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7.4 	Zahraničná technická pomoc
Prijímateľom bilaterálnej technickej pomoci NBS
bola v roku 2015 Národná banka Bieloruska, a to
v oblasti dohľadu nad finančným trhom, peňažného obehu a pamätných mincí.
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V rámci programu TAIEX sa zástupcovia Čiernej
Hory zúčastnili študijnej cesty do Bratislavy zameranej na opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí.

8 Komunikácia
NBS sa usiluje o rozvoj, modernizáciu a skva
litňovanie svojich komunikačných nástrojov
tak, aby mohla čo najlepšie odpovedať na do
pyt po informáciách, čo najadresnejšie osloviť
konkrétne cieľové skupiny a takto, s dôrazom na
otvorenosť a transparentnosť, udržiavať vysokú
dôveryhodnosť v očiach slovenskej verejnosti.
Informácie, správy a analýzy zverejňované centrálnou bankou sú dôležitým zdrojom informácií
pre ekonómov, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a médiá.

Publikácie NBS
NBS pravidelne zverejňuje informácie a analýzy
z oblasti jej hlavných činností v odborných publikáciách: Výročná správa, Správa o finančnej stabilite, Analýza slovenského finančného sektora,
Mesačný bulletin NBS, Strednodobá predikcia
a Štatistický bulletin. V roku 2015 NBS začala
publikovať ako samostatné správy Správu o medzinárodnej ekonomike a Správu o ekonomike
SR, ktoré boli v minulosti začlenené do jej mesačného bulletinu ako prílohy.47

Základom 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 a jednotnom mechanizme dohľadu.
NBS tiež informovala o aktuálnom vývoji slovenskej ekonomiky, európskej ekonomiky, o stave
bankovníctva a ostatných sektorov finančného
trhu, ako aj ich vplyve na finančnú stabilitu Slovenska.

V roku 2015 NBS pokračovala vo zverejňovaní Analytických komentárov na vybrané témy
a Rýchlych komentárov zameraných na vybrané
makroekonomické ukazovatele, ktorých prínosom je predovšetkým ich aktuálnosť. Spolu bolo
v roku 2015 publikovaných 12 Analytických komentárov a 141 Rýchlych komentárov. Zároveň
sa skvalitňovala makroekonomická databáza,
ktorá ponúka verejnosti rozsdiahle množstvo
ekonomických údajov, prehľadne štrukturovaných vo forme časových radov. K diskutovaným
ekonomickým otázkam NBS zverejňuje analýzy
a výskumné štúdie.48 V zmysle zásad systému
multilingválnej komunikácie Eurosystému/ESCB
sa NBS podieľala na príprave slovenských mutácií oficiálnych publikácií ECB.49

Ďalšími témami, o ktorých počas roka 2015 NBS
intenzívne informovala verejnosť, boli: emisia
novej bankovky 20 € zo série Európa a jej uvedení do obehu46, ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, licenčný proces veriteľov a dohľad nad
veriteľmi (nebankovými spoločnosťami).
NBS komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom priamej elektronickej komunikácie. V roku
2015 odpovedala na 3 604 otázok, ohlasov
a podnetov verejnosti a médií, ktoré sa týkali informácií vyplývajúcich z činnosti jej jednotlivých
odborných útvarov. NBS tiež vybavila 48 žiadostí
o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.

Všetky oficiálne publikácie vydáva NBS len v elek
tronickej forme. V záujme poskytnúť čo najľahší
prístup k informáciám NBS zverejňuje kľúčové
publikácie aj vo formáte ePub a na svojich infor
mačných materiáloch používa QR kódy.
Významnú úlohu v oblasti komunikácie naďa
lej plnil odborný bankový časopis BIATEC, ktorý
vytvára platformu na prezentáciu poznatkov
v oblasti bankovníctva, financií a ekonómie. Au

46 Viac v kapitole 3 Emisná činnosť
a peňažný obeh.
47 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
publikacie-nbs
48 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
publikacie-vyskumu
49 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
publikacie-ecb
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torským a čitateľským zázemím prepája Národnú
banku Slovenska s bankovým a finančným sektorom, akademickou a vzdelávacou sférou. BIATEC
je v plnom znení zverejňovaný na webovom sídle
NBS50. V roku 2015 vyšlo 10 čísel v slovenskom ja
zyku s anglickým zhrnutím.

