k a p i t o l a

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií
o stave majetku v doplnkových dôchodkových
fondoch.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení
o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 33/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15.
decembra 2015 č. 34/2015, ktorým sa mení
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a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami,
pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi
s cennými papiermi a pobočkami zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa a osobitného
predpisu.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre
poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 36/2015, o predkladaní výkazov
a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

10	Inštitucionálny rozvoj
10.1 	Inštitucionálny rámec
Národná banka Slovenska vznikla 1. januára
1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka SR.
Hlavným cieľom NBS je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom:
sa podieľa na spoločnej menovej politike,
ktorú určuje Rada guvernérov ECB pre eurozónu,
vydáva eurobankovky a euromince podľa
osobitných predpisov platných v eurozóne
pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
podporuje plynulé fungovanie platobných
systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku
a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi
a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej
účasti v Európskom systéme centrálnych bánk
(ESCB),

•
•
•
•
•

•

vykonáva ďalšie činnosti, napríklad podľa zákona o dohľade nad finančným trhom.

V oblasti finančného trhu prispieva NBS k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu
v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných
klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Pritom NBS vykonáva
dohľad nad finančným trhom vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni a výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov,
t. j. vykonáva dohľad nad bankami a pobočkami
zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, burzami cenných papierov, centrálnymi
depozitármi cenných papierov, správcovskými
spoločnosťami, podielovými fondmi, zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi,
doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými fondmi, platobnými
inštitúciami, inštitúciami elektronických peňazí,
samostatnými finančnými agentmi, finančnými
poradcami, veriteľmi, Fondom ochrany vkladov,
Garančným fondom investícií, Slovenskou kance-
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láriou poisťovateľov a ďalšími dohliadanými subjektmi finančného trhu.
Od 1. januára 2015 je NBS orgánom ochrany
spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To
znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom
prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu
finančného trhu.
Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v SR, sa
NBS stala súčasťou Eurosystému, tvoriaceho systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci
ESCB.
Eurosystém ako systém centrálnych bánk eurozóny pozostáva z:
Európskej centrálnej banky (ECB) a
národných centrálnych bánk členských štátov
EÚ, ktorých spoločnou menou je euro.

•
•

Eurosystém je teda podmnožinou ESCB. Vzhľadom na to, že rozhodnutia Rady guvernérov ECB,
napr. menovopolitické, sa vzťahujú len na krajiny eurozóny, funkcie centrálnej banky eurozóny
v skutočnosti plní Eurosystém. Na plnení spoločných cieľov Eurosystému sa tak ECB podieľa spolu s národnými centrálnymi bankami.
Systém centrálnych bánk sa v Európe používa
z troch dôvodov:
Koncepcia Eurosystému vychádza z existujúcich kompetencií národných centrálnych
bánk, ich inštitucionálnej podoby, infraštruktúry, odborných znalostí a prevádzkových
kapacít. Okrem toho viaceré centrálne banky popri úlohách Eurosystému plnia aj iné
úlohy.
Vzhľadom na veľkosť územia eurozóny a dlhodobé vzťahy medzi bankovými komunitami v jednotlivých krajinách a ich národnými
centrálnymi bankami sa považovalo za vhodné poskytnúť úverovým inštitúciám prístup
k centrálnemu bankovému systému v každom
zúčastnenom členskom štáte.
Vzhľadom na rozmanitosť národov, jazykov
a kultúr v eurozóne sú národné centrálne
banky lepším styčným bodom Eurosystému
ako jedna centrálna banka.

•

•

•

Národné centrálne banky eurozóny, ktoré sú súčasťou Eurosystému, vykonávajú úlohy zverené
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Eurosystému v súlade s pravidlami stanovenými
rozhodovacími orgánmi ECB. Národné centrálne
banky prispievajú k činnosti Eurosystému a ESCB
aj svojou účasťou v rôznych výboroch Eurosystému/ESCB.

