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6.1 Platobný styk 
v Slovenskej republike
6.1.1 Právne aspekty 

Oblasť platobného styku je v Slovenskej republike 
upravená zákonom č. 510/2002 Z. z. o platobnom 
styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pla-
tobnom styku“). 

Zákon o platobnom styku usmerňuje najmä oblasti 
vykonávania tuzemských a cezhraničných prevodov 
peňažných prostriedkov, vydávanie a používanie 
elektronických platobných prostriedkov, vznik a pre-
vádzkovanie platobných systémov, dohľad nad pla-
tobnými systémami, ako aj postup pri reklamáciách 
a mimosúdne riešenie sporov, ktoré vznikli v súvislosti 
s platobným stykom.

Ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami v ob-
lasti platobného styku sú nasledujúce opatrenia:
• opatrenie NBS č. 9/2002 o spôsobe tvorby, štruk-

túre a zozname konštantných symbolov používa-
ných v platobnom styku,

• opatrenie NBS č. 10/2002 o hlásení predklada-
nom vydavateľom platobného prostriedku elektro-
nických peňazí Národnej banke Slovenska,

• opatrenie NBS č. 11/2002 o hláseniach predkla-
daných prevádzkovateľom platobného systému 
Národnej banke Slovenska,

• opatrenie NBS č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje 
štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských 
prevodov, štruktúra medzinárodného bankového 
čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a po-
drobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných 
kódov.

Súčasťou slovenského právneho poriadku je aj naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 2560/ 
2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách 
v eurách. 

6.1.2 Inštitucionálne aspekty 

S účinnosťou od 1. júla 2003 bol zriadený Stály roz-
hodcovský súd Asociácie bánk so sídlom v Bratislave, 
ktorý má v súčasnosti dve komory: 

a) komoru pre rozhodovanie sporov z platobného 
styku,

b) komoru pre rozhodovanie sporov z iných obchodno-
právnych alebo občianskoprávnych vzťahov, ktorá 
začala svoju činnosť 1. januára 2004. 

V novembri 2005 Národná banka Slovenska schválila 
nový štatút Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie 
bánk a nový rokovací poriadok Stáleho rozhodcovské-
ho súdu Asociácie bánk. 

6.1.3 Vnútorný trh Európskej únie 

Európske právo v oblasti platobného styku

Európska komisia prijala 1. decembra 2005 znenie 
textu návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o platobných službách v rámci vnútorného 
trhu a o zmene smerníc 97/7/ES, 2000/12/ES 
a 2002/65/ES (ďalej len „návrh smernice o platob-
ných službách v rámci vnútorného trhu“).

Návrh smernice o platobných službách v rámci vnú-
torného trhu vychádza zo zámeru Európskej komisie 
vytvoriť jednotný platobný trh na celom území EÚ, 
v ktorom veľký počet transakcií a zvýšená konkuren-
cia by mali mať za následok znižovanie nákladov na 
služby platobných systémov.

Cieľom navrhovanej smernice je harmonizácia právne-
ho rámca pre oblasť platobného styku, a to v rozsahu 
subjektov poskytujúcich platobné služby, v transpa-
rentnosti podmienok, za ktorých sú poskytované tieto 
služby, v oblasti práv a povinností tých, čo poskytujú 
platobné služby a tých, ktorí ich využívajú. 

Návrh smernice o platobných službách v rámci vnú-
torného trhu má umožniť vytvorenie predpokladov 
na efektívnejšie využívanie možností jednotného 
trhu a legislatívne podporiť budovanie Jednotnej 
oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area 
– SEPA).

V súčasnosti je právny rámec pre platobný styk 
v rámci Európskej únie upravený týmito právnymi 
normami: 
• odporúčanie 97/489/ES Komisie, ktorým sa za-

bezpečuje ochrana klientov používajúcich elektro-
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nické nástroje overovania platieb, ako sú platobné 
karty,

• smernica 97/5/ES Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa uľahčuje uskutočňovanie cezhraničných 
prevodov pri zavádzaní spoločných požiadaviek na 
ochranu klientov,

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2560/2001 o cezhraničných platbách v eurách 
(ďalej len „nariadenie o cezhraničných platbách 
v eurách“), ktorým sa odstránili cenové rozdiely 
medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi platbami.

