ďalšie analýzy
a výskumné štúdie. V zmysle zásad systému multilingválnej komunikácie Eurosystému/ESCB sa
NBS podieľala na príprave slovenských mutácií
oficiálnych publikácií ECB.48
Väčšinu oficiálnych publikácií NBS vydáva len
v elektronickej forme. V záujme poskytnúť čo najľahší prístup k informáciám NBS zverejňuje svoju
Výročnú správu aj vo formáte ePub a na svojich
informačných materiáloch používa QR kódy.
Významnú úlohu v oblasti komunikácie naďalej plnil časopis BIATEC, ktorý vytvára platformu
na prezentáciu odborných poznatkov v oblasti
bankovníctva, financií a ekonómie. Autorským
a čitateľským zázemím prepája Národnú banku
Slovenska s bankovým a finančným sektorom,
akademickou a vzdelávacou sférou. BIATEC je
v plnom znení zverejňovaný na webovej stránke
NBS,49 vychádza 10-krát do roka v slovenskom jazyku, s anglickým zhrnutím.

Web
Webová stránka NBS je dôležitým nástrojom externej komunikácie. Verejnosť je prostredníctvom
webu kontinuálne informovaná o úlohách a činnosti nielen NBS, ale aj o Eurosystéme ako celku.
V roku 2013, k 20. výročiu vzniku NBS, bola verejnosti sprístupnená samostatná podstránka
s výberom najdôležitejších udalostí ilustrujúcich
činnosť NBS od roku 1993, ktorú dopĺňala fotogaléria. V časti Dohľad nad finančným trhom pribudla sekcia Výroky právoplatných rozhodnutí,
povoľovacích aj sankčných, s rôznymi možnosťami vyhľadávania. V sekcii Menová a finančná
štatistika pribudla prezentácia vybraných štatistík za eurozónu vo forme grafov. Návštevnosť
webového sídla NBS má stále mierne stúpajúcu
tendenciu s denným priemerom približne 17 400
používateľov.
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Deň otvorených dverí
Dňa 25. mája 2013 sa v NBS uskutočnil Deň
otvorených dverí. NBS v tento deň navštívilo
približne 5 000 návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť budovu a jej priestory. Súčasťou prehliadky bola možnosť pozrieť si zlatú tehličku a aj to,
ako vyzerá milión eur v bankovkách. Boli tu vystavené zadržané falzifikáty a návštevníci mali
možnosť diskutovať s odborníkmi na posudzovanie pravosti bankoviek. V rámci prehliadky
budovy boli sprístupnené aj rokovacie priestory
Bankovej rady NBS a pracovné priestory guvernéra NBS. Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo
aj stretnutie guvernéra NBS Jozefa Makúcha
s verejnosťou, možnosť dozvedieť sa viac o Eurosystéme od pracovníkov Európskej centrálnej banky a tiež slávnostné odovzdávanie cien
víťazom súťaže detských kresieb o Národnej
banke Slovenska Povieme to farbičkami, ktorá
bola určená pre deti základných škôl. Pre všetky
deti pripravila NBS pas detského návštevníka,
do ktorého si deti zbierali pečiatky na určených
stanovištiach a nakoniec boli odmenené darčekom. Počas celého dňa bola možnosť vymeniť si
slovenské koruny a poškodené eurové bankovky. Návštevníci si tu vymenili bývalé slovenské
koruny za eurá v hodnote 72 622 Sk, 32 ľudí si
vymenilo poškodené eurové bankovky v hodnote 1 156,91 € a až 250 návštevníkov malo záujem o výmenu novej 5-eurovej bankovky druhej
série.
Prednášky, výstavy a súťaže
V NBS sa počas roka 2013 zorganizovali prednášky pre takmer 2 650 návštevníkov, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl
a žiakov základných škôl. Pre analytikov pripravila NBS v spolupráci s ECB odborný seminár
Monetary policy of the ECB and its implementation
framework.

