
Platobný styk





Výročná správa 2007

77

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

6

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

Zákon o platobnom styku bol v roku 2007 novelizova-
ný zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro 
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. V rámci tejto nepriamej novely zákona 
o platobnom styku dôjde okrem iného k vypusteniu 
konštantného symbolu ako povinnej náležitosti pre-
vodného príkazu na tuzemský prevod, a to odo dňa 
zavedenia eura v Slovenskej republike.

V priebehu roka 2007 sa začali práce na priamej 
novele zákona o platobnom styku. Tento návrh zá-
kona vychádza z Národného plánu zavedenia eura 
v Slovenskej republike a súvisí so zmenami v tuzem-
skom platobnom systéme SIPS a s napojením sa na 
platobný systém TARGET2 odo dňa zavedenia eura 
v Slovenskej republike. 

Súčasťou slovenského právneho poriadku sa s účin-
nosťou od 1. januára 2007 stalo aj nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady 1781/2006 z 15. 11. 2006 
o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody 
finančných prostriedkov.

V priebehu roka 2007 bola prijatá smernica Európske-
ho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. 11. 2007 
o platobných službách na vnútornom trhu (smernica 
o platobných službách), ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES 
a 2006/48/ES a zrušuje smernica 97/5/ES.

Cieľom smernice o platobných službách je vytvorenie 
jednotného platobného trhu v rámci Spoločenstva 
zavedením harmonizovaného právneho rámca a so 
zámerom zrušiť hranice na vnútornom trhu pri posky-
tovaní platobných služieb.

Rozsah pôsobnosti smernice o platobných službách 
je limitovaný na platby v eurách alebo v národných 
menách členských štátov realizované na území 
Spoločenstva. Táto smernica okrem iného upravuje 
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transparentnosť podmienok poskytovania platobných 
služieb, práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním 
a používaním platobných služieb, ako aj mimosúdne 
riešenie sporov.

Z dôvodu zvýšenia hospodárskej súťaže na trhu s pla-
tobnými službami smernica vymedzuje podmienky na 
vznik a podnikanie novej kategórie poskytovateľov 
platobných služieb – tzv. platobných inštitúcií, ktoré 
okrem bánk a pobočiek zahraničných bánk budú môcť 
poskytovať služby platobného styku (t. j. budú môcť 
vykonávať platobný styk a zúčtovanie). 

Smernica o platobných službách bude transponovaná 
do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatím 
nového všeobecne záväzného právneho predpisu 
s predpokladanou účinnosťou od 1. novembra 2009. 

S účinnosťou od 1. júla 2003 bol zriadený Stály roz-
hodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so síd-
lom 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 roku 2007 Národná banka Slovenska schválila 
návrh Slovenskej bankovej asociácie neplatiť v roku 
2007 príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského 
súdu Slovenskej bankovej asociácie, a to vzhľadom 
na výsledky hospodárenia tohto súdu a dostatok 
finančných prostriedkov na činnosť komory pre rozho-
dovanie sporov z platobného styku. Zároveň Národná 
banka Slovenska schválila Dodatok č. 3 Rokovacieho 
poriadku Stáleho rozhodcovského súdu.

Strategické práce na riešení zmeny platobnej 
infraštruktúry Slovenskej republiky v súvislosti 
so začlenením sa do eurozóny

V priebehu roka 2007 sa zintenzívnili práce na defi-
novaní novej podoby platobnej infraštruktúry v SR po 
vstupe do eurozóny.

Základom tejto infraštruktúry bude prevádzka platob-
ného systému TARGET2-SK, prostredníctvom ktorého 
budú spracovávané všetky platby v reálnom čase 
a zostatky na účtoch účastníkov vedených v tomto 
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systéme budú považované za plnenie povinných 
minimálnych rezerv.

Ďalším dôležitým prvkom novej infraštruktúry bude 
nový retailový platobný systém EUROSIPS, ktorý vznik-
ne transformáciou zo súčasného systému SIPS. Pôjde 
o domáci multilaterálny klíringový systém s finálnym zúč-
tovaním na RTGS účtoch v systéme TARGET2. EUROSIPS 
bude tzv. pridruženým systémom systému TARGET2. 