Nariadením o cezhraničných platbách v eurách 
sa zaviedla zásada rovnocenných poplatkov. Táto 
zásada sa uplatňuje pri cezhraničných platbách do 
výšky 12 500 EUR, resp. od 1. januára 2006 do 
výšky 50 000 EUR. Poplatky za cezhraničné platby 
do výšky 50 000 EUR majú byť rovnaké ako poplatky 
za analogické platby v eurách uskutočnené v rámci 
členského štátu. 

Pomocou týchto právnych noriem (najmä nariade-
nia o cezhraničných platbách v eurách) sa uľahčilo 
a zlacnilo uskutočňovanie mnohých druhov platieb 
v eurách v rámci vnútorného trhu a tieto predpisy 
„naštartovali“ iniciatívu smerujúcu k vytvoreniu SEPA. 
Vyššie uvedené právne normy, konkrétne odporúčanie 
č. 97/489/ES a smernica č. 97/5/ES, budú nahrade-
né pripravovanou smernicou o platobných službách 
v rámci vnútorného trhu.

Európska platobná rada

V roku 2002 Európska platobná rada (European 
Payments Council) podporovaná európskou bankovou 
komunitou deklarovala víziu vytvorenia priestoru SEPA 
do roku 2010. 

Vytvorenie SEPA predovšetkým znamená prechod 
z národných platobných nástrojov – prevodov, pria-
mych inkás a platobných kariet – na paneurópske. 
Európska platobná rada sa prioritne zameriava na 
vytvorenie platobných pravidiel SEPA pre prevody, 
priame inkasá a debetné karty. V priebehu roka 2005 
predložila Európska platobná rada na pripomienkové 
konanie návrhy Platobnej schémy pre úhrady a Platob-
nej schémy pre inkasá, cieľom ktorých je vytvorenie 
spoločných pravidiel – t. j. rovnakých podmienok na 
vykonávanie prevodov. Zároveň Európska platobná 
rada schválila Rámcové pravidlá pre oblasť platob-
ných kariet, cieľom ktorých je vytvorenie rovnakých 
podmienok na akceptáciu platobných kariet. 

Asociácia bánk SR sa stala členom Európskej platob-
nej rady 1. januára 2005 a zaviazala sa dodržiavať 
chartu rady, ktorá vymedzuje jej pôsobnosť a činnosť. 
Práva a povinnosti stanovené chartou sa vzťahujú len 

na členov Európskej platobnej rady, t. j. na Asociáciu 
bánk SR, nie sú však záväzné pre členské banky 
asociácie. 

Európska platobná rada vydáva svoje rozhodnutia vo 
forme rezolúcií, akými sú:
• Credeuro konvencia, ktorá stanovuje maximálnu 

lehotu cezhraničných prevodov v rámci krajín Eu-
rópskej únie na 3 dni,

• ICP konvencia – Interbank Convention on Pay-
ments, ktorá umožňuje pripísanie celej zasielanej 
sumy prevodu na účet príjemcu, 

• rezolúcia o PE-ACH, ktorá vymedzuje paneurópske 
automatizované clearingové systémy (prvým takým-
to systémom je systém STEP2),

• rezolúcia o schopnosti prijímať platby zasielané 
prostredníctvom paneurópskeho automatizované-
ho clearingového systému. 

Uplatňovanie nariadenia o cezhraničných platbách 
v eurách v praxi umožňuje systém STEP2 prevádzko-
vaný spoločnosťou Euro Banking Association Clearing 
(ide o prvý celoeurópsky automatizovaný clearingový 
systém – t. j. systém PE-ACH).

Rezolúcia o schopnosti prijímať platby zasielané 
prostredníctvom paneurópskeho automatizovaného 
clearingového systému stanovuje finančným inštitúci-
ám povinnosť minimálne byť schopný prijať platby za-
sielané prostredníctvom systému STEP2. Bankový sek-
tor v Slovenskej republike je k systému STEP2 pripo-
jený nepriamo, prostredníctvom priamych účastníkov 
tohto systému, čím sú podmienky rezolúcie splnené. 