47 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
publikacie-nbs
48 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
publikacie-ecb
49 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
biatec-odborny-bankovy-casopis
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od 19. storočia až po súčasnosť. Pri jej vytváraní
využil archív najmä vlastné pramene a príručnú archívnu knižnicu so vzácnymi historickými
publikáciami a periodikami, ale spolupracoval
i s archívmi České národní banky a Oesterreichische Nationalbank, ako aj s ďalšími vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.
Kniha bola vydaná v predvečer rovnomennej
medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú
zorganizovala NBS v spolupráci s Historickým
ústavom Slovenskej akadémie vied.

Výstava ECB Nová tvár eura bola slávnostne otvorená 24. mája 2013. Výstavu otvoril riaditeľ odboru správy obeživa ECB Harm Metselaar a riaditeľ
odboru riadenia peňažnej hotovosti NBS Viliam
Ostrožlík.
Výstava NBS Euro naša mena bola v roku 2013 inštalovaná počas Dňa otvorených dverí v ústredí
NBS v Bratislave. Výstava reprezentovala NBS aj
v sídle OECD v Paríži.
V apríli 2013 sa ukončil druhý ročník vzdelávacej
súťaže Eurosystému pre študentov stredných
škôl eurozóny – Generácia €uro. Víťazi boli ocenení v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom.
Súťaž ukázala vysoký záujem stredných škôl v SR
(druhý najvyšší spomedzi zúčastnených krajín)
o zvyšovanie vedomostí študentov z oblasti centrálneho bankovníctva. NBS spolu s centrálnymi
bankami krajín eurozóny bude v tomto projekte
pokračovať. V októbri 2013 sa prednáškami pre
učiteľov začal 3. ročník tejto súťaže.50

50 www.generaciaeuro.sk
51 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
archiv-nbs/vyuzitie-archivu-verejnostou
52 Podrobné informácie o informačných službách knižnice pre
verejnosť sú zverejnené na http://
www.nbs.sk/sk/publikacie/kniznica-narodnej-banky-slovenska
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Archív NBS
Archív NBS zabezpečuje správu 4 900 bežných
metrov archívnych dokumentov pochádzajúcich predovšetkým z činnosti právnych predchodcov Národnej banky Slovenska. Najstarší
archívny fond tvoria písomnosti Bratislavskej
sporiteľne založenej v roku 1841. Venuje sa
spracovávaniu archívnych fondov centrálneho
a komerčného bankovníctva, dopĺňaniu archívnych zbierok a poskytovaniu svojich služieb verejnosti51.
V roku 2013, pri príležitosti 20. výročia vzniku
NBS, archív pripravil kolektívnu monografiu Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Ide
o prvú publikáciu svojho druhu, ktorá zachytáva vývoj peňažníctva na Slovensku v období

Aj v roku 2013 pokračovala spolupráca Archívu
NBS s Európskou asociáciou pre finančnú a bankovú históriu a Information Management Services Division Európskej centrálnej banky. Táto
kooperácia sa zameriava na výskum a vytváranie
informačných databáz v oblasti európskeho bankovníctva a finančníctva.
V roku 2013 sa na archív obracali fyzické a právnické osoby najmä so žiadosťami o sprístupnenie
informácií týkajúcich sa rôznych nehnuteľností,
starých vkladov, úverov a účtov, ale aj životopisov
významných osobností z oblasti peňažníctva na
Slovensku. Archív zaznamenal 29 bádateľských
návštev, 46 písomných externých a 85 interných
žiadostí a niekoľko desiatok vybavených telefonických a mailových otázok. Veľká časť bádateľov
využila prístup k príručnej archívnej knižnici formou vyhotovenia rešerší.

