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410
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z.,
zákonom è. 348/1999 Z. z., zákonom è. 149/2001 Z. z., zákonom è. 602/2003 Z. z.,
zákonom è. 747/2004 Z. z. a zákonom è. 519/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Zriaïuje sa Národná banka Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska je právnickou osobou
so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného
registra.
(3) Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva veobecne záväzné právne predpisy,
ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon;1)
veobecne záväzné právne predpisy Národnej banky
Slovenska sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky (ïalej len zbierka zákonov). Národná banka
Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak to
ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.1)
(4) Národná banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikate¾a.
§2
(1) Hlavným cie¾om Národnej banky Slovenska je
1

udriavanie cenovej stability. Za tým úèelom Národná
banka Slovenska
a) urèuje menovú politiku,
b) vydáva bankovky a mince,
c) riadi, koordinuje a zabezpeèuje peòaný obeh, platobný styk a zúètovávanie dát platobného styku
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom1a) a stará sa o ich plynulos a hospodárnos,
d) vykonáva ïalie èinnosti pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov.1)
(2) Národná banka Slovenska na úèel zabezpeèovania svojho hlavného cie¾a pod¾a odseku 1 vykonáva aj
pôsobnos, èinnosti, úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce z úèasti Národnej banky Slovenska v Európskom
systéme centrálnych bánk.
(3) Národná banka Slovenska v oblasti finanèného
trhu prispieva k stabilite finanèného systému ako celku, ako aj k bezpeènému a zdravému fungovaniu finanèného trhu v záujme udriavania dôveryhodnosti
finanèného trhu, ochrany klientov a repektovania
pravidiel hospodárskej súae; pritom Národná banka
Slovenska vykonáva
a) doh¾ad nad finanèným trhom pod¾a tohto zákona
a pod¾a osobitných predpisov,1b)
b) ïalie èinnosti v oblasti finanèného trhu pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov.1b)

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov, v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a
) Zákon è. 510/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
1b
) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§3
(1) Národná banka Slovenska predkladá Národnej
rade Slovenskej republiky polroènú správu o menovom
vývoji do troch mesiacov po skonèení prvého polroka
prísluného kalendárneho roka a roènú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skonèení prísluného kalendárneho roka.
(2) Národná banka Slovenska je povinná zverejni informáciu o menovom vývoji najmenej raz za tri mesiace.
(3) Národná banka Slovenska zverejòuje informácie
o schválených zmenách menovej politiky.
(4) Národná banka Slovenska predkladá a zverejòuje
správy o stave a vývoji finanèného trhu pod¾a osobitného predpisu.1c)
§4
(1) Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú
republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda) v medzinárodných intitúciách v oblasti finanèného trhu a zabezpeèuje plnenie
úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2) Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú
republiku v operáciách na medzinárodných finanèných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky.
(3) Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce pri výkone doh¾adu nad finanèným trhom pod¾a osobitného predpisu.1d)
DRUHÁ ÈAS
ORGÁNY A ORGANIZÁCIA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§5
zruený od 1. 1. 2006
Banková rada Národnej banky Slovenska
§6
(1) Najvyím riadiacim orgánom Národnej banky
Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska
(ïalej len banková rada). Banková rada urèuje
a) menovú politiku a nástroje na jej uskutoèòovanie
a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,

1c

)
)
1e
)
1f
)

1d

2

)
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b) zásady výkonu a organizáciu výkonu doh¾adu nad finanèným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom
pod¾a osobitného predpisu.1c)
(2) Banková rada ïalej najmä
a) ustanovuje zásady èinnosti a obchodov Národnej
banky Slovenska,
b) schva¾uje rozpoèet Národnej banky Slovenska (§ 38),
schva¾uje úètovné závierky Národnej banky Slovenska, roèné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výroèné správy Národnej
banky Slovenska, rozhoduje o pouití zisku alebo
úhrade straty Národnej banky Slovenska a urèuje
druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výku
a pouitie,
c) ustanovuje organizaèné usporiadanie Národnej
banky Slovenska,
d) urèuje pod¾a osobitného predpisu1e) výku roèných
príspevkov dohliadaných subjektov finanèného trhu,
e) rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
f) ustanovuje platové a iné poitky guvernéra, viceguvernérov a ïalích èlenov bankovej rady,
g) rozhoduje o zabezpeèení výkonu èinností zverených
Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,1)
h) schva¾uje rokovací poriadok bankovej rady,
i) zriaïuje koordinaèné a ïalie orgány Národnej banky Slovenska, a organizaèné zloky Národnej banky
Slovenska,
j) schva¾uje veobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto
zákona alebo osobitných predpisov,1)
k) schva¾uje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súèinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi
Národnou bankou Slovenska a zahraniènými orgánmi doh¾adu v oblasti finanèného trhu alebo medzi
Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej
moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú doh¾ad alebo dozor pod¾a osobitných predpisov.1f)
§7
(1) Banková rada má jedenás èlenov. Èlenmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ïalí
èlenovia, z ktorých najviac traja nemusia by v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska. Výkon funkcie èlena bankovej rady je na pracovnoprávne úèely výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje
pracovné vo¾no.

Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorích predpisov.
§ 21a a 21c a § 73 zákona è. 510/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z.
Zákon è. 747/2004 Z. z.
§ 4 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z.
§ 40 zákona è. 747/2004 Z. z.
Napríklad § 87 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
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(2) Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva
prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dòom vymenovania im vzniká pracovný pomer
k Národnej banke Slovenska.
(3) Ôsmich ïalích èlenov bankovej rady vymenúva
a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky
Slovenska.
(4) Funkèné obdobie èlenov bankovej rady je päroèné. Funkèné obdobie guvernéra, viceguvernéra alebo
iného èlena bankovej rady zaèína plynú dòom úèinnosti jeho vymenovania do príslunej funkcie. Tá istá
osoba môe by vymenovaná za èlena bankovej rady
opätovne, najviac vak na dve po sebe nasledujúce
funkèné obdobia. Za èlena bankovej rady môe by vymenovaná fyzická osoba s náleitými odbornými vedomosami a skúsenosami v menovej oblasti alebo v oblasti finanèníctva, ktorá má spôsobilos na právne
úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náleité odborné vedomosti a skúsenosti sa povauje úplné
vysokokolské vzdelanie univerzitného zamerania
a najmenej pä rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo
pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti
finanèníctva. Za bezúhonnú sa povauje fyzická osoba,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin; bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov.2a)
(5) Èlen bankovej rady nesmie pri výkone svojej
funkcie uprednostni osobný záujem pred verejným
záujmom2aa) a musí sa pri výkone svojej funkcie zdra
vetkého, èo môe by v rozpore s výkonom funkcie èlena bankovej rady.
(6) Funkcia èlena bankovej rady je nezluèite¾ná
s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, èlena vlády, sudcu, prokurátora a s inou funkciou, povolaním alebo so
zamestnaním v tátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v inom orgáne verejnej moci, s èlenstvom
alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikate¾skú èinnos, s podnikaním a s inou hospodárskou
alebo zárobkovou èinnosou, ktorá môe by v rozpore
s výkonom funkcie èlena bankovej rady. Èlen bankovej
rady nesmie vykonáva ani iadnu inú funkciu alebo
nezárobkovú èinnos, ktorá môe by v rozpore s výkonom funkcie èlena bankovej rady. Ak èlen bankovej
rady v èase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva
alebo vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo
èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou èlena bankovej rady, je povinný bezodkladne preukázate¾ne urobi
právny úkon smerujúci k ukonèeniu kadej takej funkcie, povolania, zamestnania alebo èinnosti a je povinný
2a
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bezodkladne zanecha kadú takú funkciu, povolanie,
zamestnanie alebo èinnos.
(7) Èlenovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s èinnosou Národnej banky Slovenska poadova ani prijíma pokyny od tátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo
iadnych iných orgánov verejnej moci ani od ïalích
právnických osôb alebo fyzických osôb; tátne orgány,
orgány územnej samosprávy a iadne iné orgány verejnej moci ani ïalie právnické osoby alebo fyzické osoby
nesmú ovplyvòova Národnú banku Slovenska ani èlenov bankovej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie
alebo s èinnosou Národnej banky Slovenska. Guvernér Národnej banky Slovenska nesmie poadova alebo
prijíma pokyny ani od bankovej rady v súvislosti s výkonom svojej funkcie v orgánoch Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej banky
Slovenska v týchto orgánoch.
(8) Funkcia èlena bankovej rady zaniká
a) dòom uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie, a to dòom doruèenia písomného
oznámenia èlena bankovej rady o vzdaní sa jeho
funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvedený
neskorí deò vzdania sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 9,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho,2b)
e) dòom úèinnosti vymenovania èlena bankovej rady
do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
(9) Ak osobitný predpis2ba) neustanovuje inak, èlena
bankovej rady mono z jeho funkcie odvola len v prípade, ak
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin,
b) prestal spåòa predpoklady na výkon funkcie èlena
bankovej rady pod¾a odseku 4,
c) zaèal vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie
alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou èlena
bankovej rady, alebo ak inak poruil ustanovenia
odseku 5 alebo 6.
(10) O sporoch súvisiacich s odvolaním èlena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní pod¾a
osobitného zákona;2c) to neplatí, ak je na rozhodovanie
takýchto sporov prísluný Európsky súdny dvor pod¾a
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná a ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej
republiky.
(11) Právny vzah medzi Národnou bankou Slovenska a èlenom bankovej rady, ktorý nie je v pracovnom
pomere k Národnej banke Slovenska, sa pri výkone
funkcie tohto èlena bankovej rady povauje za obdobný

) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov.
) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
è. 545/2005 Z. z.
2b
) § 7 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 195 a 200 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
2ba
) Èlánok 14 bod 14.2 Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve
o zaloení Európskeho spoloèenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
2c
) Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
2aa
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pracovný vzah a spravuje sa ustanoveniami právnych
predpisov2caa) o obdobných pracovných vzahoch.

spolu s dvoma viceguvernérmi. Rozhodnutie je moné
prija len v prípade ich jednomyse¾ného súhlasu.

§8

(3) Rozhodnutia prijaté pod¾a odseku 2 prerokuje na
svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.

(1) Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér,
v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér. Banková rada je uznáaniaschopná, ak je prítomná nadpolovièná väèina vymenovaných èlenov bankovej rady
vrátane guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho viceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väèinou hlasov vymenovaných èlenov bankovej rady, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Ak
banková rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý
èlen bankovej rady vylúèený pod¾a osobitného
zákona2ca) z konania, alebo ak banková rada rozhoduje
pod¾a osobitného zákona2ca) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému èlenovi bankovej rady, tento
èlen bankovej rady je vylúèený z prísluného hlasovania bankovej rady a nezúèastòuje sa na òom; na jeho
hlas sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti bankovej rady uznáa sa ani pri rozhodovaní bankovej rady.
(2) Rokovací poriadok bankovej rady môe ustanovi
prípady, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas vetkých jej èlenov, prípadne ustanovi inú majoritu pri hlasovaní.
(3) Èlen bankovej rady nemôe splnomocni iného
èlena bankovej rady, aby ho zastupoval na rokovaní
a hlasovaní bankovej rady.

§ 10
Úlohy pri doh¾ade nad dohliadanými subjektmi
v rámci finanèného trhu v rozsahu a spôsobom pod¾a
osobitného predpisu1c) vykonáva organizaèná zloka
zriadená bankovou radou.
§ 11
zruený od 1. 5. 2001
TRETIA ÈAS
VZAH K VLÁDE
§ 12
(1) Plnenie úloh pod¾a § 2 tohto zákona zabezpeèuje
Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov tátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ïalích právnických osôb alebo fyzických osôb.
(2) O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach
bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený èlen bankovej rady.
§ 13

(4) Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na rokovaní bankovej rady sa okrem jej èlenov môe zúèastni
èlen vlády poverený vládou, osoby uvedené v rokovacom poriadku bankovej rady a ïalie osoby, ktoré na
svoje rokovanie prizve banková rada. Banková rada
môe rozhodnú o zverejnení výsledku svojho rokovania; z rokovania bankovej rady alebo iného orgánu
Národnej banky Slovenska sa vak o schválených materiáloch zverejòujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.

(3) Guvernér Národnej banky Slovenska a v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér má právo by
prítomný na schôdzach vlády.

(5) Rokovací poriadok bankovej rady schválený pod¾a § 6 ods. 2 písm. h) vydá guvernér.

§ 14
zruený od 1. 5. 2001

§9
(1) Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej
guvernér; v èase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním
poverený viceguvernér, a ak nie sú prítomní ani viceguvernéri, iný guvernérom poverený èlen bankovej rady.
Ak guvernérovi zanikla funkcia a ete nie je vymenovaný nový guvernér, oprávnenia guvernéra Národnej banky Slovenska prechádzajú na viceguvernéra povereného bankovou radou; ak nie sú vymenovaní ani
viceguvernéri, tieto oprávnenia prechádzajú na iného
èlena bankovej rady povereného bankovou radou.
(2) O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú
schváleniu bankovej rady, môe rozhodnú guvernér
2caa
2ca

(1) Národná banka Slovenska zaujíma stanovisko
k návrhom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa
dotýkajú pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska plní poradné funkcie
voèi vláde v oblastiach svojej pôsobnosti.

TVRTÁ ÈAS
EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ
§ 15
Peòanou jednotkou v Slovenskej republike je slovenská koruna, skratka názvu je Sk. Slovenská koruna sa delí na sto halierov.
§ 16
(1) Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydáva bankovky a mince,
ako aj pamätné bankovky a pamätné mince (ïalej len

) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) § 7, 14, 31 a 32 zákona è. 747/2004 Z. z.

Strana 3154

Zbierka zákonov è. 410/2006

bankovky a mince), ktoré sú zákonnými peniazmi
a na ktorých sa uvádza nominálna hodnota v slovenských korunách alebo v halieroch.
(2) Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydáva obchodné mince a zabezpeèova razbu obchodných mincí na obchodné
a zberate¾ské úèely, ktoré nie sú zákonnými peniazmi
a na ktorých sa neuvádza nominálna hodnota v slovenských korunách ani v halieroch.
§ 17
(1) Národná banka Slovenska riadi hotovostný peòaný obeh, zabezpeèuje tlaè bankoviek a razbu mincí,
zabezpeèuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu
a bezpeènos, nahrádza bankovky a mince opotrebované obehom, dozerá na úschovu a nièenie tlaèových dosiek a razidiel a zabezpeèuje nièenie neplatných a vyradených bankoviek a mincí.
(2) Národná banka Slovenska môe sluby v oblasti
hotovostného peòaného obehu poskytova za odplatu.
(3) Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy
národných centier pre falzifikáty a pre analýzu a monitorovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových
mincí.
§ 17a
(1) Platné bankovky a mince vydané Národnou bankou Slovenska sú zákonnými peniazmi vo svojej nominálnej hodnote; právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prijíma platné bankovky a mince v ich
nominálnej hodnote pri vetkých platbách na území
Slovenskej republiky, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Pamätné bankovky a pamätné mince a bankovky
a mince v osobitnom vyhotovení urèené na zberate¾ské
úèely a neplatné bankovky a mince na zberate¾ské úèely sa môu predáva a kupova za ceny odliné od ich
nominálnej hodnoty. Národná banka Slovenska predáva obchodné mince za òou urèenú cenu.
(3) Právnické osoby a fyzické osoby môu odmietnu
prijatie platných bankoviek a mincí, ak príjemca nemá
monos skontrolova si pri preberaní ich správny poèet a pravos; na poiadanie príjemcu je platite¾ povinný roztriedi bankovky a mince pod¾a ich nominálnej
hodnoty. Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska, banky a poboèky zahraniènej
banky2d) (ïalej len banka) môe odmietnu prijatie
platných bankoviek a mincí aj vtedy, ak ide o
a) pamätné bankovky alebo pamätné mince,
b) mince v takom celkovom mnostve alebo zloení
pod¾a ich nominálnej hodnoty, ktoré je neobvyklé pri
jednotlivých platbách a ich prijatie by si vyadovalo
zvýené nároky na manipuláciu s nimi vrátane ich
triedenia pod¾a nominálnych hodnôt,
c) pokodené bankovky a mince vrátane obehom opotrebovaných bankoviek a mincí; právnické osoby
2d
2e

) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z.
) § 10 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
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vak pri platbách v hotovosti prijímajú aj platné
bankovky a mince opotrebované obehom, ak sú celé
a celistvé; obehom opotrebované a pokodené bankovky a mince sa nevydávajú spä do obehu.
§ 17b
(1) Národná banka Slovenska a banky na poiadanie
poskytujú náhrady za necelé platné bankovky a za inak
pokodené platné bankovky a mince ich výmenou za
nepokodené platné bankovky a mince; za pokodené
bankovky a mince, ktoré boli vyhlásené za neplatné
pod¾a § 17c ods. 1, sa takto poskytuje náhrada len poèas obdobia urèeného na ich výmenu. Za necelú bankovku sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predloená jej identifikovate¾ná èas, ktorej celková celistvá
plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.
Banky zasielajú vetky necelé bankovky a inak pokodené bankovky a mince, za ktoré poskytli náhrady,
Národnej banke Slovenska, ktorá skontroluje správnos poskytnutia náhrad a uhradí im sumu vo výke
správne poskytnutých náhrad. Osoba, ktorá iada
o poskytnutie náhrady, je povinná na poiadanie predloi písomné vysvetlenie, ako dolo k pokodeniu,
a preukáza svoju totonos; od takejto osoby mono
poadova úhradu nákladov spojených s preverením
uplatòovaného nároku na náhradu a s poskytnutím
náhrady.
(2) Náhrady sa neposkytujú za znièené alebo stratené bankovky a mince, za bankovky a mince, ktoré v dôsledku pokodenia nie sú identifikovate¾né, za necelé
mince, za bankovky a mince, pri ktorých je podozrenie,
e pochádzajú z trestného èinu alebo e ich pokodením bol spáchaný trestný èin, za iné bankovky a mince
pokodené za úèelom ich znehodnotenia ani za necelé
bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje
polovicu pôvodnej plochy bankovky; náhradu môe výnimoène poskytnú Národná banka Slovenska, ak tak
ustanoví veobecne záväzný právny predpis.
(3) Národná banka Slovenska a banky pri predloení
odoberú predkladate¾ovi bez náhrady necelé alebo inak
pokodené bankovky a mince, za ktoré sa neposkytuje
náhrada; o takomto odobratí vyhotovia písomné potvrdenie a odovzdajú ho predkladate¾ovi. Odobraté bankovky alebo mince vloia v prítomnosti predkladate¾a
do vhodného obalu, ktorý zabezpeèia pred neoprávnenou manipuláciou; do tohto obalu vloia aj rovnopis
alebo kópiu potvrdenia o odobratí necelých alebo inak
pokodených bankoviek a mincí, prípadne aj vysvetlenie predkladate¾a, ako dolo k pokodeniu týchto bankoviek a mincí. Banka je povinná obal s odobratými necelými alebo inak pokodenými bankovkami a mincami
bezodkladne odovzda Národnej banke Slovenska. Pri
bankovkách a minciach odobratých pre podozrenie, e
pochádzajú z trestného èinu alebo e ich pokodením
bol spáchaný trestný èin, je tie povinná toto odobratie
bezodkladne oznámi orgánom èinným v trestnom konaní.2e) Ak sa pri bankovkách a minciach odobratých
pre podozrenie, e pochádzajú z trestného èinu alebo e
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ich pokodením bol spáchaný trestný èin, zistí, e pod¾a právoplatného rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní2e) nejde o takéto bankovky a mince, predkladate¾ovi za tieto bankovky a mince poskytne
náhradu Národná banka Slovenska po doruèení prísluného právoplatného rozhodnutia orgánu èinného
v trestnom konaní,2e) a to priamo alebo prostredníctvom banky, ktorá tieto bankovky alebo mince odobrala.
(4) Národná banka Slovenska a banky na poiadanie
vykonávajú aj výmenu nepokodených bankoviek
a mincí urèitých nominálnych hodnôt za nepokodené
platné bankovky a mince iných alebo tých istých nominálnych hodnôt; pri takejto výmene nemá iadate¾ nárok na poskytnutie pamätných bankoviek a pamätných mincí.
§ 17c
(1) Národná banka Slovenska môe vyhlási za neplatné a stiahnu z obehu bankovky a mince, ktoré vydala, a nahradi ich výmenou za iné bankovky a mince.
Obdobie, poèas ktorého mono výmenu vykonáva, nesmie by kratie ako pä rokov, ak osobitný zákon neustanoví inak.
(2) Národná banka Slovenska a banky poèas obdobia
urèeného na výmenu bezodplatne vymenia na poiadanie predloené bankovky a mince vyhlásené za neplatné pod¾a odseku 1 za platné bankovky a mince s rovnakým úhrnom nominálnych hodnôt; odmietnu mono
výmenu predloených mincí, len ak úhrn ich nominálnych hodnôt je nií, ako je najniia nominálna hodnota platnej mince. Pokodené bankovky a mince vyhlásené za neplatné pod¾a odseku 1 sa vymieòajú za
podmienok ustanovených v § 17b.
(3) Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí vyhlásených za neplatné pod¾a odseku 1
a úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí vymenených pod¾a odseku 2 je výnosom Národnej banky
Slovenska.
§ 17d
(1) Reprodukcie bankoviek a mincí, obchodných
mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou
Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich svojou úpravou
napodobòujú, vrátane ich záznamov v elektronickej
forme sa môu zhotovi a pouíva iba v prípade splnenia podmienok pod¾a osobitných predpisov o ochrane
práv duevného vlastníctva a pod¾a medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súèasne v prípade splnenia podmienky, e takéto reprodukcie alebo napodobneniny sú nezamenite¾né s pravými bankovkami a mincami, obchodnými mincami
a cennými papiermi najmä z h¾adiska ich rozmerov
a pouitého materiálu a z h¾adiska ich farebnosti
a iných grafických prvkov; takéto reprodukcie alebo
napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme musia by tie vyhotovené tak, aby ich nebolo mo2f