6.1.4 Národný plán zavedenia eura

V súvislosti s pripravovaným vstupom Slovenskej 
republiky do eurozóny schválila vláda Slovenskej 
republiky v júli 2005 Národný plán zavedenia eura. 
Tento dokument predstavuje plán jednotlivých kro-
kov, ktoré je potrebné uskutočniť na bezproblémové 
zavedenie eura. 

Najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri 
príprave zavedenia eura na Slovensku je Národný 
koordinačný výbor. Odborné podklady k jednotlivým 
otázkam prechodu slovenského hospodárstva na 
euro pripravujú pracovné výbory pre zavedenia eura. 
V oblasti bankovníctva ide o Pracovný výbor pre banky 
a finančný sektor, ktorého činnosť koordinuje zástup-
ca Národnej banky Slovenska.

V roku 2005 tento pracovný výbor prerokoval otázky 
ohľadom budúceho rozhodnutia k používaniu čísla 
účtu vo formáte IBAN v tuzemskom platobnom styku 
a tiež otázky o zavedení formátu SWIFT v medziban-
kovom platobnom systéme SIPS.
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6.2 Medzibankový platobný 
systém SIPS
Ku koncu roku 2005 prevádzkovala Národná banka 
Slovenska medzibankový platobný systém SIPS pre 28 
účastníkov, z toho bolo 26 priamych účastníkov a 2 
tretie strany. V priebehu roku 2005 počet priamych 
účastníkov vzrástol o dve pobočky zahraničných bánk 
pôsobiace na území SR na základe jedného banko-
vého povolenia. 

V roku 2005 nedošlo v medzibankovom platobnom 
systéme SIPS k zmenám základných funkcií systému. 
NBS pokračovala v jeho prevádzkovaní so zameraním 
sa na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti spracovania 
a zúčtovania medzibankových platieb. 

6.2.1 Testovanie núdzového prenosu

Koncom roka 2005 NBS naplánovala a úspešne zrea-
lizovala testovanie núdzového prenosu dát. Testovanie 
bolo povinné, zúčastnili sa ho všetci účastníci platob-
ného systému a prebiehalo podľa vopred určeného 
harmonogramu. Cieľom testovania bolo overiť tech-
nickú, personálnu a organizačnú pripravenosť účast-
níkov medzibankového platobného systému SIPS na 
použitie núdzového prenosu dát v prípade, že na ich 
doručenie nemožno použiť štandardnú elektronickú 
cestu. Ide napríklad o situácie, keď dôjde k zlyhaniu 
programového vybavenia na strane účastníka alebo 
NBS, alebo k zlyhaniu infraštruktúry zabezpečujúcej 
prenos dát (dátovej siete NBS UNIVERZAL-NET®, 
prostriedkov poskytovateľov telekomunikačných za-
riadení a pod.).

Povinnosť vykonať núdzový prenos minimálne raz za 
rok vyplýva zo zmluvy o platobnom systéme SIPS, 
ktorú má NBS uzatvorenú s každým účastníkom 
platobného systému, pričom táto zmluva vymedzuje 
práva a povinnosti účastníka, ako aj prevádzkovateľa 
platobného systému. Prvýkrát bolo toto testovanie 
riadené NBS, ďalšie testovanie bude prebiehať 
individuálne na základe dohody účastníka a NBS. 
Postupy použitia núdzového prenosu dát sú takisto 
upravené v prevádzkovom poriadku platobného sys-
tému SIPS.

6.2.2 Perspektíva na rok 2006

V roku 2005 pokračovali prípravné práce na rozšírení 
funkcionality systému SIPS. Išlo o prípravu projektu 
automatizovaného poskytovania vnútrodenných úve-
rov a riadenia čakacích radov prioritných platieb, ktoré 
budú realizované v priebehu roka 2006. V rámci tohto 
projektu sa rieši aj schopnosť systému SIPS efektívne 
vykonávať požiadavky súvisiace s realizáciou me-
nových intervencií, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
vstupu slovenskej koruny do mechanizmu výmenných 
kurzov ERM II v novembri 2005.