Dokumentačné stredisko
Dokumentačné stredisko v roku 2013 zabezpečovalo všetky knižničné činnosti, dokumentačné,
rešeršné, výpožičné, konzultačné a elektronické
služby pre zamestnancov NBS, stážistov NBS, ako aj
odbornú verejnosť. Špecializovaný fond poskytuje
publikácie, informácie a znalosti najmä z oblasti
centrálneho a komerčného bankovníctva, finančného dohľadu, menovej politiky a emisnej politiky,
ako aj platobného styku a finančného riadenia.
V roku 2013 sa v online katalógu bibliograficky
a obsahovo spracovalo viac ako 3 500 dokumentov a poskytlo 3 900 odborných rešerší a elektronických informácií.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti dokumentačného strediska je komunikácia s verejnosťou52,
a to poskytovaním konzultácií, rešeršných a knižničných služieb, čím prispieva k finančnému
vzdelávaniu verejnosti.

k a p i t o l a

Počas roka pokračovala spolupráca s knižnicou
ECB a BIS, knižnicami národných centrálnych
bánk ESCB a v rámci technickej pomoci sa pripravil pracovný seminár pre knižnicu Národnej
banky Ukrajiny.

Múzeum mincí a medailí53
Múzeum mincí a medailí Kremnica aj v roku
2013 ponúkalo návštevníkom prehliadku
dvoch stálych expozícií – Líce a rub peňazí, ktorá
predstavuje najzaujímavejšie exponáty z dejín
peňazí a medailérstva na Slovensku a Mestský
hrad s jeho umelecko-historickými výstavami.
V rámci numizmaticko-historickej expozície
Líce a rub peňazí bola v roku 2013 sprístupnená nová výstavná časť Technické zariadenia na
spracovávanie slovenských bankoviek a mincí,
ktorá prezentuje zariadenia používané v NBS
v rokoch 1993 – 2008. Prvýkrát bola verejnosti
predstavená počas Noci múzeí 18. mája 2013.
V roku 2013 múzeum pripravilo zo svojich aj
zapožičaných zbierok novú dlhodobú výstavu
Pôvab kameninových záhrad. Výstava je inštalovaná v Meštianskom dome a bola otvorená 3. apríla 2013. Prostredníctvom viac ako
800 exponátov predstavuje produkciu a dejiny
kremnickej kameninovej továrne, činnej v rokoch 1815 – 1956, ktorej výrobky boli vďaka
vysokej kvalite, tvorivej invencii a originalite
expedované do celého sveta.
Okrem ponuky stálych a dlhodobých výstav múzeum každoročne pripravuje príležitostné výstavy rôzneho zamerania. V roku 2013 sa uskutočnilo 11 výstav:
– Od Dunaja, Vltavy a Visly – Medailéri a ich diela,
11. ročník cyklu medzinárodných medailérskych výstav predstavil osem autorov z krajín
Vyšehradskej štvorky, výstava bola premiérovo uvedená v poľskom Vroclave a následne
reprízovaná v Kremnici a Budapešti;
– Silvia Bartová – Priečny rez, komorná výstava
mladej šperkárky, absolventky Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici a Prešovskej univerzity;
– Zem Slovensko XI., kolektívna výstava členov
Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska;
– Žiaci profesora Rudolfa Pribiša k 100. výročiu
narodenia, súčasťou výstavy bola aj memoriálna expozícia diel profesora R. Pribiša;
– Kremnické gagy – Karikaturisti, pravidelné
sprievodné podujatie európskeho festivalu
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humoru a satiry Kremnické gagy predstavilo
tvorbu umelcov karikaturistov, nominovaných na festivalovú cenu Zlatý gunár;
– Milan a Marek Ormandík, výber zo sochárskej a maliarskej tvorby dvoch kremnických
umelcov – otca Milana a syna Mareka Ormandíkovcov;
– Ján Homola – Poézia v dreve ukrytá, výstava
predstavila tvorbu umeleckého rezbára.
V expozícii Líce a rub peňazí sa uskutočnili komornejšie ladené výstavy:
– Faleristika pre každého, výstava realizovaná
v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou;
– Odkrývanie/Medzinárodné sympózium umeleckého šperku 2013, výstava diel, vytvorených
počas 18. ročníka umeleckého sympózia;
– Toto nie je šperk!, výstava v rámci medzinárodného projektu stredných umeleckých škôl, realizovaná v spolupráci so Súkromnou školou
úžitkového výtvarníctva v Kremnici;
– 12. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica 2013, výstava predstavila kolekciu medailí vytvorených na 12. ročníku tohto sympózia.
Múzeum zároveň spolupracovalo na dvoch externých výstavných projektoch – na výstave
16 spišských miest v rokoch 1412 – 1876 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni a Východoslovenskom múzeu v Košiciach a výstave Krása
kachlíc v Stredoslovenskom múzeu v Banskej
Bystrici.
Súčasťou vybraných výstavných podujatí boli
vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre rôzne
cieľové skupiny. Okrem toho múzeum v jednotlivých expozíciách počas celého roka ponúkalo
niekoľko edukačných programov pre školské
skupiny na rôzne témy z oblasti dejín peňazí, baníctva a mincovníctva na Slovensku, či regionálnej a kultúrnej výchovy.
Múzeum sa opäť zapojilo do medzinárodného projektu pod názvom Noc múzeí (18. mája
2013). V lete múzeum pripravilo sériu rodinných podujatí Piknik na hrade, Piknik v múzeu
a Letná noc múz. V galérii múzea boli počas
letných prázdnin pripravené tvorivé dielne
pre deti. V rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva si múzeum pripomenulo príchod
Konštantína a Metoda na územie Slovenska