TARGET2 je systém hrubého zúčtovania platieb 
v reálnom čase poskytovaný centrálnymi bankami 
Eurosystému. Používanie tohto systému je povinné 
pre všetky centrálne banky krajín, ktoré prijali euro za 
svoju menu. Základom systému TARGET2 je jednotná 
zdieľaná technická platforma, ktorá zabezpečuje har-
monizovaný prístup k tomuto systému pre všetkých 
účastníkov v rámci Eurosystému. Z právneho hľadiska 
však TARGET2 predstavuje množinu systémov. Systém 
prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska bude 
označovaný ako TARGET2-SK.

Vo februári boli prezentované základné črty budúceho 
platobného systému TARGET2-SK a tiež retailového 
platobného systému EUROSIPS. Účastníci medziban-
kového platobného styku v apríli písomne potvrdili 
Národnej banke Slovenska, že sa stanú priamymi 
účastníkmi systému TARGET2 a tiež, že budú využívať 
služby systému EUROSIPS.

Na začiatku roka bola vypracovaná špecifikácia po-
žiadaviek na funkcionalitu nového systému EUROSIPS 
a v máji 2007 otvorila Národná banka Slovenska 
interný projekt na implementáciu systému EUROSIPS. 
Cieľom tohto projektu je okrem samotného vývoja 
tohto systému aj otestovanie funkcionalít tak, aby 
v rámci testovania pripojenia účastníkov na systém 
TARGET2-SK boli otestované aj funkcionality systému 
EUROSIPS ako pridruženého systému TARGET2-SK.

6.2 Platobný systém  
Slovenskej republiky
Ku koncu roku 2007 prevádzkovala Národná banka 
Slovenska medzibankový platobný systém SIPS pre 
32 účastníkov, z toho bolo 30 priamych účastníkov 
a 2 tretie strany. V priebehu roku 2007 vzrástol počet 

priamych účastníkov o dve pobočky zahraničných 
bánk pôsobiace na území SR na základe jedného 
bankového povolenia.

V roku 2007 nedošlo v rámci prevádzkovania medzi-
bankového platobného systému SIPS k zásadným 
zmenám základných funkcií systému.

6.2.1 Koncepcia platobného styku v SR 
v súvislosti so zavedením eura

V súvislosti s prípravou zavedenia systému TARGET2 
začala Národná banka Slovenska prípravu transformá-
cie súčasného systému SIPS na nový retailový platobný 
systém EUROSIPS. V rámci vstupu do eurozóny bude 
tento systém implementovaný ako domáci multilaterál-
ny systém čistého zúčtovania pre retailové platby. Sys-
tém nebude vyžadovať okamžitú finalitu, nakoľko bude 
spracovávať klientske platby malej hodnoty s nízkou 
prioritou (medzibankové platby veľkej hodnoty budú 
presmerované do systému TARGET2). Prijaté platby 
sa budú počas účtovného dňa priebežne spracovávať 
na technických účtoch, pričom finálne zúčtovanie pla-

Graf 46 Počet transakcií uskutočnených 
v SIPS (mil.)

Zdroj: NBS.

Tabuľka 34 Počet transakcií uskutočnených v SIPS (mil.)

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

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

2006 10,18 9,99 10,92 10,09 11,23 11,01 10,85 10,80 10,45 11,34 11,13 12,04

2007 11,12 10,72 11,45 11,26 11,97 11,46 11,87 11,35 11,19 12,42 12,02 12,89

Zdroj: NBS.
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Graf 47 Hodnota transakcií uskutočnených 
v SIPS (mld. Sk)

Zdroj: NBS.

tieb bude prebiehať dvakrát za deň na RTGS účtoch 
v systéme TARGET2. Prenos údajov medzi systémami 
EUROSIPS a TARGET2 bude realizovaný prenosom in-
formácií v definovanej štruktúre prostredníctvom siete 
SWIFT-Net. Prevádzkovateľom platobného systému 
EUROSIPS bude Národná banka Slovenska. 

Nová koncepcia platobného styku v SR bola v priebe-
hu roku 2007 niekoľkokrát prezentovaná účastníkom 
medzibankového platobného systému SIPS a je vý-
sledkom konsenzu Národnej banky Slovenska a bánk 
reprezentovaných Slovenskou bankovou asociáciou, 
ako aj ostatných účastníkov medzibankového platob-
ného systému SIPS.

