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8.1 Európska únia

Aj v roku 2007 Národná banka Slovenska aktívne spo-
lupracovala s inštitúciami EÚ a jej členskými štátmi. 

Národná banka Slovenska sa podieľala na príprave ak-
tualizovaného Konvergenčného programu SR na roky 
2007 – 2010 a guvernér NBS bol členom delegácie, 
ktorá tento program v Bruseli predstavila predsedovi 
Európskej komisie J. Barrosovi a komisárovi pre hos-
podárske a menové záležitosti J. Almuniovi.

Najvyšší predstavitelia NBS sa zúčastnili na pravidel-
ných neformálnych zasadnutiach Rady ministrov pre 
hospodárske a finančné záležitosti EÚ (ECOFIN), ktoré 
sa konali v apríli v Berlíne a v septembri v portugal-
skom Porte. Témami zasadnutí boli sociálne vzťahy, 
kvalita verejných financií, finančné trhy, ekonomická 
situácia a finančná stabilita EÚ, daňové otázky a zúč-
tovanie cenných papierov v EÚ.

Na rozhodovacom procese orgánov EÚ sa NBS 
zúčastňuje prostredníctvom svojich zástupcov vo 
vybraných výboroch a pracovných skupinách Rady 
EÚ a Európskej komisie. Dôležitú úlohu má v Hospo-
dárskom a finančnom výbore (EFC) Rady EÚ a experti 
NBS sa podieľajú aj na aktivitách niekoľkých jeho 
podvýborov. V rámci výborov Európskej komisie sa 
experti Národnej banky Slovenska zúčastňujú na za-
sadnutiach výborov a podvýborov pre dohľad (CEBS, 
CEIOPS, CESR), na stretnutiach výboru a pracovných 
skupín pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku 
platobnej bilancie, ako aj na zasadnutiach pracovnej 
skupiny riaditeľov mincovní.

V rámci koordinácie účasti SR na rozhodovacom 
procese v záležitostiach EÚ má významné postavenie 
Komisia pre záležitosti EÚ zriadená na Ministerstve 
zahraničných veci SR. NBS sa aj v roku 2007 podie-
ľala na uvedenom procese prostredníctvom prípravy 
podkladov na vypracovanie inštrukcií a formou účasti 
svojich zástupcov na pravidelných zasadnutiach tejto 
komisie. 

Na procese tvorby právnych aktov EÚ participuje 
NBS formou ich pripomienkovania. V roku 2007 sa 
vyjadrovala k návrhom smernice súvisiacej s proces-
nými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného 
posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo 
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finančnom sektore, smernice o platobných službách 
na vnútornom trhu, smernice o zmluvách o spotrebi-
teľských úveroch, ako aj k návrhu smernice o začatí 
a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia (Sol-
ventnosť II).

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) 
a Európska centrálna banka (ECB)

Národná banka Slovenska spolupracuje s ECB na via-
cerých úrovniach. Guvernér NBS je členom Generálnej 
rady ECB, ktorá v roku 2007 zasadala štyrikrát. Na 
týchto stretnutiach sa zúčastňujú guvernéri všetkých 
národných centrálnych bánk EÚ a najvyšší predsta-
vitelia ECB. Ďalšie rokovania Generálnej rady ECB 
sa uskutočnili formou telekonferencie v súvislosti so 
žiadosťou Ministerstva financií SR a NBS o zmenu cen-
trálnej parity slovenskej koruny v systéme výmenných 
kurzov ERM II (marec 2007) a pri príležitosti schvaľo-
vania Konvergenčných správ ECB pre Maltu a Cyprus 
(máj 2007). Počas roka sa zástupcovia NBS podieľali 
na činnosti výborov a pracovných skupín ESCB plne-
ním konkrétnych úloh vrátane príprav dokumentov na 
rokovania Generálnej rady. 

Oblasť konzultácií návrhov právnych predpisov člen-
ských krajín ESCB, ktoré patria do kompetencie ECB, 
sa vyznačovala v roku 2007 predovšetkým prijíma-
ním stanovísk k právnym predpisom súvisiacim so 
zavádzaním spoločnej meny euro na Cypre a Malte. 
Z pohľadu NBS však najvýznamnejšou konzultáciou 
roku 2007 bol zákon o zavedení eura v Slovenskej 
republike. Pred prijatím zákona Národnou radou 
Slovenskej republiky bolo potrebné v zmysle plat-
ných postupov zabezpečiť konzultácie ECB k tomuto 
generálnemu zákonu, čo bolo úspešne zrealizované. 
NBS sa v roku 2007 vyjadrovala k veľkému počtu sta-
novísk ECB k návrhom právnych predpisov ostatných 
členských štátov EÚ.