Cieľom projektu rozšírenia funkcionality systému SIPS 
je aj realizácia technologických zmien, ktoré povedú 
k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prechodu 
prevádzky systému SIPS z hlavného technologické-
ho pracoviska na záložné technologické pracovisko. 
Ďalej je to zvýšenie kapacity systému pri spracovaní 
a prenose údajov prioritných platieb a tiež pristúpenie 
k možnej úprave časového harmonogramu prevádzky 
medzibankového platobného systému.

6.2.3 Platby realizované prostredníctvom 
SIPS

Počas roku 2005 bolo v platobnom systéme SIPS 
celkovo spracovaných takmer 120 mil. transakcií. 
Za rovnaké obdobie oproti roku 2004 vzrástol počet 
transakcií o 10,12 %, čo potvrdzuje stabilný rastúci 
trend z predchádzajúcich rokov. 

V tabuľke 37 sa nachádzajú počty uskutočnených 
transakcií v jednotlivých mesiacoch roku 2005 v po-
rovnaní s rokmi 2004 a 2003.

V roku 2005 došlo k mimoriadnemu nárastu hodnoty 
spracovaných transakcií. Kým v predchádzajúcom obdo-
bí predstavovala hodnota spracovaných transakcií za rok 
40 692 mld. Sk, v roku 2005 dosiahla približne 
80 000 mld. Sk, čo je takmer dvojnásobný rast.

Nárast hodnoty transakcií odráža predovšetkým 
aktivity na medzibankovom peňažnom trhu a výkon 
menovej politiky NBS (devízové intervencie, operácie 
na voľnom trhu).

Tabuľka 37 Počet transakcií uskutočnených v SIPS                                                               (mil.)

Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2003 7,45 7,45 8,03 8,08 8,11 8,19 8,65 7,67 8,24 8,87 8,23 10,03

2004 8,12 8,09 8,94 8,57 9,11 9,46 8,81 9,06 8,94 9,27 9,42 10,93

2005 8,86 9,14 9,91 9,88 10,25 10,24 9,84 9,91 9,83 10,24 10,28 11,34

Zdroj: NBS.
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V tabuľke 38 sa nachádzajú hodnoty uskutočnených 
transakcií v jednotlivých mesiacoch roku 2005 v po-
rovnaní s rokmi 2004 a 2003.

Oproti minulému roku došlo k výraznej zmene v oblas-
ti využívania prioritných platieb. Spomedzi všetkých 
typov transakcií práve klientske a medzibankové 
prioritné príkazy na úhradu zaznamenali medziročne 
najväčšiu dynamiku. Kým v roku 2004 bolo spracova-
ných celkovo 71 tis. prioritných platieb, v roku 2005 
to bolo už viac ako 156 tis. platieb, čo predstavuje 
nárast o 120 %. 

Podiel prioritných platieb na celkovom počte usku-
točnených transakcií však naďalej predstavuje iba 
0,13 %. Zvyšok pripadá na normálne platby. Napriek 
nízkemu počtu prioritných platieb predstavuje hodno-
ta, ktorá bola nimi zúčtovaná, vyše 50 334 mld. Sk, 
čo je viac ako 63 % hodnoty všetkých spracovaných 
platieb. Kým v roku 2004 bol pomer hodnoty platieb 
zúčtovaných prostredníctvom normálnych platieb 

Graf 53 Počet transakcií uskutočnených 
v SIPS (mil.)

Zdroj: NBS.

Graf 54 Hodnota transakcií uskutočnených 
v SIPS (mld. Sk)

Zdroj: NBS.

Tabuľka 38 Hodnota transakcií uskutočnených v SIPS                                                       (bil. Sk)

Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2003 2,80 2,46 2,42 2,65 2,54 2,57 2,96 2,55 2,80 3,27 2,44 2,79

2004 2,77 2,62 3,05 2,86 3,30 3,95 3,84 3,70 3,46 3,43 3,25 4,46

2005 3,95 13,78 11,12 6,35 5,98 6,22 5,04 5,60 5,14 5,00 5,53 5,93

Zdroj: NBS.

k prioritným platbám 56 : 44, tento rok sa otočil na 
37 : 63 v prospech prioritných platieb (graf 55).