6.2.2 Platby realizované prostredníctvom 
SIPS

Počas roku 2007 bolo v platobnom systéme SIPS 
spracovaných celkovo takmer 140 mil. transakcií. 
Za rovnaké obdobie oproti roku 2006 vzrástol počet 
transakcií o 7,47 %, čo potvrdzuje stabilne rastúci 
trend z predchádzajúcich rokov. 

Počty uskutočnených transakcií v jednotlivých mesia-
coch roka 2007 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
sa nachádzajú v grafe 46 a tabuľke 34.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa v roku 
2007 oproti roku 2006 celkový objem spracovaných 
transakcií znížil o 7,1 percentuálneho bodu. Rastúci 
trend z predchádzajúcich rokov, ktorý v celkovej 
hodnote spracovaných transakcií tvoril ročný nárast 
v priemere 40 – 50 %, tak nadobudol opačnú ten-
denciu. V roku 2007 SIPS spracoval transakcie len 
v hodnote necelých 79 545 mld. Sk. Po analyzovaní 
priemernej hodnoty prevodu klientskych a medziban-
kových platieb možno usudzovať, že výrazný vplyv na 
zníženie hodnoty platieb mohlo mať stabilizovanie 
domácej meny. Výrazný nárast hodnoty platieb vo 
februári 2005 naznačil jeho priamy súvis s výskytom 
sterilizačných obchodov (graf 47). Dynamika nárastu 
hodnoty platieb v medziročných ukazovateľoch (a to 
predovšetkým dynamika nárastu hodnoty prioritných 
platieb) bola výrazná až do roku 2007, keď prišlo 
k ustáleniu (hodnota prioritných platieb oproti roku 
2006 klesla o 3 %).

Hodnoty uskutočnených transakcií v jednotlivých me-
siacoch roka 2007 v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi sa nachádzajú v grafe 47 a tabuľke 35.

Od začiatku roka 2003, keď NBS začala prevádzkovať 
systém SIPS, dosiahol počet prioritných platieb výraz-
nú dynamiku rastu, a to medziročne takmer o 100 %, 
pričom v roku 2007 bol zaznamenaný pokles počtu 
prioritných platieb o viac ako 20 %. Celkovo bolo spra-
covaných a zúčtovaných necelých 275 tis. prioritných 
platieb, kým v predchádzajúcom roku to bolo viac ako 
320 tis. Podiel na celkovom počte uskutočnených 
transakcií sa však výrazne nezmenil – predstavuje 
necelých 0,2 %, kým v roku 2006 to bolo 0,25 %, 
čo súvisí skutočne s minimálnym zastúpením na 
celkovom počte platieb. Vývoj počtu spracovaných 
prioritných platieb v SIPS zobrazuje graf 48.

Klesajúca hodnota bola zaznamenaná aj v hodnote 
prioritných platieb, i keď iba o necelé tri percentá (na 
53 959 mld. Sk). Oproti predchádzajúcim rokom však 
ide o výraznú zmenu, keďže aj hodnota prioritných 
platieb mala v rokoch 2004 – 2006 takmer trojná-
sobný nárast. Graf 49 zobrazuje podiely normálnych 

Tabuľka 35 Hodnota transakcií uskutočnených v SIPS (bil. Sk)

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

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

2006 6,43 6,36 8,88 7,15 8,37 8,38 8,61 7,25 6,17 6,21 6,13 5,69

2007 7,46 5,45 9,97 7,34 6,87 6,10 5,85 6,69 5,44 6,47 5,95 5,95

Zdroj: NBS.
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a prioritných platieb z celkovej hodnoty spracovaných 
transakcií v rokoch 2003 až 2007, pričom ich pomer 
sa v roku 2007 oproti predchádzajúcemu roku výrazne 
nezmenil.

Informácie o počte a objeme transakcií spracovaných 
v systéme SIPS sú publikované na internetovej stránke 
Národnej banky Slovenska16 s dennou aktualizáciou 
o 15.50 h.

Počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja 
a pracovného voľna je platobný systém uzavretý 
a prebieha údržba systému. V roku 2007 bolo 250 
pracovných dní. Denne bolo v systéme SIPS spra-
covaných a zúčtovaných priemerne 532 tis. platieb 
v celkovom objeme takmer 318,18 mld. Sk, pričom 
priemerná hodnota jednej transakcie predstavovala 
približne 598 tis. Sk. 