8.2 Spolupráca NBS 
s medzinárodnými inštitúciami
Medzinárodný menový fond (MMF)

V súvislosti s tým, že Slovenská republika patrí od 
roku 2006 medzi donorské krajiny zapojené do 
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Financial Transaction Plan (FTP), bola v roku 2007 
prvýkrát vyzvaná zo strany MMF na poskytnutie časti 
devízových rezerv iným členským krajinám, ktoré 
majú problémy s platobnou bilanciou. V roku 2007 
poskytla Slovenská republika zo svojich devízových 
rezerv 3 mil. SDR. 

Spolupráca Slovenska a MMF aj v roku 2007 na-
predovala, a to predovšetkým prostredníctvom misií 
MMF. Vo februári až marci sa uskutočnili pravidelné 
konzultácie so Slovenskou republikou podľa článku IV, 
ktoré sa vedú s každou členskou krajinou. Delegácia 
MMF navštívila Slovensko opäť v novembri 2007 
(tzv. Staff mission). Hlavnými témami rokovaní počas 
oboch stretnutí boli inflačné prognózy, účasť v ERM II, 
prijatie eura, platobná bilancia a bankový dohľad. 

V súlade s článkom VIII Dohody o MMF aktualizovala 
NBS pre MMF Ročnú správu o devízovom režime 
a devízových obmedzeniach a zaslala Výkonnej rade 
MMF na notifikáciu zoznam devízových reštrikcií, ktoré 
Slovenská republika uplatňuje z dôvodu zachovania 
národnej a medzinárodnej bezpečnosti, ako aj ochra-
ny finančného systému pred finančným terorizmom. 

Zástupcovia Národnej banky Slovenska sa v apríli 
2007 zúčastnili na jarnom zasadnutí Medzinárodného 
menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone 
a v októbri 2007 na výročnom zasadnutí MMF a Sve-
tovej banky, ktoré sa konalo taktiež vo Washingtone. 
Hlavnými témami zasadnutí boli výhľady svetovej 
ekonomiky a finančných trhov a strednodobá stra-
tégia financovania MMF. Najväčšia pozornosť však 
bola zameraná na problematiku revízie kvót členských 
krajín a členských hlasov krajín. 

Stretnutie predstaviteľov belgickej skupiny (konšti-
tuencie) MMF a Svetovej banky na úrovni zástupcov 
guvernérov centrálnych bánk a ministrov financií 
v júni 2007 v slovinskej Ľubľane bolo zamerané pre-
dovšetkým na tému revízie kvót MMF.

V roku 2007 NBS zastupovala Slovenskú republiku pri 
operáciách vyplývajúcich z participácie Slovenskej re-
publiky na riešení odpustenia dlhu Libérie voči MMF. 

Svetová banka (SB)

Postavenie Slovenskej republiky v skupine Svetovej 
banky sa aj v roku 2007 vyvíjalo v závislosti od trans-
formačného procesu slovenskej ekonomiky a s per-
spektívnym cieľom Slovenska graduovať v tejto inšti-
túcii z pozície poberateľa pomoci na poskytovateľa.

Dňa 15. augusta 2007 vláda Slovenskej republiky 
vymenovala viceguvernéra NBS Ing. Viliama Ostro-
žlíka, MBA do funkcie alternáta guvernéra v skupine 
Svetovej banky za SR.

V spolupráci s Medzinárodnou bankou pre obnovu 
a rozvoj (IBRD) čerpala Slovenská republika v roku 
2007 finančnú a technickú pomoc. V priebehu roka 
2007 boli úspešne ukončené projekty poskytované 
prostredníctvom zainteresovaných rezortov, a to v ob-
lasti zdravotníctva a sociálnych vecí. 

Ako donorská krajina sa Slovenská republika v Me-
dzinárodnom združení pre rozvoj (IDA) zúčastnila na 
rokovaniach o 15. doplnení zdrojov IDA. V priebehu 
roka 2007 SR splatila 2. splátku príspevku 14. dopl-
nenia zdrojov IDA, ktorý má dosiahnuť celkovú výšku 
2,07 mil. EUR. 

Svetová banka v júli 2007 vydala správu o programe 
Financial Sector Assesment Program (FSAP), ktorá 
hodnotila štandardy bankového sektora a sektora 
poisťovníctva.

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

V dňoch 23. až 25. júna 2007 sa konalo 77. výročné 
valné zhromaždenie členských centrálnych bánk BIS, 
na ktorom bolo schválené rozdelenie zisku formou 
dividend medzi akcionárov BIS.

V priebehu roka 2007 sa uskutočnilo päť riadnych 
zasadnutí guvernérov v BIS. Predmetom rokovania 
boli otázky týkajúce sa úloh centrálnych bánk, vývoja 
na finančných trhoch, činnosti Bazilejského výboru 
a politiky centrálnej banky v oblasti štatistiky.