Web
Začiatkom roka boli sprístupnené samostatné
podstránky Rady pre riešenie krízových situácií
a boli vytvorené podstránky pre odbor ochrany
finančných spotrebiteľov. Výraznou zmenou je
kompletne prepracovaná štruktúra podstránok
útvaru dohľadu nad finančným trhom vrátane
samostatného modulu pre vyhľadávanie národnej legislatívy i práva Európskej únie. Pre používateľov, ktorí na webové stránky NBS pristupujú
cez mobilné zariadenia, boli stránky upravené
do responzívneho dizajnu. Návštevnosť webového sídla NBS mala aj v roku 2015 stúpajúcu
tendenciu s denným priemerom vyše 22 000
používateľov.
Prednášky, výstavy a súťaže
NBS počas roka 2015 zorganizovala prednášky
pre základné, stredné a vysoké školy (zo SR i zo
zahraničia). Nosnou témou prednášok boli úlo
hy centrálnej banky v Eurosystéme. V septembri
sa prednášková činnosť rozšírila o workshopy
k zvýšeniu finančnej gramotnosti. NBS v roku
2015 navštívilo viac ako 2 850 študentov. Dlhodobú tradíciu má organizovanie výskumných
seminárov, na ktorých domáci i zahraniční autori
prezentujú výsledky svojho výskumu.
Prednáškovú činnosť vhodne dopĺňa výstava
Od slovenskej koruny k euru, ktorá je inštalovaná v ústredí NBS a je určená pre cieľovú skupinu
žiakov a študentov stredných škôl. Výstava poskytuje informácie o integrácii Slovenska do eurozóny, životnom cykle bankoviek a mincí, prečo
je potrebné poznať ochranné prvky našej meny.
V roku 2015 výstavu navštívilo viac ako 2 000 žiakov a študentov.
V máji 2015 sa uskutočnilo finálové kolo 4. ročníka vzdelávacej súťaže Eurosystému pre študentov stredných škôl eurozóny – Generácia
€uro. Národní víťazi z Gymnázia Grösslingová Bratislava sa v sídle ECB vo Frankfurte nad
Mohanom stretli s prezidentom ECB Mariom
Draghim a guvernérom NBS Jozefom Makú-
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chom. V tomto ročníku súťaže sa zopakoval
vysoký záujem stredných škôl v SR (druhý naj
vyšší spomedzi zúčastnených krajín) o zvyšova
nie vedomostí študentov z oblasti centrálneho
bankovníctva. V októbri 2015 sa začal už 5. ročník tejto súťaže. Novinkou ročníka 2015/2016
sú vzdelávacie videá NBS na odborné témy,
ktoré výrazne zefektívňujú prácu študentov
a učiteľov v súťaži.51
V roku 2015 bola po tretíkrát vyhlásená súťaž
o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých
škôl za najlepšiu dizertačnú alebo diplomovú
prácu z oblasti ekonómie.