Informácie o počte a objeme transakcií spracovaných 
v systéme SIPS sú publikované na internetovej strán-
ke Národnej banky Slovenska s dennou aktualizáciou 
o 15:50 hod.24

Počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pra-
covného voľna je platobný systém uzavretý a prebieha 
údržba systému. V roku 2005 bolo 250 pracovných 
dní. Denne bolo v systéme SIPS spracovaných a zúčto-
vaných priemerne 479 tis. platieb v celkovom objeme 
takmer 319 mld. Sk, pričom priemerná hodnota jednej 
transakcie predstavovala približne 665 tis. Sk. 

Pre lepšiu predstavu o týchto číslach môže poslúžiť 
údaj, že približne za 4,5 pracovného dňa systém 
SIPS spracuje a zúčtuje platby, ktorých hodnota sa 
v kumulatívnom vyjadrení rovná hrubému domácemu 
produktu Slovenskej republiky v roku 2005.25

24 www.nbs.sk – Platobné systémy/Štatistické údaje.
25 Hodnota HDP za rok 2005 predstavuje 1 439,8 mld. Sk (zdroj ŠÚ SR).
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Národná banka Slovenska poskytuje vnútrodenný 
úver tým účastníkom medzibankového platobného 
styku, ktorí sú povinní tvoriť povinné minimálne 
rezervy. Vnútrodenný úver je poskytovaný vo forme 
možnosti prečerpania peňažných prostriedkov na účte 
peňažných rezerv stanovením maximálneho debetné-
ho zostatku (overdraft). Vnútrodenný úver je splatný 
len v rámci jedného prevádzkového dňa a musí byť 
plne zabezpečený kolaterálom, t. j. dostatočným 
množstvom cenných papierov v relevantnej hodnote, 
ktoré sú evidované v centrálnom registri krátkodobých 
cenných papierov vedenom NBS.

V roku 2005 bolo účastníkom, ktorí požiadali o vnú-
trodenný úver, poskytnutých viac než 2 417 mld. Sk. 
Objem poskytnutého vnútrodenného úveru účast-
níkom sa sleduje na týždennej báze. Národná banka 
Slovenska poskytla týždenne vnútrodenný úver v prie-
mernom objeme 46,484 mld. Sk.26

Objem vnútrodenného úveru v jednotlivých mesiacoch 
roka 2005 a počet účastníkov platobného systému SIPS, 
ktorí o tento úver požiadali, je zobrazený v grafe 56.

6.3 Platobné nástroje

Medzi najpoužívanejšie nástroje bezhotovostného pla-
tobného styku patria úhrady a elektronické platobné 
prostriedky. Z elektronických platobných prostriedkov 
sú najviac využívané platobné prostriedky diaľkového 

Graf 55 Štruktúra hodnoty platieb podľa typu
 (%)

Zdroj: NBS.

Graf 56 Vývoj vnútrodenného úveru v roku 
2005 (mld. Sk)

Zdroj: NBS.

44 %

63 %

Normálne platby Prioritné platby

37 %

56 %

Rok 2005Rok 2004

250

350

Počet účastníkov SIPS čerpajúcich vnútrodenný úver (pravá os)

300

150

100

0

Vnútrodenný úver (ľavá os)

200

50

7

10

8

5

3

6

4

2

1
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

(mld. Sk) (počet)

9

prístupu, a to najmä bankové platobné karty a v ne-
poslednom rade aj platobné aplikácie elektronického 
bankovníctva, ktoré umožňujú klientom banky čerpať 
peňažné prostriedky z bankového účtu prostredníc-
tvom elektronických komunikačných médií (napr. 
internet banking, home banking alebo telefónne 
aplikácie).

K 31. decembru 2005 bolo v obehu 4 036 867 
aktívnych bankových platobných kariet, čo v porovna-
ní s rokom 2004 bol 11 % nárast v počte vydaných 
bankových platobných kariet.

Banky sú vydavateľmi bankových platobných kariet 
kartových asociácií VISA (VISA a VISA Electron) a Mas-
terCard Europe (MasterCard a Maestro), American 
Express, Diners Club a domácich bankových platob-
ných kariet ZBK.

