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V roku 2007 pokračovala Národná banka Slovenska 
vo vykonávaní svojich legislatívnych a aproximačných 
kompetencií v oblasti meny, peňažného obehu, devízo-
vého hospodárstva, bankovníctva, kapitálového trhu, 
poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

Legislatívne zmeny zákonov v oblasti 
pôsobnosti Národnej banky Slovenska 
pripravené a vykonané v roku 2007

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slo-
venskej republike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (tzv. generálny zákon). Týmto zákonom sa 
vytvorili základné právne predpoklady v Slovenskej 
republike na bezproblémové a úspešné budúce 
zavedenie meny euro na Slovensku a začlenenie 
Slovenskej republiky do eurozóny.

Zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slo-
venska v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 
novelizovaný zákonom č. 659/2007 Z. z. v článku II. 
Týmto zákonom sa vykonala predovšetkým úprava 
ustanovení o menovej politike, o nástrojoch menovej 
politiky a o emisiách bankoviek a mincí, a taktiež 
úprava ustanovení o obchodoch, finančnom hospo-
dárení, účtovníctve a ďalších činnostiach NBS tak, 
aby bol náležite zabezpečený súlad zákona o NBS 
s legislatívou Európskej únie o právnom rámci pre 
spoločnú jednotnú menu euro a pre centrálne banky 
v eurozóne.

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bol v roku 2007 novelizovaný zákonom č. 209/2007 
Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. Zmena vykonaná 
zákonom č. 209/2007 Z. z. nadväzovala na novelu 
zákona o cenných papieroch, ktorý novým spôsobom 
zadefinoval investičné služby, investičné činnosti 
a vedľajšie služby v oblasti finančných nástrojov. Naj-
významnejšia zmena však bola vykonaná zákonom 
č. 659/2007 Z. z., ktorý obsahuje najmä úpravy súvi-
siace s prípravou na zavedenie meny euro v SR a na 
prechod z doterajšej slovenskej meny na menu euro.

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a in-
vestičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskor-
ších predpisov bol v roku 2007 novelizovaný zákonom 
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č. 209/2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. 
Zákonom č. 209/2007 Z. z. sa v zákone o cenných 
papieroch vykonala najmä zmena v nadväznosti na 
novú úpravu organizačných požiadaviek a podmie-
nok výkonu činností investičných spoločností v rámci 
jednotného finančného trhu v Európskej únii. Pre 
obchodníkov s cennými papiermi a pre pobočky zahra-
ničných obchodníkov s cennými papiermi sa upravili 
tiež pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom. Zákonom 
č. 659/2007 Z. z. sa vykonali úpravy súvisiace s prí-
pravou na zavedenie meny euro v SR a na prechod 
z doterajšej slovenskej meny na menu euro.

Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov bol v roku 2007 novelizovaný zákonom 
č. 659/2007 Z. z. Táto novela obsahuje úpravy súvi-
siace s prípravou na zavedenie meny euro v SR a na 
prechod z doterajšej slovenskej meny na menu euro. 
Vypustilo sa tiež povinné používanie konštantných 
symbolov pri platobnom styku, pričom od zavedenia 
eura bude možné dobrovoľné používanie konštant-
ných symbolov pri platobnom styku.

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonom 
v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 nove-
lizovaný zákonom č. 659/2007 Z. z. Týmto zákonom 
sa v zákone o dohľade nad finančným trhom vykonali 
najmä úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie 
meny euro v SR a na prechod z doterajšej slovenskej 
meny na menu euro.

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 bol 
v roku 2007 novelizovaný zákonom č. 209/2007 Z. z. 
a zákonom č. 659/2007 Z. z. Zákonom č. 209/2007 
Z. z. sa z pojmu devízové hodnoty vypustili finančné 
deriváty. Zákonom č. 659/2007 Z. z. sa vykonali 
úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie meny euro 
v SR a na prechod z doterajšej slovenskej meny na 
menu euro.

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov bol v roku 2007 novelizovaný zákonom 
č. 110/2007 Z. z. Zákonom č. 110/2007 Z. z. sa 
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vykonali zmeny nadväzujúce na úpravu technickej 
rezervy na úhradu záväzkov voči slovenskej kancelárii 
poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa zákona 
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mo-
torového vozidla v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bol v roku 2007 novelizovaný 
zákonom č. 209/2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 
Z. z. Zákonom č. 209/2007 Z. z. sa upravili požiadavky 
EÚ na harmonizáciu požiadaviek na transparentnosť 
v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cen-
né papiere boli prijaté na obchodovanie na regulova-
nom trhu a tiež organizačné požiadavky a podmienky 
výkonu činnosti správcovských spoločností. Zákonom 
č. 659/2007 Z. z. sa vykonali úpravy súvisiace s prí-
pravou na zavedenie meny euro v SR a na prechod 
z doterajšej slovenskej meny na menu euro.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 noveli-
zovaný zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 555/
2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. Významná 
zmena bola vykonaná zákonom č. 555/2007 Z. z., 
ktorým sa legislatívne doriešili vecné zmeny upravu-
júce vzťah I. a II. piliera dôchodkového zabezpečenia. 
Zákon č. 659/2007 Z. z. upravuje zmeny súvisiace 
s prípravou na zavedenie meny euro v SR a na pre-
chod z doterajšej slovenskej meny na menu euro.

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 no-
velizovaný zákonom č. 555/2007 Z. z. a zákonom 
č. 659/2007 Z. z. Zákonom č. 555/2007 Z. z. sa 
upravili najmä niektoré pravidlá účtovníctva a pravi-
dlá vykonávania obchodov doplnkovou dôchodkovou 
spoločnosťou. Zákon č. 659/2007 Z. z. upravil najmä 
zmeny súvisiace s prípravou na zavedenie meny euro 
v SR a na prechod z doterajšej slovenskej meny na 
menu euro.

Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia 
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bol v roku 2007 novelizovaný zá-
konom č. 330/2007 Z. z. Týmto zákonom sa niektoré 
kompetencie Ministerstva financií SR previedli na 
Národnú banku Slovenska.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom pois-
tení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 
novelizovaný zákonom č. 110/2007 Z. z. Týmto zá-
konom sa napríklad zaviedol limit poistného plnenia 
z jednej škodovej udalosti, upravila sa povinnosť pre 

Slovenskú kanceláriu poisťovateľa vytvárať technické 
rezervy a upravili sa ustanovenia o dohľade nad čin-
nosťou kancelárie.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. 
o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov bol 
v roku 2007 novelizovaný zákonom č. 658/2007 Z. z. 
a zákonom č. 659/2007 Z. z. Zákonom č. 658/2007 
Z. z. sa upravili najmä ustanovenia o činnosti, ktoré 
môže stavebná sporiteľňa vykonávať, ustanovenia 
o účeloch, na ktoré možno použiť stavebný úver a usta-
novenia o niektorých pravidlách stavebného sporenia. 
Zákonom č. 659/2007 Z. z. sa vykonali najmä úpravy 
súvisiace s prípravou na zavedenie meny euro v SR 
a na prechod z doterajšej slovenskej meny na euro.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/
1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 
v roku 2007 novelizovaný zákonom č. 659/2007 
Z. z. Týmto zákonom sa v zákone o ochrane vkladov 
vykonali úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie 
meny euro v SR a na prechod z doterajšej slovenskej 
meny na euro.

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskor-
ších predpisov bol v roku 2007 novelizovaný zákonom 
č. 209/2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. Vý-
znamná zmena bola vykonaná zákonom č. 659/2007 
Z. z. v nadväznosti na prípravu na zavedenie meny 
euro v SR a na prechod z doterajšej slovenskej meny 
na euro.

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 
v znení neskorších predpisov bol v roku 2007 no-
velizovaný zákonom č. 209/2007 Z. z. Táto novela 
upravila najmä ustanovenia o postavení a činnosti 
burzy cenných papierov v nadväznosti na zmeny vyko-
nané zákonom č. 209/2007 Z. z. v zákone o cenných 
papieroch.

Vyhlášky a opatrenia vydané v roku 2007 
Národnou bankou Slovenska v rámci jej 
legislatívnych kompetencií na vydávanie 
vykonávacích všeobecne záväzných právnych 
predpisov

Vyhláška č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov 
doplnkového dôchodkového sporenia.

Vyhláška NBS č. 183/2007 Z. z. o vydaní pamätných 
strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri 
príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej 
pevnosti v Komárne.

Vyhláška NBS č. 271/2007 Z. z. o druhom vydaní 
bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu.
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Vyhláška NBS č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. 
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaiste-
nia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška NBS č. 425/2007 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného 
konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky 
vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu 
a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vy-
hlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z.

Vyhláška NBS č. 498/2007 Z. z. o vydaní pamätných 
strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa.

Opatrenie NBS č. 1/2007 o uverejňovaní informácií 
bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie 
č. 41/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 2/2007 o predkladaní výkazov, hlá-
sení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných 
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami 
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na 
účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely 
(oznámenie č. 42/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 3/2007 o predkladaní výkazov sub-
jektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov 
vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnos-
ťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami 
na základe verejnej ponuky investorom na území 
Slovenskej republiky na štatistické účely (oznámenie 
č. 61/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch finan-
covania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje finan-
covania bánk a o vlastných zdrojoch financovania 
obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na 
vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými 
papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.) v znení 
opatrenia NBS č. 10/2007 (oznámenie č. 420/2007 
Z. z.)

Opatrenie NBS č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 
o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu 
a o majetkovej angažovanosti finančného konglo-
merátu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska 
č. 13/2006 (oznámenie č. 352/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 6/2007 o evidencii majetku a záväz-
kov bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie 
č. 385/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom 
celku (oznámenie č. 379/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 8/2007 o vlastných zdrojoch fi-
nančného konglomerátu a metódach výpočtu dosta-
točnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného 
konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch 
(oznámenie č. 386/2007 Z. z.). 

Opatrenie č. 9/2006 o uverejňovaní informácií ob-
chodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahra-
ničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene 
opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami za-
hraničných bánk (oznámenie č. 421/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 
o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadav-
kách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlast-
ných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými 
papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financo-
vania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie 
č. 420/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlá-
sení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných 
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami 
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na 
účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely 
(oznámenie č. 496/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 12/2006 o predkladaní výkazov 
bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatis-
tické účely (oznámenie č. 505/2007 Z. z.). 

Opatrenie NBS č. 13/2007 o predkladaní výkazov 
správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na 
štatistické účely (oznámenie č. 506/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 14/2007 o predkladaní výkazov 
faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splát-
kového financovania a lízingovými spoločnosťami na 
štatistické účely (oznámenie č. 507/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlá-
sení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou 
poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.).

Opatrenie NBS č. 16/2007 o predkladaní výkazov 
burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom 
cenných papierov na účely dohľadu nad finančným 
trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.).

Opatrenia NBS č. 17/2007 o predkladaní výkazov 
správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielo-
vých fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 
(oznámenie č. 652/2007 Z. z.).