Deň otvorených dverí
Dňa 26. septembra 2015 NBS privítala rekordný
počet takmer 5 000 návštevníkov. Nosnými témami Dňa otvorených dverí (DOD) boli zavedenie novej bankovky 20 € a jej ochranné prvky
a ochrana finančného spotrebiteľa. Počas DOD
viceguvernér NBS Ján Tóth odovzdal cenu výhercovi online súťaže Spoznaj novu bankovku 20 €.
Archív
Archív NBS52 je špecializovaným verejným archívom, ktorý poskytuje služby nielen organizačným útvarom banky, ale aj historikom, ekonómom, architektom, študentom a poskytuje
informácie pre úrady verejnej správy a samosprávy. V archíve NBS je v súčasnosti uložených
199 fondov a zbierok, ktoré obsahujú dokumenty väčšiny finančných inštitúcií, ktoré pôsobili na
Slovensku od roku 1842 až do vzniku Národnej
banky Slovenska.
Archív sa zapája do medzinárodnej spolupráce
s archívmi z celej Európy a pracovníci archívu NBS
na pravidelných zasadnutiach Európskej asociácie pre finančnú a bankovú históriu (EABH), ako
aj Information Management Services Division
ECB, získavajú skúsenosti pri hľadaní riešení rôznych výziev, ktoré aktuálne vznikajú pri správe
registratúry a archívu. Na výročnej konferencii
EABH pod názvom Inflation. Money. Output vystúpili pracovníci oddelenia správy archívu NBS
so štúdiou venovanou vývoju a činnosti prvého
ústavu na Slovensku zameraného na hospodársky výskum.
V roku 2015 bolo v archíve 17 bádateľských návštev, archív vybavil 47 písomných externých a 77

50 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
biatec-odborny-bankovy-casopis
51 www.generaciaeuro.sk
52 http://www.nbs.sk/sk/publikacie/
archiv-nbs/vyuzitie-archivu-verej
nostou
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interných žiadostí o informácie a rešerše. Externé
žiadosti boli zamerané predovšetkým na získanie
informácií o nehnuteľnostiach, pričom bádatelia
sa zaujímali najmä o technické plány a nákresy
stavieb, o údaje o úveroch, či o údaje o osobnostiach z dokumentov uložených v archíve.

Dokumentačné stredisko
Dokumentačné stredisko53 v roku 2015 zabezpečovalo, rovnako ako po minulé roky, knižničné
a informačné činnosti, poskytovalo dokumentačné, rešeršné a konzultačné služby najmä z oblasti centrálneho a komerčného bankovníctva,
finančného dohľadu a menovej politiky pre zamestnancov NBS, stážistov a odbornú verejnosť.
Koncom roka 2015 dokumentačné stredisko implementovalo nový knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library (ARL). Je určený pre
automatickú správu katalógov a zbierok knižnice v sieťovom prostredí a umožňuje spracovávať
nielen bibliografické informácie, ale podporuje
aj prácu s multimediálnymi, obrazovými a zvukovými dokumentmi.
Pracovníci dokumentačného strediska sa zúčastnili na zasadnutí knižníc a archívov ESCB vo
Frankfurte a v rámci spoločnej témy Implementing Successful Change in Information Management Services prezentovali výsledky implementácie nového knižnično-informačného systému
v NBS.

Múzeum mincí a medailí
Múzeum mincí a medailí Kremnica54 patrí medzi najstaršie múzejné inštitúcie na Slovensku.
V roku 2015 oslávilo 125. výročie svojho založenia a vyprofilovalo sa na jedinečné špecializované numizmatické múzeum na Slovensku.
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Súčasťou väčšiny výstavných podujatí boli vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre rôzne cieľové skupiny. Múzeum v jednotlivých expozíciách
počas celého roka ponúkalo edukačné programy
pre školské skupiny na rôzne témy z oblasti dejín
peňazí, baníctva a mincovníctva na Slovensku,
regionálnej výchovy, a samozrejme programy
venované výročiu založenia múzea.
Od 25. 3. do 26. 6. 2015 bola v galérii múzea prístupná výstava Coronatus Posonii... Bratislavské
korunovačné medaily a žetóny (1563 – 1830). Výstava predstavila takmer 150 exponátov, ktoré
sa viažu k bratislavským korunováciám: vzácne
reprezentačné medaily a žetóny, ktoré sa rozhadzovali medzi účastníkov týchto slávností.
Exponáty pochádzali zo zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti, SNM – Historického
múzea v Bratislave, NBS – Múzea mincí a medailí
Kremnica, Múzea mesta Bratislava, Historického
múzea v Budapešti a Maďarskej numizmatickej
spoločnosti. Výstavu si prišlo pozrieť viac ako
1 600 návštevníkov.
V apríli Múzeum mincí a medailí hostilo kolokvium účastníkov Národného projektu Múzeá
tretej generácie na tému múzejnej pedagogiky,
ktorá tvorí dôležitú súčasť múzejnej praxe.
Milovníkom hudby múzeum ponúklo jarný koncert v Kostole sv. Kataríny. Výročiu múzea bola
venovaná aj májová Noc múzeí, ktorá sa uskutočnila v numizmaticko-historickej expozícii Líce
a rub peňazí 16. 5. 2015. Séria aktivít k výročiu
pokračovala letnými podujatiami Piknik na hrade, Príbehy v múzeu a Letné noci múz.
Vyvrcholením osláv bolo podujatie pod názvom
Deň kremnického múzea, ktoré sa uskutočnilo