Klienti bánk môžu na území Slovenskej republiky 
využívať sieť 1 855 bankomatov a 18 981 EFT POS 
platobných terminálov.

Držitelia bankových platobných kariet uskutočnili v ro-
ku 2005 viac ako 108 miliónov transakcií v celkovej 
hodnote viac ako 247 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 
2004 bol nárast počtu transakcií o 9 % a hodnoty 
transakcií o 18 %. 

Okrem tradičných transakcií, akými sú výber hotovosti 
a platba kartou, môžu držitelia použiť platobné karty 

26 Objemom poskytnutého vnútrodenného úveru sa myslí hodnota cenných papierov (znížených o zrážku), ktoré NBS prijala od 
účastníkov ako kolaterál za poskytnutý vnútrodenný úver. Ide o maximálny možný limit, do výšky ktorého môžu účastníci vnútro-
denný úver čerpať. Skutočné čerpanie vnútrodenného úveru sa v súčasnosti štatisticky nesleduje.
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aj na uskutočnenie ďalších platobných operácií (napr. 
zadanie prevodného príkazu). 

V roku 2005 bolo prostredníctvom bankomatov usku-
točnených 72,29 mil. výberov hotovosti v celkovej hod-
note 213,89 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2004 bol 
nárast počtu výberov o 3 % a hodnoty výberov o 14 %.

Graf 57 dokumentuje vývoj počtu a hodnoty výberov 
hotovosti prostredníctvom bankomatov v období rokov 
2001 – 2005. 

Graf 57 Počet a hodnota ATM výberov 
hotovosti

Zdroj: ZBK SR.

Graf 58 Počet a hodnota EFT POS platieb

Zdroj: ZBK SR.

Graf 59 Vývoj počtu ATM a EFT POS 
transakcií (%)

Zdroj: ZBK SR.

V roku 2005 bolo prostredníctvom EFT POS platob-
ných terminálov uskutočnených 31,97 mil. platieb 
v celkovej hodnote 42,06 mld. Sk, čo v porovnaní 
s rokom 2004 bol nárast počtu platieb o 21 % a hod-
noty platieb o 34 %.

Trendom vo vývoji akceptácie bankových platobných 
kariet je zreteľný nárast počtu EFT POS platobných 
terminálov v porovnaní s nárastom bankomatov, čo 
v medziročnom porovnaní znamená nárast počtu 
platobných EFT POS terminálov o 17 % a bankomatov 

Graf 60 Vývoj hodnoty ATM a EFT POS 
transakcií (%)

Zdroj: ZBK SR.
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o 9 %. Graf 58 dokumentuje vývoj počtu a hodnoty 
platieb prostredníctvom EFT POS platobných termi-
nálov v  rokoch 2001 – 2005.

Aj naďalej prevládajú výbery hotovosti z bankomatov, 
ale trendom je postupný nárast platenia platobnými 
kartami oproti výberom hotovosti. Percentuálne po-
rovnanie vývoja počtu a hodnoty výberov hotovosti 
a platieb prostredníctvom EFT POS platobných termi-
nálov je uvedené v grafoch 59 a 60.

6.4 Spolupráca 
s medzinárodnými inštitúciami 
po vstupe do Európskej únie

V roku 2005 mala Národná banka Slovenska za 
oblasť platobného styku zástupcov v pracovnom vý-
bore a v pracovných skupinách Európskeho systému 
centrálnych bánk a v pracovnej skupine Európskej 
komisie. 
 
V Európskej komisii sa NBS podieľala na príprave 
legislatívnych noriem v oblasti platobného styku, 
a to návrhu smernice o platobných službách v rámci 
vnútorného trhu a návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Európskej rady o údajoch o príkazcovi, 
ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. 
Cieľom návrhu nariadenia je transpozícia osobitného 
odporúčania VII FATF (Financial Action Task Force on 
Money Laundering and Terrorist Financing).27 

V priebehu roku 2005 vypracovala Európska komisia 
hodnotiacu správu o stave implementácie smernice 
98/26/ES o finalite platby v platobných systémoch 
a systémoch zúčtovania cenných papierov na základe 
informácií zaslaných členskými štátmi EÚ. Podklady 
pre Európsku komisiu na vypracovanie hodnotiacej 
správy za Slovenskú republiku vypracovala Národná 
banka Slovenska.