Výbory Eurosystému/ESCB
Výbory Eurosystému/ESCB plnia dôležitú pomocnú funkciu pre rozhodovacie orgány ECB. Vypracúvajú odborné expertízy v oblasti svojej pôsobnosti a vykonávajú špecifické úlohy na základe
mandátu, ktorý schvaľuje Rada guvernérov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výbor pre účtovníctvo a menové príjmy
Výbor pre bankovky
Výbor pre kontroling
Výbor Eurosystému/ESCB pre komunikáciu
Výbor pre finančnú stabilitu
Výbor pre informačné technológie
Výbor interných audítorov
Výbor pre medzinárodné vzťahy
Právny výbor
Výbor pre operácie na trhu
Výbor pre menovú politiku
Výbor pre organizačný rozvoj
Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy
Výbor pre riadenie rizík
Výbor pre štatistiku
Rozpočtový výbor
Konferencia pre ľudské zdroje

Kompetencie NBS v rámci bankovej únie
Na základe Nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013
bola ECB poverená osobitnými úlohami pokiaľ
ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, s cieľom prispieť
k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a stabilite finančného systému v rámci zúčastnených
členských štátov EÚ.
V roku 2015 v rámci jednotného mechanizmu
dohľadu pokračovala vzájomná spolupráca
medzi ECB a NBS. Pri výkone dohľadu participovala NBS ako vnútroštátny orgán dohľadu
jednak prostredníctvom priamej účasti pracovníkov UDF na práci spoločných dohliadacích
tímov a jednak prípravou návrhov rozhodnutí
v rámci rozhodovacích procesov ECB. Z hľadiska výkonu dohľadu voči významným bankám vykonávala NBS v rámci tzv. priebežného
dohľadu každodenný dohľad nad činnosťami
týchto bánk, ako aj priebežný proces monito-
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Členovia Bankovej rady NBS k 31. decembru 2015

Prvý rad zľava: Jozef Makúch, Ján Tóth.
Druhý rad zľava: Karol Mrva, Vladimír Dvořáček, Ľuboš Pástor.

rovania kvantitatívnych dát a sledovania procesov riadenia rizík. Všetky dohľady na mieste vykonané v roku 2015 vo významných bankách,
ako aj všetky posudzovania interných modelov,
boli vykonané zamestnancami UDF na základe
poverenia ECB.
NBS zodpovedá za priamy dohľad nad menej
významnými bankami. Dohľad vykonáva na základe spoločného rámca a metodík vytvorených
na účely SSM. Pri svojej činnosti NBS zohľadňuje celkovú stratégiu SSM, pričom používa svoje
vlastné zdroje a rozhodovacie postupy.
Od januára 2015 NBS odborne a organizačne
zabezpečuje fungovanie Rady pre riešenie krízových situácií, vrátane komunikácie s médiami či
verejnosťou. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, t. j. druhého
piliera bankovej únie. Ide o národný rezolučný
orgán pre riešenie krízových situácií vybraných
inštitúcií vo finančnom sektore v SR. Riešenie
krízových situácií znamená reštrukturalizáciu finančnej inštitúcie alebo skupiny, ktorá sa dostala
do problémov z dôvodu nesolventnosti. Reálne

vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečenie výkonu jej pôsobností
a právomocí zabezpečuje oddelenie riešenia krízových situácií na odbore regulácie.

10.2 	ORGANIZÁCIA A RIADENIE
Banková rada Národnej banky Slovenska
Banková rada Národnej banky Slovenska (banková rada) je najvyšším riadiacim orgánom NBS.
Jej pôsobnosť a kompetencie vymedzuje predovšetkým zákon o NBS, ďalšie všeobecne záväzné
právne predpisy a Organizačný poriadok NBS.
Banková rada mala v roku 2015 päť členov. Členmi bankovej rady boli guvernér, jeden viceguvernér a traja ďalší členovia.
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh
vlády po ich schválení Národnou radou Slovenskej republiky. Ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra
NBS.
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Schéma organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2015
Banková rada NBS
Guvernér
odbor kancelárie
guvernéra