53 Podrobné informácie sú zverejnené
na webovej stránke NBS: http://
www.nbs.sk/sk/publikacie/kniznica-narodnej-banky-slovenska
54 www.muzeumkremnica.sk
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18. 9. 2015. V rámci podujatia bola uvedená nová
reprezentačná obrazová publikácia Národná
banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica 1890 – 2015 a v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici sa uskutočnil slávnostný
koncert.
Pri príležitosti výročia múzea bola vydaná pamätná medaila a vznikol krátky filmový medailón
predstavujúci 125-ročnú históriu múzea, ktorý je
dostupný na stránke múzea.
Od 12. 10. do 8. 11. 2015 sa v Kremnici konalo
XIII. Medzinárodné sympózium medailí. Výber zo
sympoziálnej medailérskej tvorby od počiatkov
podujatia (1988) až po súčasnosť je súčasťou
stálej numizmaticko-historickej expozície Líce
a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách
Slovenska.
V druhom polroku sa v galerijných priestoroch
uskutočnilo 6 výstav výtvarného umenia:
László Szlávics, ml. – Za hranicami medailérstva... – výber z rozmanitej tvorby popredného maďarského medailéra a sochára;
Kremnické gagy 2015 – európsky festival
humoru a satiry a Karikaturisti – pravidelné
sprievodné podujatie predstavujúce tvorbu
umelcov karikaturistov, nominovaných na
festivalovú cenu Zlatý gunár;
20 rokov jabloneckej medailérskej školy –
výber prác študentov, absolventov a peda-

•
•
•

•
•
•
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gógov Vyššej odbornej školy v Jablonci nad
Nisou – odboru Razená medaila a minca;
výstava sa konala pri príležitosti 20. výročia
založenia tejto unikátnej medailérskej školy;
Vladimír Durbák – Dialóg a Dialógy – výber
z tvorby a rozsiahleho výtvarného diela akademického sochára Vladimíra Durbáka;
XIII. Medzinárodné sympózium medailí
Kremnica 2015 – výstava razených a liatych
medailí vytvorených na 13. ročníku medzinárodného medailérskeho sympózia;
Textilná tvorba 2015 – 6. celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby predstavila viac ako 200 prác od 77 autorov;

V expozícii Líce a rub peňazí sa konali príležitostné výstavy:
21. Medzinárodné sympózium umeleckého
šperku Kremnica 2015 – výstava umeleckých šperkov od 9 autorov – účastníkov sympózia;
125 rokov kremnického múzea – výstava venovaná 125. výročiu založenia múzea predstavila niekoľko zaujímavých exponátov z prvých
prírastkov zbierkového fondu múzea;

•
•

Stále a príležitostné výstavy a podujatia Múzea
mincí a medailí Kremnica v roku 2015 navštívilo
viac ako 43 000 návštevníkov zo Slovenska a zahraničia.

9	Legislatíva
V roku 2015 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.
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