Ďalšou správou Európskej komisie bola správa o apli-
kácii nariadenia č. 2560/2001 o cezhraničných 
pre vodoch v eurách. Podklady pre Európsku komisiu 
na vypracovanie tejto správy za Slovenskú republiku 
vypracovala Národná banka Slovenska v spolupráci 
s Asociáciou bánk SR.

Národná banka Slovenska sa podieľa na projekte 
Európskej centrálnej banky, týkajúceho sa zberu 
štatistických údajov platobného styku na účely prí-
pravy tzv. Modrej knihy (Blue Book). Počas roka 2005 
prebiehala príprava obsahu a štruktúry dát. Obsah 

databázy budú tvoriť štatistické údaje za obdobie 
posledných piatich rokov, a to predovšetkým údaje 
týkajúce sa platobných nástrojov a terminálov (napr. 
platobné karty, transakcie prostredníctvom terminálov 
a transakcie bezhotovostnými platobnými nástrojmi 
– úhrady, inkasá, šeky). V roku 2006 sa má databáza 
rozšíriť aj o údaje týkajúce sa cenných papierov. 

Národná banka Slovenska pristúpila k zavedeniu no-
vého spôsobu zberu štatistických údajov platobného 
styku prostredníctvom aplikačného programového 
systému STATUS (APS STATUS). Vydaním opatrenia 
NBS č. 10/2005 z 13. decembra 2005 o predkladaní 
výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk 
na štatistické účely vyplynula bankám povinnosť 
zasielať tieto údaje cez APS STATUS, počnúc údajmi 
za rok 2005. 

V priebehu roka 2005 pripravovala pracovná skupina 
ESCB-CESR (Committee of European Securities Regu-
lators – CESR) metodiku k štandardom pre systémy 
klíringu a zúčtovania v Európskej únii (známe ako 
ESCB-CESR User standards), ktoré v októbri 2004 
prijala Rada guvernérov Európskej centrálnej banky 
a Výbor európskych regulátorov cenných papierov za 
účelom hodnotenia systémov zúčtovania cenných pa-
pierov. V uvedenej pracovnej skupine má zastúpenie 
aj Národná banka Slovenska.

V roku 2005 prebiehali práce na projekte platobného 
systému TARGET2. Guvernéri centrálnych bánk boli 
vyzvaní, aby sa do polovice januára 2005 vyjadrili 
o ich budúcej účasti, resp. neúčasti na jednotnej zdie-
ľanej platforme (Single Shared Platform – SSP) a aby 
oznámili, aké nepovinné moduly zamýšľa ich centrál-
na banka v budúcnosti využívať. NBS začiatkom roka 
vyjadrila súhlas s pripojením sa k pripravovanej SSP 
s tým, že pripojenie sa uskutoční najneskôr v čase 
prijatia eura. V januári 2005 vyjadrili súhlas s pripo-
jením sa k SSP aj všetky ostatné krajiny. 

Vo februári 2005 Eurosystém zverejnil na internete 
Prvú správu o stave vývoja systému TARGET2 pre 
verejnosť, ktorá sa zaoberá otázkami služieb systému 
TARGET2 – financovania a cenovej štruktúry. 

V októbri 2005 bola zverejnená aj Druhá správa 
o stave vývoja systému TARGET2 pre verejnosť. Táto 
správa informuje verejnosť o plánovanom začiatku 
fungovania SSP, o schválenej migračnej stratégii 
z apríla 2005 a o zložení migračných skupín. Druhá 
správa informuje aj o cenovej stratégii budúcich 
základných služieb TARGET2, o službe združovania 
likvidity a o zúčtovaní pridružených systémov. 

27 FATF je medzinárodný orgán zriadený na parížskom summite G7 v roku 1987, ktorý je považovaný za normotvorný orgán v otáz-
kach boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.