odbor interného
auditu

odbor riadenia
ľudských zdrojov

útvar dohľadu
nad finančným trhom

úsek pre právne služby
a bezpečnosť

úsek pre platobné služby
a peňažnú hotovosť

úsek pre menu,
štatistiku a výskum

úsek pre operácie
na finančných trhoch

úsek pre finančné
riadenie, informačné
technológie
a hospodárske služby

odbor dohľadu
nad bankovníctvom
a platobnými
službami

odbor právnych
služieb

odbor platobného
styku

odbor ekonomických
a menových analýz

odbor riadenia
rizika

odbor finančného
riadenia

odbor dohľadu nad
trhom cenných papierov,
poisťovníctvom
a dôchodkovým sporením

odbor ochrany
a bezpečnosti

odbor riadenia peňažnej
hotovosti

odbor
štatistiky

odbor bankových
obchodov

odbor informačných
technológií

odbor
regulácie

VÚZ
Bystrina

odbor
výskumu

odbor vysporiadania
bankových obchodov

odbor hospodárskych
služieb

odbor politiky
obozretnosti
na makroúrovni

Múzeum mincí
a medailí Kremnica

odbor ochrany
finančných
spotrebiteľov

S účinnosťou od 1. januára 2015 má banková
rada podľa zákona o NBS šesť členov. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné.
Funkčné obdobie členov bankovej rady, ktorí
boli vymenovaní pred 1. januárom 2015, je päťročné. Funkčné obdobie guvernéra, viceguvernéra a iného člena bankovej rady začína plynúť
dňom účinnosti jeho vymenovania do príslušnej
funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za
člena bankovej rady opätovne, pričom za guvernéra alebo viceguvernéra môže byť vymenovaná
najviac na dve funkčné obdobia.
K 31. decembru 2015 boli členmi bankovej rady:
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér,
Mgr. Ján Tóth, M.A., viceguvernér, poverený riadením úseku pre menu, štatistiku a výskum,

•
•

•
•
•

Ing. Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom,
RNDr. Karol Mrva, výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch,
prof. Ľuboš Pástor, PhD., externý člen od 15. marca 2015.

Výkonná rada Národnej banky Slovenska
Výkonná rada Národnej banky Slovenska (výkonná rada) bola zriadená bankovou radou podľa
§ 6 ods. 2 písm. i) zákona o NBS s účinnosťou od
1. augusta 2012. Výkonná rada je riadiacim, výkonným a koordinačným orgánom NBS.
Členmi výkonnej rady sú guvernér, výkonní riaditelia a ďalší vedúci zamestnanci poverení guvernérom.
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K 31. decembru 2015 boli členmi výkonnej
rady:
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér,
Ing. Štefan Králik, podpredseda výkonnej rady
a výkonný riaditeľ pre právne služby a bezpečnosť,
RNDr. Karol Mrva, výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch,
Ing. Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom,
Ing. Miroslav Uhrin, výkonný riaditeľ pre finančné riadenie, informačné technológie
a hospodárske služby,
Ing. Renáta Konečná, generálna riaditeľka odboru ekonomických a menových analýz.

•
•
•
•
•
•

V roku 2015 bola v nadväznosti na rozhodnutie bankovej rady schválená jedna novela
Organizačného poriadku NBS. V dôsledku organizačnej zmeny došlo k zmene organizačnej
štruktúry NBS, ako aj k úprave riadiacej pôsobnosti a kompetencií niektorých vedúcich zamestnancov.

10.3 	ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31. decembru 2015 bolo v evidenčnom stave
1 053 zamestnancov. Pracovný pomer v roku
2015 skončilo 64 zamestnancov. V priebehu roka
2015 prebehlo 91 výberových konaní na obsadenie voľných systemizovaných pracovných miest
a bolo prijatých 87 nových zamestnancov.
Medzi národnými centrálnymi bankami ESCB,
Európskou centrálnou bankou a inými medzinárodnými finančnými inštitúciami prebieha výmena zamestnancov, ktorej cieľom je podporiť
mobilitu zamestnancov v rámci ESCB, výmenu
skúseností, know-how a rozvoj ľudských zdrojov.
V roku 2015 pôsobilo v ECB a v EBA (European
Banking Authority – Európsky orgán pre bankovníctvo) deväť zamestnancov NBS.
Zásady a pravidlá odmeňovania v NBS v roku
2015 upravoval vnútorný pracovný predpis
NBS. Priemerná mesačná mzda za rok 2015 dosiahla výšku 2 010,15 €.
Z dôvodu prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný
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dôchodok bolo vyplatené odchodné 26 zamestnancom.
K 31. decembru 2015 NBS evidovala 879 sporiteľov doplnkového dôchodkového sporenia.