Pre lepšiu predstavu o týchto číslach môže poslúžiť 
údaj o tom, že približne za 5,82 pracovného dňa sys-
tém SIPS spracuje a zúčtuje platby, ktorých hodnota 
sa v kumulatívnom vyjadrení rovná hrubému domáce-
mu produktu Slovenskej republiky v roku 200717.

Národná banka Slovenska poskytuje vnútrodenný 
úver tým účastníkom medzibankového platobného 
styku, ktorí sú povinní tvoriť povinné minimálne 
rezervy. Vnútrodenný úver je poskytovaný vo forme 

Graf 48 Počet spracovaných prioritných 
platieb (tis.)

Zdroj: NBS.

Graf 49 Podiel typov platieb na hodnote 
spracovaných transakcií (%)

Zdroj: NBS.

16 www.nbs.sk – Platobné systémy/Štatistické údaje.
17 Hodnota HDP za rok 2007 predstavuje 1 851,8 mld. Sk, zdroj ŠÚ SR.
18 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 limit, do výšky ktorého môžu účastníci vnútrodenný 
úver čerpať. Skutočné čerpanie vnútrodenného úveru sa v súčasnosti štatisticky nesleduje.

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 2007 bol účastníkom, ktorí požiadali o vnútro-
denný úver, poskytnutý tento úver v celkovom objeme 
viac než 3 442 mld. Sk. Objem poskytnutého vnútro-
denného úveru účastníkom sa sleduje na týždennej 
báze. Národná banka Slovenska poskytla týždenne 
vnútrodenný úver18 v priemernom objeme 66,092 
mld. Sk.

Objem vnútrodenného úveru v jednotlivých mesia-
coch roka 2007 a počet účastníkov platobného 
systému SIPS, ktorí o tento úver žiadali, je zobrazený 
v grafe 50.

6.2.3 Platobné karty

V roku 2007 sa počet vydaných platobných kariet 
zvýšil o 6 % na takmer 4,75 milióna platobných kariet, 
pričom debetné platobné karty tvoria takmer 76 % 
a kreditné platobné karty 24 %. 
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Graf 50 Objem poskytnutých vnútrodenných 
úverov v roku 2007 (mld. Sk)

Zdroj: NBS.

K 31. decembru 2007 mohli klienti bánk na území 
Slovenskej republiky využívať sieť 2 166 bankomatov 
a 25 826 EFT POS platobných terminálov.

V roku 2007 tuzemskí držitelia platobných kariet 
uskutočnili takmer 125 mil. transakcií v celkovej 
hodnote viac ako 334 mld. Sk, pričom z tohto počtu 
bolo na území Slovenskej republiky uskutočnených 
takmer 121 mil. transakcií v celkovej hodnote 322 
mld. Sk, resp. v počte viac ako 4 mil. a v hodnote 12 
mld. Sk mimo územia Slovenskej republiky. Držitelia 
platobných kariet zo zahraničia uskutočnili na území 
Slovenskej republiky 13 mil. transakcií v celkovej 
hodnote viac ako 29 mld. Sk. 

6.3 Spolupráca 
s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami v oblasti 
platobného styku

Európska platobná rada  
– oblasť SEPA

Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) bude oblas-
ťou, v ktorej budú môcť spotrebitelia, podniky a ďal-
šie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby 
v eurách – či už v rámci jednej krajiny, alebo medzi 
jednotlivými krajinami – za rovnakých základných 
podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzajú. Riadiacim a koordinačným orgá-
nom SEPA na európskej úrovni je Európska platobná 
rada, ktorej členom je Slovenská banková asociácia. 
Projekt SEPA pokrýva dva základné platobné nástroje 

– úhrady a inkasá a zároveň definuje spoločný rámec 
pre platobné karty. 

Projekt SEPA dospel v roku 2007 v krajinách eurozóny 
do fázy implementácie. Táto fáza sa venovala predo-
všetkým príprave na zavedenie nových platobných 
nástrojov, štandardov a infraštruktúr SEPA. V prie-
behu roka bol zadefinovaný 28. január 2008 ako 
začiatok používania úhrad SEPA a 1. november 2009 
ako dátum spustenia inkás SEPA. Inkaso SEPA bude 
zavedené neskôr z technických a právnych dôvodov. 
Dôraz na implementáciu platobných nástrojov SEPA 
je v počiatku projektu kladený na krajiny eurozóny 
a následne bude projekt SEPA implementovaný 
v celej oblasti SEPA, ktorú bude napokon vytvárať 
27 členských štátov Európskej únie a Island, Nórsko, 
Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Európska platobná rada schválila v júni verziu 2.3 
Pravidiel pre úhrady SEPA a zároveň rovnakú verziu 
aj pre inkasá SEPA. Uvedené verzie vytvárajú základ 
pre implementáciu úhrad a inkás SEPA. Súčasne boli 
schválené príslušné implementačné príručky verzie 
2.3 pre oba platobné nástroje.