) § 270 a 274 a § 280 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
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né poui na vyhotovenie ani vyui pri vyhotovení falovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí, obchodných mincí alebo cenných papierov. Takéto reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov
v elektronickej forme sa môu vyhotovi a pouíva len
dôstojným spôsobom, ktorý zodpovedá významu reprodukovaných alebo napodobòovaných bankoviek a mincí, obchodných mincí alebo cenných papierov. Pri minciach a obchodných minciach mono zhotovi
a pouíva len ich grafické reprodukcie. Reprodukcie
alebo napodobneniny listinných cenných papierov
mono zhotovi a pouíva, len ak sú takéto reprodukcie osobitne výrazne oznaèené tak, aby bolo zrejmé, e
ide o reprodukciu alebo napodobneninu.
(2) Obmedzenia pod¾a odseku 1 sa nevzahujú na
Národnú banku Slovenska pri plnení jej úloh v oblasti
emisií bankoviek a mincí vrátane uverejòovania informácií o vydaných bankovkách a minciach, o ich
ochranných prvkoch a vykonávania èinností na úèel
odha¾ovania falovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí. Obmedzenia pod¾a odseku 1 sa nevzahujú ani na iné osoby, ktoré sa podie¾ajú na plnení úloh
Národnej banky Slovenska, na plnení úloh v oblasti
emisií bankoviek a mincí, na základe písomnej zmluvy
uzavretej s Národnou bankou Slovenska; tieto osoby sú
povinné zabezpeèi, aby nimi zhotovené reprodukcie
alebo napodobeniny bankoviek a mincí, obchodných
mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou
Slovenska vrátane ich záznamov v elektronickej forme
nebolo moné zneui, napríklad uvies do hotovostného peòaného obehu.
§ 17e
Platné bankovky a mince a poèas obdobia urèeného
na výmenu aj bankovky a mince vyhlásené za neplatné
(§ 17c ods. 1 a 2) sú chránené pred falovaním a pozmeòovaním osobitným zákonom.2f) Falované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu, alebo
bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, e
sú falované alebo pozmenené (ïalej len falované
bankovky a mince), predkladate¾om pri ich predloení
odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky
a iné právnické osoby alebo fyzické osoby  podnikatelia (ïalej len oprávnená osoba); oprávnená osoba vyhotoví o takomto odobratí písomné potvrdenie a odovzdá ho predkladate¾ovi. Odobraté bankovky alebo
mince vloí oprávnená osoba v prítomnosti predkladate¾a spolu s rovnopisom alebo kópiou potvrdenia o ich
odobratí do vhodného obalu, ktorý zabezpeèí pred neoprávnenou manipuláciou. Ak falované bankovky
a mince odoberie oprávnená osoba iná ako Národná
banka Slovenska, je povinná bezodkladne odovzda
obal s odobratými falovanými bankovkami a mincami
Národnej banke Slovenska; ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí,
e ide o pravé bankovky alebo mince, bezodkladne
odobraté bankovky a mince alebo sumu vo výke ich
nominálnej hodnoty vráti predkladate¾ovi priamo alebo
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prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala.
Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, e ide o sfalované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zale
orgánom èinným v trestnom konaní;2e) Národná banka
Slovenska tie toto zistenie oznámi oprávnenej osobe,
ktorá sfalované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska. Oprávnená osoba
má právo poadova od predkladate¾a, aby svoju totonos preukázal dokladom totonosti;2g) takejto iadosti
oprávnenej osoby je predkladate¾ povinný vyhovie.
Odobratie falovaných bankoviek a mincí bezodkladne
oznámi oprávnená osoba, ktorá ich odobrala, orgánom
èinným v trestnom konaní.2e)
§ 17f
(1) Bankovky a mince môu spracúva pre iné osoby
okrem bánk aj podnikatelia,2h) ktorých iné èinnosti slúia na zabezpeèenie vykonávania èinností bánk v oblasti hotovostného peòaného obehu, a to len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
Podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelí
predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek
a mincí pre iné osoby, sú povinní umoni Národnej
banke Slovenska vykonávanie kontrol spracúvania
bankoviek a mincí a dodriavania podmienok na ich
spracúvanie vrátane prístupu do objektov, k zariadeniam a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so
spracúvaním bankoviek a mincí. Ak podnikate¾ neumoní vykonanie takejto kontroly alebo ak nedodriava podmienky na spracúvanie bankoviek a mincí, Národná banka Slovenska môe tomuto podnikate¾ovi
odobra udelený predchádzajúci súhlas.
(2) Spracúvaním bankoviek a mincí sa na úèely tohto
zákona rozumie ich triedenie pod¾a pravosti a kvality,
pod¾a poètu a nominálnej hodnoty a ich balenie do obalového materiálu.
(3) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 musia podnikatelia splni tieto podmienky:
a) splatený peòaný vklad do základného imania podnikate¾a najmenej vo výke 5 000 000 Sk,
b) poistenie zodpovednosti podnikate¾a za kodu s poistným plnením najmenej vo výke 5 000 000 Sk,
c) odborná spôsobilos vedúcich zamestnancov podnikate¾a, do funkènej náplne ktorých patrí riadenie
alebo kontrola èinností spojených so spracúvaním
bankoviek a mincí; za odbornú spôsobilos sa povauje ukonèené vysokokolské vzdelanie a najmenej
päroèná ekonomická prax, alebo ukonèené úplné
stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie
alebo iné obdobné zahranièné vzdelanie a najmenej
sedemroèná ekonomická prax,
d) bezúhonnos fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym
orgánom podnikate¾a, alebo fyzických osôb, ktoré sú
2g
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èlenmi tatutárneho orgánu podnikate¾a, a zamestnancov podnikate¾a; za bezúhonnú sa povauje
fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená
za úmyselný trestný èin, prièom bezúhonnos sa
preukazuje výpisom z registra trestov,2a)
e) technická a organizaèná pripravenos, vybavenos
a schopnos podnikate¾a sústavne odborne, bezpeène a etrne spracúva bankovky a mince.
(4) Podnikate¾, ktorému bol udelený predchádzajúci
súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí, je povinný
podmienky pod¾a odseku 3 nepretrite dodriava poèas celej doby trvania tohto predchádzajúceho súhlasu.
§ 17g
Na konanie o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 17f
ods. 1 sa vzahujú ustanovenia osobitného zákona2i)
s tým, e na konanie v prvom stupni je prísluný útvar
urèený organizaèným poriadkom Národnej banky Slovenska.
§ 17h
Národná banka Slovenska ustanovuje veobecne záväzným právnym predpisom
a) nominálne hodnoty, technické parametre, vzh¾ad
a ïalie náleitosti bankoviek a mincí a ich vydanie
do obehu,
b) hodnoty, technické parametre, vzh¾ad a ïalie náleitosti obchodných mincí,
c) podrobnosti o postupe fyzických osôb a právnických
osôb pri prijímaní zákonných peòazí a pri nakladaní
s nimi vrátane postupu oprávnených osôb pri odoberaní falovaných bankoviek a mincí alebo pokodených bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, a náleitosti dokladov vyhotovovaných pri
predkladaní a odoberaní takýchto bankoviek a mincí,
d) podrobnosti o zisovaní výky náhrad a o postupe pri
poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo inak
pokodené bankovky a mince ich výmenou za nepokodené bankovky a mince,
e) ukonèenie platnosti bankoviek a mincí, spôsob a obdobie ich výmeny za iné bankovky a mince a podrobnosti o postupe pri ich výmene,
f) podrobnosti o podmienkach, za ktorých mono zhotovi a pouíva reprodukcie bankoviek, mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré
ich úpravou napodobòujú, vrátane ich záznamov
v elektronickej forme,
g) podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môu spracúva bankovky a mince pre iné osoby,
postup bánk a podnikate¾ov pri spracúvaní bankoviek a mincí a náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 17f ods. 1.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z. o obèianskych preukazoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2h
) § 2 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2i
) § 12 a 34 zákona è. 747/2004 Z. z.
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PIATA ÈAS

IESTA ÈAS

NÁSTROJE MENOVEJ REGULÁCIE
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 18
Národná banka Slovenska je oprávnená ustanovi
úrokové sadzby, rámce, splatnosti a ïalie podmienky
obchodov, ktoré vykonáva pod¾a tohto zákona.