Národná banka Slovenska sa zapojila do prieskumov 
medzi centrálnymi bankami, ktoré v rámci BIS zorga-
nizovala Central Bank Governance Group na témy 
spôsobu rozhodovania a komunikácie o menovej po-
litike, mzdových otázkach, vnímania centrálnych bánk 
verejnosťou, zapojenia centrálnych bánk do ochrany 
životného prostredia a využitia dohôd pri riadení aktív 
centrálnej banky. 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD)

V roku 2007 sa zástupcovia NBS podieľali na práci re-
levantných pracovných orgánov OECD, predovšetkým 
v rámci Výboru pre hospodársku politiku (EPC), Výboru 
pre ekonomické prehľady (EDRC), Výboru pre finančné 
trhy (CFM) a Výboru pre poisťovníctvo a súkromné 
dôchodky. Vo výbore EDRC sa v roku 2007 hodno-
tili ekonomiky členských krajín OECD vrátane SR 
a niektorých nečlenských krajín.

V apríli 2007 A. Gurría, generálny tajomník OECD, pre-
zentoval v Bratislave publikáciu Ekonomický prehľad 
SR. Ide o pravidelnú správu OECD o stave ekonomiky 
SR, ktorú pripravuje výbor EDRC v spolupráci s NBS 
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a inými slovenskými inštitúciami. Správa OECD hod-
notila ekonomický vývoj na Slovensku pozitívne. 

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

V roku 2007 Európska banka pre obnovu a rozvoj po 
prvýkrát vo svojej histórii prijímala rozhodnutie o alo-
kácii čistého príjmu za rok 2006 vo výške 1,374 mld. 
EUR, keďže suma všeobecných rezerv po prvýkrát 
dosiahla hodnotu 10 % výšky základného kapitálu (t. j. 
2 mld. EUR). Na výročnom zasadaní EBOR v Kazani 
v Ruskej federácii schválila Rada guvernérov EBOR 
alokáciu čistého príjmu do rezerv.

Vo všeobecnosti sa aktivity EBOR v SR selektívne 
zameriavajú na operatívne ciele definované v Straté-
gii EBOR pre SR z roku 2006. V roku 2007 schválila 
EBOR úverovú linku pre SR na projekty energetickej 
úspory a obnoviteľných zdrojov. 

Medzinárodná investičná banka (MIB) 
a Medzinárodná banka pre hospodársku 
spoluprácu (MBHS)

Slovenská republika je členským štátom MIB a MBHS 
so sídlami v Moskve od ich vzniku. Po rozdelení 
spoločného majetku s Českou republikou, na dohod-
nutom princípe dva ku jednej, disponuje ako jeden 
z nástupníckych štátov Česko-slovenskej federatívnej 
republiky od roku 1993 členským podielom na splate-
nom kapitále v MIB 4,8 % (10,4 mil. EUR) a v MBHS 
6,0 % (8,6 mil. EUR).

Medzinárodná investičná banka (MIB)

Výrazným impulzom rozvoja MIB sú postupy nového 
vedenia banky, schválené na 85. a 86. zasadaní Ban-
kovej rady MIB v roku 2007. MIB systematicky usku-
točňuje jednotlivé časti prijatého rozvojového plánu, 
ktorého cieľom je dosiahnutie úrovne plnohodnotne 
uznávanej medzinárodnej bankovej inštitúcie. V rámci 
tohto programu prechádza strednodobým rozvojovým 
procesom. Jeho súčasťou je rozpracovanie stratégie 
banky pre rozvoj bankových činností v jednotlivých 
členských štátoch. V priebehu roka 2007 MIB zavŕši-
la prechod na medzinárodné účtovné štandardy, čo 
potvrdil aj medzinárodný audit vykonaný spoločnosťou 
KPMG.

Významným praktickým výsledkom vynakladaného 
úsilia banky je v porovnaní s rokom 2006 nárast 
celkových príjmov o 60 % a zodpovedajúce zvýšenie 
zisku, ktorý dosiahol 6,4 mil. EUR. Úverovo-investičná 
činnosť banky sa postupne rozvíja, čo sa pozitívne 
prejavilo na štruktúre a kvalitatívnych parametroch 
úverového portfólia.

Jedným z hlavných cieľov orientovaných na nadchá-
dzajúce obdobie je získanie investičného ratingu, od 
ktorého banka očakáva ďalší potrebný kvalitatívny 
rozvoj.

Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu 
(MBHS)

Zásadnou skutočnosťou s podstatným vplyvom na 
ďalšiu činnosť MBHS bolo vysporiadanie pohľadávok 
banky voči bývalému Sovietskemu zväzu. Banka 
okrem toho pokračovala v riešení vzájomných fi-
nančných vzťahov so svojím ďalším veľmi dôležitým 
partnerom – Kubánskou republikou. V priebehu roka 
sa zintenzívnili obchodné kontakty s Bulharskom 
a Mongolskom.