Projekt SEPA je podporovaný Európskou komisiou, 
Európskou centrálnou bankou, národnými centrál-
nymi bankami, ako aj európskymi bankami. Jedným 
z hlavných dôvodov všeobecnej podpory SEPA je 
fakt, že prinesie nové benefity pre spotrebiteľov, ako 
aj podniky, ktoré realizujú platby v eurách.

Slovenský bankový sektor sa taktiež pripravuje 
na kompatibilitu so SEPA. V marci bol Bankovou radou 
NBS a následne vedením Ministerstva financií SR 
schválený Rámcový implementačný plán – Zavedenie 
SEPA v SR. Cieľom tohto plánu je na jednej strane 
potvrdenie záväzku bankového sektora implemen-
tovať na Slovensku SEPA a na druhej strane vyjadriť 
a poukázať na hlavné črty a aspekty prechodu na 
SEPA. Prvá verzia plánu bude aktualizovaná a do-
plnená o časový harmonogram, vrátane termínov 
a zodpovedností, a o komunikačnú stratégiu v závis-
losti od aktuálneho stavu prác, dostupných informácií 
a dokumentov v priebehu rozvoja SEPA. V roku 2007 
bol zriadený Slovenskou bankovou asociáciou Výbor 
pre SEPA, ktorý je riadiacim orgánom pre zavedenie 
SEPA v Slovenskej republike. Je zložený zo zástupcov 
Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, 
Slovenskej bankovej asociácie, komerčných bánk, 
Štátnej pokladnice, Slovenskej pošty, zástupcov za-
mestnávateľov, ako aj spotrebiteľov. 

Eurosystém, ESCB a budovanie novej generácie 
platobného systému TARGET2

Zástupcovia NBS sa aj v roku 2007 podieľali na prá-
cach pracovných výborov a komisií zriadených v rámci 
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systému ESCB pracujúcich na pôde Európskej centrál-
nej banky. Aj v roku 2007 pokračovala spolupráca zá-
stupcov centrálnych bánk Eurosystému, Európskeho 
systému centrálnych bánk, a tiež i budúcich užívateľov 
na vývoji novej generácie platobného styku TARGET2. 
Výsledkom spolupráce uvedených subjektov bolo aj 
pokračovanie vývoja platobného systému TARGET2. 
ECB na svojej chránenej stránke, určenej budúcim 
užívateľom systému TARGET2, naďalej zverejňovala 
materiály o vývoji systému TARGET2. V júni 2007 bola 
zverejnená štvrtá správa o vývoji TARGET2 určená 
pre verejnosť, ktorá obsahovala informácie týkajúce 
sa doplňujúcich rozhodnutí z oblasti spoplatňovania, 
interakcie so systémami zúčtovania cenných papierov 
a finálnej verzie Všeobecnej funkčnej špecifikácie 
Jednotnej technickej platformy SSP. Zároveň obsaho-
vala informácie o priebehu testovacích a migračných 
aktivít bankových komunít jednotlivých krajín systému 
ESCB. Krátko pred spustením prevádzky TARGET2 
zverejnila ECB v októbri 2007 piatu správu o vývoji 
systému TARGET2. Účelom tohto dokumentu bolo 
zaktualizovanie informácií o priebehu vývoja TARGET2 
a potvrdenie pripravenosti systému ESCB na spus-
tenie prvej migračnej fázy do nového platobného 
systému TARGET2, ktoré sa 19. novembra 2007 aj 
úspešne uskutočnilo. Zároveň potvrdilo pripravenosť 
ďalších dvoch zostávajúcich migračných fáz, ktoré sa 
majú realizovať v roku 2008.

TARGET2-SK – komponent platobného  
systému TARGET2

V súvislosti s napojením sa na systém TARGET2 je 
Národná banka Slovenska zaviazaná plniť viacero 
úloh, akými sú napr. aktívna účasť v prevádzkovaní 
systému TARGET2-SK – národného komponentu 
systému TARGET2, koordinácia prístupového procesu 
k systému TARGET2, aktívna účasť v legislatívnom 
procese a poskytovanie služieb po napojení sa na 
systém TARGET2-SK.

