Skratky
2. pilier

starobné dôchodkové sporenie

3. pilier

doplnkové dôchodkové sporenie

AIFMD

smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov

AML/CFT

ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrana pred financovaním terorizmu

AnaCredit

Analytical Credit Datasets (Analytická úverová databáza
s harmonizovanými podrobnými informáciami
o jednotlivých bankových úveroch vo všetkých
zúčastnených členských štátoch eurozóny zastrešovaná
ECB)

AOCP

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

BCPB, a. s.

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.

BACH

Bank for the Accounts of Companies Harmonised

BI

Business intelligence

BIS

Banka pre medzinárodné zúčtovanie

brexit

odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska z EÚ

CB PP3

program nákupu krytých dlhopisov 3

CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

CERI

Centrálna evidencia regulovaných informácií

CSDB

Centralizovaná databáza vydaných cenných papierov

DDS

doplnková dôchodková spoločnosť

DFS

Dni finančného spotrebiteľa

DFR

úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody

DSS

dôchodková správcovská spoločnosť

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo

EBRD

Európska banka pre obnovu a rozvoj

ECB

Európska centrálna banka

EIOPA

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov

EONIA

Európsky inštitút peňažných trhov

ESCB

Európsky systém centrálnych bánk

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

ESRB

Európsky výbor pre systémové riziká

EÚ

Európska únia

FinTech

finančné technológie

FRIBS

nariadenie o európskej podnikovej štatistike

GFSR

Správa o globálnej finančnej stabilite

HDP

hrubý domáci produkt

HFCS

Household Finance and Consumption Survey
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IAS

Medzinárodná organizácia pre poisťovníctvo

IČO

identifikačné číslo organizácie

IDD

smernica o distribúcii poistenia

IOPS

Medzinárodná organizácia pre dôchodky

IS

Informačný systém

IS ŠZP

informačný systém Štatistický zberový portál

MMF

Medzinárodný menový fond

MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MREL

minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené
záväzky (Minimal Requirement for Own funds and
Eligible Liabilities)

NBS

Národná banka Slovenska

NDCP

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

PMR

povinné minimálne rezervy

PRISMA

Price-setting Microdata Analysis Network

PZP

povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

RBUZ

Register bankových úverov a záruk

REGFAP

Register finančných agentov, finančných poradcov,
finančných sprostredkovateľov z iného členského
štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných
sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti
poskytovania úverov na bývanie

RIAD

Register údajov o inštitúciách a pridružených osobách
(Register of Institutions and Affiliates Data)

Rada

Rada pre riešenie krízových situácií

SBA

Slovenská banková asociácia

SR

Slovenská republika

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single
Resolution Board)

SSM

jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory
Mechanism)

STEC

členenie služieb podľa ekonomickej charakteristiky
podniku

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠZP

Štatistický zberový portál

TLTRO III

cielené dlhodobejšie refinančné operácie

WEO

Svetový ekonomický výhľad
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Slovenská legislatíva –
skrátené názvy
devízový zákon

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov

zákon o finančnom

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom

sprostredkovaní

sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a finančnom

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

poradenstve

neskorších predpisov

zákon o ochrane pred Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
legalizáciou príjmov

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

z trestnej činnosti

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

zákon o PZP

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

zákon

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

o spotrebiteľských

a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

úveroch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

opatrenie č. 411/2019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí

Z. z.

a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z.
z 26. novembra 2019, ktorým sa ustanovujú
vzory výpisov z osobného účtu a výkazov
v doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon o cenných

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

papieroch

a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov

zákon o dohľade

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Európska legislatíva –
skrátené názvy
smernica

Smernica Európskeho parlamentu a Rady

o distribúcii

(EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii

poistenia (IDD)

poistenia

smernica MiFID

Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch
s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení
smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS

smernica MiFID II

Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými
nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES
a smernica 2011/61/EÚ

nariadenie MiFIR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými
nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 648/2012

nariadenie o SCA

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389
z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366,
pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre
silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné
a bezpečné otvorené komunikačné normy

smernica AML

Smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní
využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu,
ktorou sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES

smernica PSD 2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných
službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia
smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ
a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje
smernica 2007/64/ES
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