Významným momentom pre MBHS bolo v roku 2007 
personálne obsadenie a organizačné usporiadanie. 
Po dlhšie neobsadenej pozícii došlo k ustanoveniu 
predsedu predstavenstva banky a MBHS pristúpila 
k optimalizácii organizačnej štruktúry a k vytvoreniu 
organizačných predpokladov pre intenzívnejšie vyko-
návanie bankových operácií. 

8.3 Zahraničné aktivity NBS 
v oblasti vzdelávania 
Národná banka Slovenska sa podieľa na spoločnej 
stratégii Európskeho systému centrálnych bánk 
(ESCB) v oblasti vzdelávania aktívnou účasťou svojho 
zástupcu v pracovnej skupine pre vzdelávanie a roz-
voj. Cieľom je približovanie, resp. budovanie spoloč-
nej základne vzdelávania a rozvoja zamestnancov 
centrálnych bánk ESCB, ako i vytváranie spoločnej 
firemnej (korporačnej) kultúry. Výsledkom spolupráce 
sú spoločné vzdelávacie podujatia, zamerané najmä 
na rozvoj manažérskych zručností a odborný rozvoj 
zamestnancov ESCB, koordinácia vzdelávacích aktivít 
jednotlivých centrálnych bánk ESCB, ako aj nové ini-
ciatívy a projekty a úprava existujúcich podujatí podľa 
aktuálnych i perspektívnych potrieb.

V roku 2007 bola NBS opäť organizátorom a hostite-
ľom prvej časti seminára „Heading for Leadership“, 
ktorý patrí medzi spoločné vzdelávacie podujatia 
ESCB. Seminár sa uskutočnil od 21. do 25. mája 
2007 v priestoroch NBS v Bratislave a zúčastnilo sa 
na ňom 14 zástupcov 12 centrálnych bánk ESCB. 
Okrem toho sa uskutočnili štyri otvorené semináre pre 
zamestnancov centrálnych bánk ESCB, a to:
1. Banková a finančná angličtina od 14. do 17. mája 

2007.
2. Riadenie rizík – hedging pomocou derivátov od 30. 

do 31. mája 2007.
3. Finančná angličtina pre firemných právnikov a nefi-

nančných manažérov od 15. do 18. októbra 2007. 
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4. Workshop IAS/IFRS pre finančných analytikov 
a riskmanažérov od 19. do 21. novembra 2007 
zameraný na problematiku medzinárodných účtov-
ných štandardov a medzinárodných štandardov 
výkazníctva.

Všetky podujatia splnili svoj cieľ a zahraniční účast-
níci ich hodnotili pozitívne. Celkovo tieto vzdelávacie 
podujatia absolvovalo 29 zamestnancov centrálnych 
bánk ESCB.

Národná banka Slovenska zrealizovala v roku 2007 
viaceré vzdelávacie podujatia v rámci zahraničnej 
technickej spolupráce, ktorú koordinuje skupina ko-
ordinátorov pôsobiaca pri Banke pre medzinárodné 
zúčtovanie (BIS). Lektorskú a konzultačnú činnosť 
vykonávali experti príslušných odborných útvarov NBS 
a náklady na prípravu podujatí znášala NBS.

Pre špecialistov z útvarov dohľadu a iných útvarov 
zaoberajúcich sa finančnou stabilitou zo susedných 
krajín sa realizoval už po štvrtýkrát workshop na 

aktuálnu tému. Trojdňový workshop mal interaktívny 
charakter a na jeho programe sa podieľali zástupco-
via všetkých zúčastnených centrálnych bánk (Českej 
republiky, Maďarska a Poľska). 

Prijímateľom zahraničnej technickej pomoci vzdeláva-
cieho charakteru poskytovanej NBS bola v roku 2007 
hlavne Národná banka Ukrajiny, v súlade so spoloč-
nou zahraničnou politikou EÚ (tzv. Neighbourhood 
Policy). Aktivity sa realizovali na základe bilaterálnej 
zmluvy. Počas roku 2007 pripravila NBS spolu sedem 
vzdelávacích podujatí pre zamestnancov Národnej 
banky Ukrajiny, z toho štyri odborné konzultácie 
v Bratislave a dva odborné semináre a jeden okrúhly 
stôl v Kyjeve. Po odbornej stránke podujatia viedlo 30 
expertov NBS a zúčastnilo sa na nich 84 zamestnan-
cov Národnej banky Ukrajiny. 

Technická pomoc bola poskytnutá aj Národnej banke 
Srbska a orgánom dohľadu nad finančným trhom 
Bosny a Hercegoviny.