Obchody s bankami
§ 22

§ 19
zruený od 1. 5. 2001

Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára
a vykonáva s bankami, zahraniènými bankami a inými finanènými intitúciami4) vetky druhy bankových
obchodov v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.

§ 20

§ 23

Národná banka Slovenska môe poadova, aby banky a intitúcie elektronických peòazí2j) mali na úète
v Národnej banke Slovenska uloenú òou urèenú èas
svojich zdrojov (ïalej len povinná minimálna rezerva),
ktoré sa spravidla úroèia; výku úroku je oprávnená
urèova Národná banka Slovenska.

Národná banka Slovenska je oprávnená obchodova
s bankami, so zahraniènými bankami a s inými finanènými intitúciami s cennými papiermi vymedzenými
Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska je oprávnená ako zábezpeky pri svojich obchodoch
prijíma majetkové hodnoty4ab) vymedzené Národnou
bankou Slovenska.

§ 21
(1) Ak banka alebo intitúcia elektronických peòazí
nedodrí urèenú povinnú minimálnu rezervu, tak Národná banka Slovenska je oprávnená
a) poadova a úètova tejto banke alebo intitúcii elektronických peòazí zo sumy, o ktorú nie je naplnená
urèená minimálna rezerva, úrok vo výke zodpovedajúcej
1. dvojnásobku Národnou bankou Slovenska urèenej úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje Národná
banka Slovenska jednodòové úvery bankám, alebo
2. Národnou bankou Slovenska urèenej úrokovej
sadzby, za ktorú poskytuje Národná banka Slovenska jednodòové úvery bankám, zvýenej
o sankèné percento vopred urèené Národnou
bankou Slovenska za poruenie povinnosti dodra povinnú minimálnu rezervu, alebo
b) poadova od tejto banky alebo intitúcie elektronických peòazí uloenie neúroèeného termínovaného
vkladu na úète v Národnej banke Slovenska vo výke
trojnásobku sumy, o ktorú nebola naplnená urèená
minimálna rezerva, a to na dobu, po ktorú mala by
uloená nedodraná povinná minimálna rezerva na
úète v Národnej banke Slovenska.
(2) Pri zvýení úrovne povinných minimálnych rezerv
urèí Národná banka Slovenska lehotu, v ktorej sa banka a intitúcia elektronických peòazí musí so zvýením
vyrovna.
2j

§ 24
(1) Národná banka Slovenska môe poskytnú bankám na dobu najviac iestich mesiacov úver zabezpeèený cennými papiermi pod¾a § 23 a prija od bánk úver
zabezpeèený cennými papiermi.
(2) V záujme zachovania likvidity banky môe Národná banka Slovenska výnimoène poskytnú banke krátkodobý úver, a to na dobu najviac troch mesiacov. Poèas zavedenia nútenej správy nad bankou jej môe
Národná banka Slovenska poskytova úvery pod¾a osobitného zákona4aa) na dobu najviac iestich mesiacov.
(3) Národná banka Slovenska môe poskytnú úver
Fondu ochrany vkladov.4a)
Obchody so Slovenskou republikou
§ 25
(1) Národná banka Slovenska môe v rámci svojich
obchodov so Slovenskou republikou
a) vies úèty tátnej pokladnici pod¾a osobitného predpisu,4b)
b) poskytova ïalie sluby tátnej pokladnici pod¾a
osobitného predpisu,4b)
c) spolupracova so tátnou pokladnicou pod¾a osobitného predpisu.4b)
(2) Národná banka Slovenska môe vykonáva platby

) § 21 ods. 2, 6 a 7 zákona è. 510/2002 Z. z. v znení zákona è. 604/2003 Z. z.
) Napríklad zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4ab
) Napríklad èlánok 17 Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve
o zaloení Európskeho spoloèenstva.
4aa
) § 61 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4a
) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.
4b
) § 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2 a § 21 zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
4
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z úètov tátnej pokladnice len do výky kreditného zostatku na týchto úètoch.4c)
§ 26
Národná banka Slovenska môe v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a) poskytova sluby Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity pod¾a osobitného predpisu,5)
b) spolupracova s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity pod¾a osobitného predpisu.5)
Iné obchody Národnej banky Slovenska
§ 27
(1) Národná banka Slovenska je na usmernenie peòaného trhu oprávnená vydáva pokladnièné poukáky a iné cenné papiere a obchodova s nimi.
(2) Národná banka Slovenska je s cie¾om zabezpeèovania kurzu pre tátne cenné papiere oprávnená uzatvára a uskutoèòova ïalie bankové obchody s právnickými osobami a poskytova im sluby vrátane
operácií na kapitálovom trhu, a to na úèet emitenta.
(3) Národná banka Slovenska je oprávnená vies svojim klientom pod¾a tohto zákona termínované vkladové
úèty.
§ 27a
(1) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára
a vykonáva bankové obchody s inými právnickými
osobami.
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SIEDMA ÈAS
PRÁVOMOC NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
V DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE
§ 28
Národná banka Slovenska
a) vyhlasuje kurz slovenskej koruny k cudzím menám,
b) má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate
a v devízových hodnotách a disponuje s nimi.
§ 29
Národná banka Slovenska
a) obchoduje so zlatom a devízovými hodnotami,
b) urèuje podmienky pre usmeròovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a vyhlasuje ich opatrením v zbierke zákonov,
c) urèuje podmienky pre obchod so zlatom a devízovými hodnotami vykonávaný bankami a inými osobami pod¾a osobitného predpisu,5a)
d) vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu,
e) môe v Slovenskej republike koordinova a usmeròova vykonávanie platobného styku a zúètovávania
dát platobného styku so zahranièím,
f) môe vies úèty svojim klientom pod¾a tohto zákona
v cudzej mene.
ÔSMA ÈAS
ÏALIE ÈINNOSTI A OPRÁVNENIA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 30
(1) Národná banka Slovenska predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti meny a peòaného obehu.

(2) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvára
a vykonáva bankové obchody s èlenmi bankovej rady
a so svojimi zamestnancami.

(2) Národná banka Slovenska spolu s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti devízových
vzahov, platobného styku a finanèného trhu vrátane
bankovníctva.

§ 27b

§ 31

(1) Pri overovaní totonosti klientov Národnej banky
Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obchodov sa postupuje primerane pod¾a osobitného zákona.4d)
(2) Národná banka Slovenska je povinná uchováva
doklady o bankových obchodoch uskutoènených v Národnej banke Slovenska a doklady o preukázaní totonosti jej klientov pri bankových obchodoch najmenej
po dobu piatich rokov od konca roka, v ktorom sa tieto
bankové obchody uskutoènili.
4c

)
)
4d
)
5a
)
5b
)
5

(1) Národná banka Slovenska riadi, koordinuje a zabezpeèuje platobný styk a spracúvanie a zúètovávanie
dát platobného styku medzi bankami a inými právnickými osobami, ktoré vykonávajú niektoré bankové èinnosti alebo ktorých èinnosti slúia na zabezpeèenie vykonávania èinností bánk,5b) ak sú tieto právnické osoby
na základe ich iadosti vybrané Národnou bankou Slovenska za úèastníkov tohto platobného styku a zúètovávania dát tohto platobného styku (ïalej len vybraná
právnická osoba); Národná banka Slovenska môe vykonávaním spracúvania a zúètovávania dát tohto pla-