53 www.muzeumkremnica.sk
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programom Odkazy a prehliadkou speváckych
zborov Staroslovienska chrámová pieseň. Ponuku podujatí múzea doplnilo osem koncertov,
ktoré boli organizované predovšetkým v Kostole sv. Kataríny.

hotovení stali súčasťou zbierkového fondu múzea. Účastníkmi sympózia boli Vladimír Durbák
(Slovensko), George Cuhaj (USA), Hugo Maciel
(Portugalsko), Miroslav Kovářík (Česká republika)
a László Zagyva (Maďarsko).

V jeseni múzeum pripravilo 12. Medzinárodné
sympózium medailí. Účastníci sympózia počas
štvortýždňového tvorivého podujatia vytvorili
návrhy na razené a liate medaily, ktoré sa po vy-

Stále expozície, príležitostné výstavy a podujatia Múzea mincí a medailí Kremnica v roku 2013
navštívilo viac ako 38 000 návštevníkov zo Slovenska a zahraničia.

9 	Legislatíva
V roku 2013 pokračovala Národná banka Slovenska vo vykonávaní svojich legislatívnych
a aproximačných kompetencií, ktoré pri príprave a vydávaní zákonov vyplývajú Národnej banke Slovenska z § 30 zákona NR SR č. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Podľa § 30 ods.1 tohto zákona
Národná banka Slovenska predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy zákonov peňažného
obehu. Podľa § 30 ods. 2 tohto zákona Národná
banka Slovenska spolu s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy zákonov v oblasti platobných systémov a poskytovania platobných služieb a finančného trhu, vrátane bankovníctva
a pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Ďalšia
legislatívna činnosť Národnej banky Slovenska
spočíva v príprave a vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú vyhlášky
a opatrenia Národnej banky Slovenska. Táto
kompetencia vyplýva Národnej banke Slovenska z čl. 56 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa ktorého môže Národná banka Slovenska
vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak
je na to splnomocnená zákonom.

Legislatívne zmeny zákonov
v oblasti pôsobnosti Národnej
banky Slovenska pripravené
a vykonané v roku 2013
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol v roku 2013 novelizovaný zákonom
č. 132/2013 Z. z. a zákonom č. 352/2013 Z. z.
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Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov bol v roku
2013 novelizovaný zákonom č. 132/2013
Z. z., zákonom č. 206/2013 Z. z. a zákonom
č. 352/2013 Z. z.
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2013 novelizovaný zákonom č. 352/2013 Z. z.
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku
2013 novelizovaný zákonom č. 132/2013 Z. z.
a zákonom č. 352/2013 Z. z.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2013 novelizovaný zákonom č. 32/2013 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z.
a zákonom č. 352/2013 Z. z.
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov bol v roku 2013
novelizovaný zákonom č. 206/2013 Z. z. a zákonom č. 352/2013 Z. z.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku
2013 novelizovaný zákonom č. 132/2013 Z. z.
a zákonom č. 352/2013 Z. z.