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS z de-
cembra 2006, oznámila NBS v januári 2007 listom 
guvernéra prezidentovi ECB rozsah využívania služieb 
jednotnej zdieľanej platformy SSP, ktorá je základnou 
infraštruktúrou TARGET2 (t. j. aké voliteľné moduly 
platformy sa NBS zaväzuje využívať).

V auguste sa v Národnej banke Slovenska uskutočnilo 
stretnutie zástupcov odboru platobného styku a zá-
stupcov Európskej centrálnej banky, cieľom ktorého 
boli konzultácie ohľadne koordinácie prístupového 
procesu Národnej banky Slovenska a bankového 
sektora k systému TARGET2. Na stretnutí boli predis-
kutované možné spôsoby implementácie Usmernenia 
ECB o TARGET2, „migračný“ profil Slovenska a pridru-
ženého systému EUROSIPS na systém TARGET2, rám-
cový časový plán registrácie a testovania účastníkov 
bankového sektora SR a ďalšie témy.

V septembri Národná banka Slovenska prezentovala 
účastníkom medzibankového platobného systému 
časový harmonogram krokov, týkajúcich sa prípravy 
napojenia, registrácie účastníkov do služieb SWIFT-u, 
registrácie účastníkov do testovacieho prostredia 
jednotnej zdieľanej platformy a vykonania samotného 
testovania. Tieto registrácie, a tiež štyri fázy testova-
nia, by sa mali vykonať v budúcom roku v predpokla-
danej dĺžke trvania 9 mesiacov.

V októbri bol na chránenej stránke ECB určenej bu-
dúcim užívateľom TARGET2 po prvýkrát zverejnený 
migračný profil NBS a jej bankového sektora a zároveň 
migračné profily pridružených systémov EUROSIPS 
a Centrálneho depozitára cenných papierov SR. 

V súvislosti s prípravou právnych predpisov sa Národ-
ná banka Slovenska podieľala na korekcii prekladu 
slovenskej verzie Usmernenia ECB o TARGET2, ktoré 
bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 
dňa 8. septembra 2007. 

6.4 Prípravy na 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 zavedenie eura. V ob-
lasti bankovníctva a finančného trhu ide o Pracovný 
výbor pre banky a finančný sektor, ktorého činnosti 
koordinuje zástupca Národnej banky Slovenska a jeho 
členmi sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, 
Ministerstva financií SR, Slovenskej pošty, Štátnej po-
kladnice, Slovenskej bankovej asociácie a jednotlivých 
asociácií finančného sektora. Pracovný výbor začal 
oficiálne svoju činnosť koncom roka 2005.

Rokovania Pracovného výboru pre banky a finančný 
sektor v roku 2007 boli zamerané predovšetkým na 
riešenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu zave-
denia eura pre oblasť platobného styku. Výbor taktiež 
participoval aj na aktualizácii národného plánu. 

V oblasti bezhotovostného platobného styku išlo naj-
mä o prípravu novely zákona o platobnom styku, tzv. 
euronovely, ktorá priamo súvisí s procesom zavedenia 
eura, zmenami v systéme SIPS a napojením sa na 
platobný systém TARGET2.

V oblasti hotovostného platobného styku išlo najmä 
o presnejšiu identifikáciu potreby hotovosti a jej zaob-
starania od NBS, ako aj o predzásobenie obyvateľstva 
eurovou hotovosťou, tzv. štartovacími balíčkami.

Na rokovaní Pracovného výboru pre banky a finančný 
sektor bola predmetom diskusie aj vyhláška Národ-
nej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú niektoré 
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pravidlá duálneho zobrazovania a ďalšie pravidlá pre 
prepočet niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre 
oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií 
v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníc-
tva a dôchodkového sporenia.

V rámci Pracovného výboru pre banky a finančný 
sektor bol zriadený Podvýbor pre banky a Podvýbor 

pre poisťovne. V pracovnom podvýbore pre banky bola 
schválená Stratégia zavedenia eura do hotovostného 
obehu v SR. Zároveň bol zrušený Podvýbor pre SEPA, 
nakoľko vznikol samostatný Výbor pre SEPA pod ges-
ciou Slovenskej bankovej asociácie.