§ 11 a 21 zákona è. 291/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona è. 291/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 89 ods. 1 a 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 603/2003 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 31 a 65 zákona è. 510/2002 Z. z., zákon è. 80/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 59 a 111 a § 163 a 163a zákona
è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
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tobného styku alebo èasti tohto platobného styku poveri aj òou vybranú právnickú osobu.
(2) Národná banka Slovenska koordinuje a usmeròuje vydávanie, správu a pouívanie jednotlivých platobných prostriedkov; platobnými prostriedkami sa rozumejú nástroje platobného styku, ktoré slúia na
vykonávanie bezhotovostných platobných operácií
a hotovostných platobných operácií najmä na archu
alebo v prospech úètu zriadeného bankou, vrátane
elektronických platobných prostriedkov, napríklad
elektronických peòazí, elektronických peòaeniek
a bankových platobných kariet.5c) Národná banka Slovenska v záujme bezpeènosti platobného styku vykonávaného prostredníctvom platobných prostriedkov
tie ustanovuje poiadavky na technické vlastnosti
a bezpeènostné ochranné prvky jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických
obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom
jednotlivých platobných prostriedkov.
(3) Národná banka Slovenska vydáva bankám povolenie na vykonávanie platobného styku a na vykonávanie zúètovávania dát tohto platobného styku.
(4) Národná banka Slovenska na usmernenie a zabezpeèenie jednotného platobného styku a zúètovávania dát platobného styku medzi bankami a vybranými
právnickými osobami ustanovuje veobecne záväzným
právnym predpisom
a) zásady platobného styku a zúètovávania dát platobného styku,
b) podrobnosti o vydávaní, správe a pouívaní jednotlivých platobných prostriedkov a o poiadavkách na
technické vlastnosti a bezpeènostné ochranné prvky
jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom jednotlivých platobných
prostriedkov.
(5) V záujme zabezpeèenia plynulého platobného styku a zúètovávania dát platobného styku medzi bankami a vybranými právnickými osobami môe Národná
banka Slovenska v prípade vzniku mimoriadnych, vopred nepredpokladaných situácií urèi iné lehoty platobného styku a zúètovania dát platobného styku, ne
sú ustanovené vo veobecne záväznom právnom predpise.
(6) Národná banka Slovenska vedie centrálny register krátkodobých cenných papierov pre pokladnièné
poukáky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, ak osobitný predpis4) neustanovuje
inak. Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok a sadzobník odplát centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou
Slovenska, ktoré upravia pravidlá prevádzkovania tohto registra vrátane postupu a odplát pri zriaïovaní, vedení a ruení majetkových úètov v tomto registri a pri
5c

)
)
5e
)
5f
)
5g
)

5d
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zabezpeèovaní ostatných sluieb a èinností súvisiacich
s prevádzkovaním tohto registra.
§ 32
(1) Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk
pod¾a osobitného zákona.5d)
(2) Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpení zahranièných bánk a obdobných finanèných intitúcií pod¾a osobitného zákona.5e)
(3) Národná banka Slovenska vedie register bankových úverov a záruk pod¾a osobitného zákona.5f)
§ 33
(1) Národná banka Slovenska uzaviera v rámci svojej
pôsobnosti platobné a iné dohody so zahraniènými
bankami a medzinárodnými finanènými intitúciami.
(2) Národná banka Slovenska zabezpeèuje spoluprácu so zahraniènými ratingovými agentúrami pri urèovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie
posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti
Slovenskej republiky uhrádza svoje finanèné záväzky.
§ 34
Národná banka Slovenska koordinuje rozvoj bankového informaèného systému v Slovenskej republike. Za
tým úèelom ustanoví vykonávacím predpisom zásady
bankového informaèného systému.
§ 34a
(1) tátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné
orgány verejnej moci a právnické osoby a fyzické osoby
sú povinné bezplatne, úplne, správne, pravdivo a vèas
predklada Národnej banke Slovenska informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpeèenie vykonávania svojich úloh pod¾a tohto zákona
a osobitných zákonov;5g) ich truktúru, rozsah, obsah,
formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup a miesto
predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie
ustanovuje Národná banka Slovenska opatreniami vyhlásenými v zbierke zákonov, prípadne si ich písomne
vyiada.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie vykonávania svojich
úloh pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov1) spolupracova a vymieòa si informácie s orgánmi verejnej
moci v Slovenskej republike a v iných tátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garanèným fondom investícií
a s medzinárodnými organizáciami.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté

Napríklad § 2 ods. 2 písm. g) a § 5 písm. m) zákona è. 483/2001 Z. z., § 21 a 30 zákona è. 510/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1, 3, 5 a 8 a § 7 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 22 zákona è. 483/2001 Z. z.
§ 38 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 10 ods. 4 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z., zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 510/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ustanovenia osobitných zákonov, ktoré ukladajú povinnos utajova alebo zachováva mlèanlivos o nimi
ustanovených informáciách.
§ 34b
(1) Osoby a orgány, ktoré majú zákonom uloenú povinnos poskytnú informácie Národnej banke Slovenska alebo preukazova totonos pri èinnostiach a obchodoch s Národnou bankou Slovenska, osoby, nad
ktorými vykonáva doh¾ad Národná banka Slovenska,
úèastníci konania a ïalie osoby zúèastnené na konaní
pred Národnou bankou Slovenska a tatutárne, riadiace, dozorné, kontrolné a výkonné orgány osôb zúèastnených na konaní pred Národnou bankou Slovenska
alebo osôb, nad ktorými vykonáva doh¾ad Národná
banka Slovenska, sú na úèely ich identifikácie a zachovania monosti následnej kontroly tejto identifikácie
a na úèely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, èinností a úloh Národnej banky Slovenska pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona5h) povinné Národnej banke Slovenska na jej poiadanie aj
bez súhlasu dotknutých osôb poskytova a tie jej
umoni získava kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním
a) osobné údaje5i) o totonosti z dokladu totonosti
v rozsahu obrazová podobizeò, titul, ak ho má,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho
má, tátna príslunos, záznam o prípadnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a èíslo dokladu totonosti, vydávajúci orgán, dátum vydania
a platnos dokladu totonosti, ak ide o fyzickú osobu
vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj z iného dokladu poskytnú a umoni získa adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, oznaèenie úradného
registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikate¾, a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) identifikaèné údaje v rozsahu názov, identifikaèné
èíslo, ak ho má pridelené, adresa sídla, adresa
umiestnenia podniku alebo organizaèných zloiek
a iná adresa miesta jej èinnosti, ak ide o právnickú
osobu, ako aj zoznam osôb tvoriacich orgány, akcio5h
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nárov, iných spoloèníkov alebo majite¾ov tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu vymedzenom
v prvom bode, oznaèenie úradného registra alebo
inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,5j) a èíslo zápisu do tohto registra alebo
evidencie,
c) kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo a adresu elektronickej poty, ak ich má,
d) iné informácie, doklady, hlásenia, výkazy, podklady
a vysvetlenia vyiadané alebo vymedzené na základe
tohto zákona alebo osobitného zákona.1)
(2) Na úèely identifikácie osôb pod¾a odseku 1 a zachovania monosti následnej kontroly tejto identifikácie a na úèely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, èinností a úloh Národnej banky
Slovenska pod¾a tohto zákona alebo osobitného
zákona5h) je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu
a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená vyadova, zisova, zaznamenáva, uchováva, vyuíva
a inak spracúva5l) osobné údaje a iné údaje a doklady
v rozsahu vymedzenom v odseku 1; pritom je Národná
banka Slovenska oprávnená s pouitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovova kópie dokladov totonosti a spracúva rodné
èísla5m) a ïalie údaje a doklady v rozsahu vymedzenom
v odseku 1.
(3) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 1 a 2 a § 40, je
Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená zo svojho informaèného systému sprístupni a poskytova5n) na spracúvanie iným orgánom a osobám v prípadoch ustanovených
týmto zákonom alebo osobitným zákonom;5o) týmto nie
je dotknuté ustanovenie § 41.
(4) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 1 a 2 a § 40,
môe Národná banka Slovenska sprístupni alebo poskytnú do zahranièia len za podmienok ustanovených
v osobitnom zákone5p) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 35
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonáva

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 510/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996
Z. z. v znení neskorích predpisov, § 10 ods. 4 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z., § 11a zákona è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
5i
) § 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5j
) Napríklad zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 a 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 9
ods. 1 a 2 a § 10 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení zákona è. 35/2002 Z. z. , § 6, 7, 9 a 9a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, § 6 ods. 1 a § 7
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov,
§ 4 ods. 3 zákona è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5k
) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z.
5l
) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona è. 428/2002 Z. z.
5m
)§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 301/1995 Z. z. o rodnom èísle.
5n
) § 7 ods. 6 zákona è. 428/2002 Z. z.
5o
) Napríklad § 6 ods. 12 prvá veta zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5p
) § 23 a 55 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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investiènú a obchodnú èinnos v rozsahu nevyhnutnom na zabezpeèenie jej èinnosti.
§ 35a
(1) Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpeèova vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov,
majetku a osôb, ako aj prepravu a vlastnú ozbrojenú
ochranu6) prepravy peòazí a iných hodnôt (ïalej len
vlastná ochrana); pri plnení úloh vlastnej ochrany
mono vykonáva zásahy a pouíva vecné bezpeènostné prostriedky, zbrane a iné technické prostriedky len
v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.6a)
(2) Zamestnanec Národnej banky Slovenska poverený výkonom vlastnej ochrany (ïalej len osoba poverená výkonom vlastnej ochrany) je pri plnení úloh vlastnej ochrany oprávnený
a) vyadova preukázanie totonosti u osôb, ktoré
vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené
miesto alebo ktoré vystupujú z chráneného objektu
alebo z chráneného miesta, vrátane preukázania totonosti u osôb pristihnutých pri neoprávnenom
vstupe alebo neoprávnenom výstupe, ako aj zakáza
vstup do chráneného objektu alebo na chránené
miesto nepovolaným osobám,
b) zaznamenáva technickými prostriedkami vstup
a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo
z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
c) vies evidenciu o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na
chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo
z chráneného miesta,
d) vyadova preukázanie totonosti u osoby, ktorá je
pristihnutá pri páchaní protiprávnej èinnosti súvisiacej s vlastnou ochranou alebo bezprostredne po
spáchaní takejto protiprávnej èinnosti,
e) zakáza na nevyhnutný èas kadej osobe vstup do
urèeného chráneného objektu alebo na chránené
miesto, ak to vyaduje úèinné zabezpeèenie plnenia
úloh vlastnej ochrany,
f) zakáza vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraò, ak
je do chráneného objektu alebo na chránené miesto
vstup so zbraòou zakázaný,
g) presvedèi sa zrakom, hmatom alebo technickými
prostriedkami, èi osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá
vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného
miesta, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej èinnosti súvisiacej s cie¾om vlastnej ochrany alebo èi nemá pri sebe alebo na
sebe predmety, ktorými by mohla spácha protiprávnu èinnos, a takéto predmety odobra,
h) presvedèi sa, èi osoba, ktorá s dopravným prostriedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na
chránené miesto alebo ktorá s dopravným prostried6

i)
j)

k)

l)
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kom vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá v dopravnom prostriedku alebo
na dopravnom prostriedku predmety pochádzajúce
z protiprávnej èinnosti súvisiacej s cie¾om vlastnej
ochrany, alebo predmety, ktorými by mohla spácha
protiprávnu èinnos, a takéto predmety odobra,
dra alebo nosi zbraò, ak je drite¾om zbrojného
preukazu vydaného pod¾a osobitného predpisu,6a)
vyzva kadú osobu, aby upustila od protiprávneho
konania alebo hrozby protiprávneho konania súvisiaceho s cie¾om vlastnej ochrany, a v prípade márnej výzvy vykona zásah a poui primerané donucovacie prostriedky vrátane pouitia sluobného psa
na odvrátenie protiprávneho konania, ktoré bezprostredne ohrozuje alebo poruuje cie¾ vlastnej
ochrany; osoba poverená výkonom vlastnej ochrany
je oprávnená poui zbraò iba v nutnej obrane
a v krajnej núdzi, pri znekodòovaní zvierat bezprostredne ohrozujúcich ivot alebo zdravie osoby, pri
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie bezprostredného nebezpeèenstva, ktoré váne ohrozuje
ivot alebo zdravie osoby, alebo cie¾ vlastnej ochrany, prípadne na odvrátenie nebezpeèného útoku,
ktorý ohrozuje ivot alebo zdravie osoby, alebo cie¾
vlastnej ochrany, a to po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
na nevyhnutný èas, do príchodu policajta, predvies
na stráne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom vlastnej ochrany odmieta alebo nemôe hodnoverne preukáza svoju totonos a ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
obmedzi osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom èine alebo bezprostredne po
spáchaní trestného èinu, ak je to potrebné na zistenie jej totonosti, na zabránenie úteku alebo na zabezpeèenie dôkazov; takú osobu je vak povinná
ihneï odovzda útvaru Policajného zboru.

(3) Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany
na vykonanie úkonov pod¾a odseku 2 je povinný vyhovie kadý. Ustanovenie odseku 2 písm. f) a h) sa vak
nepouije proti prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpeènostného zboru,
ozbrojeného zboru, Vojenskej polície, Slovenskej informaènej sluby, Národného bezpeènostného úradu
a iným obdobným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej
správy a do chráneného objektu alebo na chránené
miesto vstupujú pri výkone sluobnej èinnosti.
(4) Na mieste, o ktorom sa predpokladá, e bol na
òom spáchaný trestný èin, na mieste, kde dolo k dopravnej nehode, prevádzkovej havárii, k pracovnému
úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste,
kde bola usmrtená osoba alebo dolo k ublíeniu na

) Napríklad zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti), § 40 Trestného zákona.
6a
) Napríklad zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6b
) § 105 ods. 2 Trestného poriadku.
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zdraví, ako aj na mieste, kde bola pouitá strelná zbraò
alebo vecný bezpeènostný prostriedok, je osoba poverená výkonom vlastnej ochrany povinná poèína si tak,
aby iadnym spôsobom nesaila vyetrovanie, najmä
je povinná
a) neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených
ohlási udalos najbliiemu útvaru Policajného
zboru,
b) chráni stopy pred znièením, pokodením alebo odstránením,
c) zamedzi prístupu nepovolaných osôb na takéto
miesto,
d) zabráni vnáaniu alebo vynáaniu predmetov z takéhoto miesta,
e) zamedzi ïalím kodlivým následkom udalosti.

(3) Národná banka Slovenska predkladá roènú správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade Slovenskej republiky do troch mesiacov po skonèení kalendárneho roka; popri údajoch o úètovnej závierke
Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej
overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje o nákladoch na èinnos Národnej banky Slovenska. Ak o to
Národná rada Slovenskej republiky poiada, Národná
banka Slovenska je povinná do iestich týdòov doplni
správu pod¾a jej poiadavky, prípadne poda vysvetlenie k predloenej správe.

DEVIATA ÈAS

(2) Úètovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje audítor. Audítora urèí Najvyí kontrolný úrad
Slovenskej republiky do 30. júna kalendárneho roka,
za ktorý sa overuje úètovná závierka.