10.4 	VZDELÁVANIE
Národná banka Slovenska zabezpečovala účasť
zamestnancov na vzdelávacích podujatiach na
základe výsledkov identifikácie vzdelávacích
a rozvojových potrieb a na základe aktuálnych
potrieb jednotlivých organizačných útvarov
v spolupráci s Inštitútom bankového vzdelávania NBS, n.o.
Vzdelávacie podujatia absolvovalo 1 027 zamestnancov NBS. Vzdelávacie podujatia boli zabezpečované v rámci týchto oblastí:

•
•
•
•
•
•

odborné vzdelávanie,
manažérske vzdelávanie a rozvoj,
jazykové vzdelávanie,
vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
vzdelávanie v oblasti sociálnych kompetencií,
všeobecné vzdelávanie.

NBS zorganizovala v roku 2015 tri medzinárodné vzdelávacie projekty: Audit Report Writing,
Introduction to the Operational Risk Managment
a English in Legal and Contractual Central Banking
Practice.
V odbornom vzdelávaní má každoročne svoje
pevné miesto aj lektorská, prednášková a konzultačná činnosť zamestnancov NBS. V roku
2015 sa do nej zapojilo 84 zamestnancov
z 20 odborov.
V roku 2015 absolvovalo odbornú vysokoškolskú
stáž v NBS osem študentov vysokých škôl so sídlom v Európskej únii a dvaja študenti vysokých
škôl so sídlom v Slovenskej republike.

10.5 Environmentálna politika
Národná banka Slovenska zabezpečuje svoju
prevádzkovú činnosť so zodpovedným prístu-
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pom k životnému prostrediu. Dôsledne sa riadi
platnou slovenskou legislatívou a odporúčaniami Európskej komisie v oblasti životného prostredia. V roku 2015 zrealizovala viaceré opatrenia
zamerané k napĺňaniu základných priorít svojej
environmentálnej politiky.
V roku 2015 sa úplne vylúčilo používanie plnohalogénových uhľovodíkov a halónov v klimatizačných zariadeniach a oproti roku 2014 došlo
k zníženiu emisií CO2 o 4 %.
Pravidelným monitorovaním odpadových vôd
a vykonávaním laboratórnych testov ich vzoriek
NBS znížila množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných vodách do verejnej kanalizácie. Zaviedla preventívne opatrenia zamerané na zníženie
porúch a havárií a obnovou sanitárnych zariadení dosiahla plné využívanie zariadení s aplikovanými šetričmi spotreby vody.
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V roku 2015 sa NBS rozhodla pre nové riešenie
prvkov merania a regulácie energetickej spotreby a začala s ich implementáciou. Využitím
moderných a efektívnych IT technológií, ako
aj spotrebičov a zariadení s nízkou spotrebou
elektrickej energie, sa postupne znižuje celková
energetická náročnosť a prevádzkové náklady
jednotlivých budov.
NBS naďalej využívala vo svojich budovách separovaný zber odpadov, čo sa pozitívne odrazilo
v znížení objemu komunálneho odpadu. Všetky druhy odpadov, vrátane nebezpečných, boli
likvidované výlučne špecializovanými firmami,
s dôrazom na recykláciu a ekologickú likvidáciu.
NBS sa už tradične zapájala do celosvetových
a celoslovenských akcií na podporu životného
prostredia (Svetový deň Zeme, Hodina Zeme, súťaž Do práce na bicykli a pod.).
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