DOH¼AD VYKONÁVANÝ
NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA
§ 36
Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad finanèným trhom pod¾a osobitných predpisov.1b)
§ 37
Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový doh¾ad pod¾a osobitného predpisu,5a) doh¾ad nad platobným stykom a platobnými systémami pod¾a osobitného
predpisu1a) a kontrolu pod¾a tohto zákona nad spracovate¾mi bankoviek a mincí pod¾a § 17f.
§ 37a
zruený od 1. 1. 2006
DESIATA ÈAS
HOSPODÁRENIE
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 38

§ 39
(1) Národná banka Slovenska vedie úètovníctvo pod¾a osobitných predpisov.9)

(3) Národná banka Slovenska zverejní výroènú správu, ktorá obsahuje základné údaje o menovom vývoji
Slovenskej republiky, po jej prerokovaní Národnou radou Slovenskej republiky.
(4) Národná banka Slovenska spracúva dekádnu bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska a bezodkladne ju poskytuje na zverejnenie v tlaèi a v iných
oznamovacích prostriedkoch.
JEDENÁSTA ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 40
Na vetky bankové operácie Národnej banky Slovenska vèítane stavov na úètoch, ktoré vedie, sa vzahuje
bankové tajomstvo. Pri poskytovaní správy o záleitostiach týkajúcich sa klienta Národnej banky Slovenska
bez súhlasu tohto klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, postupuje Národná banka Slovenska
pod¾a osobitného zákona.9a)

(1) Národná banka Slovenska hospodári pod¾a rozpoètu schváleného bankovou radou.

§ 41

(2) Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za úètovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná banka Slovenska pouíva vytvorený zisk
na prídely do rezervného fondu a ïalích fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých
rokov. Zostávajúci zisk Národná banka Slovenska odvádza do tátneho rozpoètu alebo na základe rozhodnutia vlády do tátnych finanèných aktív pod¾a osobitného predpisu.7d) Stratu vytvorenú v úètovnom období
Národná banka Slovenska môe uhradi z rezervného
fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková
rada rozhodne, e zostane neuhradená, sa prevedie do
nasledujúceho úètovného obdobia.

Èlenovia bankovej rady a ostatní zamestnanci Národnej banky Slovenska a prizvané osoby sú povinní
zachováva mlèanlivos v sluobných veciach. Táto povinnos trvá aj po skonèení pracovnoprávneho vzahu
alebo iného obdobného vzahu. Z dôvodov verejného
záujmu môe zbavi tejto povinnosti èlenov bankovej
rady banková rada a ostatných zamestnancov Národnej banky Slovenska a prizvané osoby guvernér. Za dôvod verejného záujmu sa povaujú dôvody uvedené
v osobitnom zákone,9a) ak ide o poskytovanie správy
pod¾a § 40, výmena informácií pod¾a § 34a ods. 2
a v rozsahu potrebnom na doh¾ad vykonávaný Národnou bankou Slovenska tie výmena informácií medzi

7d

) § 13 ods. 1 písm. f) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
9a
) § 91 ods. 4 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
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Národnou bankou Slovenska a inými orgánmi verejnej
moci v Slovenskej republike vykonávajúcimi doh¾ad
pod¾a osobitných zákonov1f) a zahraniènými orgánmi
doh¾adu v oblasti finanèného trhu. Zbavenie povinnosti mlèanlivosti a poskytovanie informácií o záleitostiach súvisiacich s úèasou Národnej banky Slovenska
v Európskom systéme centrálnych bánk nie je moné,
ak by to bolo v rozpore s úlohami a povinnosami Národnej banky Slovenska vyplývajúcimi z jej úèasti v Európskom systéme centrálnych bánk.

uplatòovanie tohto zákona, osobitných zákonov1)
a iných veobecne záväzných právnych predpisov
vzahujúcich sa na dohliadané subjekty alebo na ich
èinnosti, ak sú urèené na zverejnenie vo vestníku,
e) ïalie skutoènosti ustanovené osobitným predpisom,1)
f) iné dôleité oznámenia Národnej banky Slovenska.

§ 41a

(1) Tomu, kto poruil týmto zákonom uloenú povinnos poskytnú Národnej banke Slovenska informácie,
ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpeèenie vykonávania svojich úloh pod¾a zákona, alebo kto
poruil inú povinnos uloenú týmto zákonom, môe
Národná banka Slovenska pod¾a závanosti, spôsobu
a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania a zistených nedostatkov uloi
opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu a do 1 000 000 Sk; ak bol v dôsledku poruenia takejto povinnosti získaný majetkový prospech
prevyujúci 1 000 000 Sk, tak mono uloi pokutu a
do výky získaného majetkového prospechu. Takéto
opatrenie a pokutu mono uklada súbene a opakovane. Ich uloením nie je dotknutá povinnos vyda bezdôvodné obohatenie11) ani zodpovednos pod¾a osobitných predpisov.1)

Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzahujú ustanovenia § 7 ods. 6 a 7.
DVANÁSTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 42
Vydávanie cenných papierov a èinnosti Národnej
banky Slovenska pod¾a tohto zákona nepodliehajú doh¾adu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov pod¾a osobitných predpisov.9b)
§ 42a

§ 45

Národná banka Slovenska je oprávnená urèova odplatu a ïalie podmienky vykonávania sluieb Národnej banky Slovenska, ak ich neustanovuje zákon. Slubami Národnej banky Slovenska sú èinnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov.1)

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na opatrenia
a pokuty pod¾a odseku 1, na výnos z pokuty pod¾a odseku 1 a na konanie a rozhodovanie o uloení opatrenia
a pokuty pod¾a odseku 1 sa vzahuje osobitný
predpis12) s tým, e na konanie v prvom stupni je prísluný útvar urèený organizaèným poriadkom Národnej banky Slovenska.

§ 43

§ 46

Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia
ustanovenia osobitných predpisov.10)
§ 44
Národná banka Slovenska vydáva Vestník Národnej
banky Slovenska (ïalej len vestník), v ktorom zverejòuje najmä
a) opatrenia Národnej banky Slovenska vydané na vykonanie tohto zákona alebo osobitného zákona,1)
ktoré sa vyhlasujú oznámením v zbierke zákonov,
b) základnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska a jej zmeny,
c) výrok vykonate¾ného rozhodnutia alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich
èasti, ak sú urèené na zverejnenie vo vestníku pod¾a
tohto zákona alebo osobitného zákona,1)
d) metodické usmernenia a odporúèania vysvet¾ujúce
9b

Opatrenia zabezpeèujúce prechod èesko-slovenskej
meny na slovenskú menu budú ustanovené osobitným
predpisom.
§ 47
Prechod majetku, práv a záväzkov zo tátnej banky
èesko-slovenskej na Národnú banku Slovenska sa
uskutoèní v súlade s osobitným predpisom.
§ 48
A do uskutoènenia prechodu èesko-slovenskej
meny na slovenskú menu sa vzahujú na emisiu bankoviek a mincí ustanovenia tvrtej èasti zákona
è. 22/1992 Zb. o tátnej banke èesko-slovenskej.

) Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad § 81 a 83 Zákonníka práce.
11
) § 451 a § 459 Obèianskeho zákonníka.
12
) § 50 ods. 7 a 9 a ods. 10 prvá veta zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 12 a 34 zákona è. 747/2004 Z. z.
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§ 49
A do uskutoènenia prechodu èesko-slovenskej
meny na slovenskú menu sa pokuta pod¾a § 36 ods. 4
písm. b) a § 37 ods. 4 tohto zákona ukladá v korunách
èesko-slovenských.
§ 49a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2001
(1) Ustanovenia tohto zákona o emisii bankoviek
a mincí (§ 16 a 17g) sa od 1. mája 2001 vzahujú aj na
bankovky a mince, ktoré vydala Národná banka Slovenska pred 1. májom 2001, ak sú platné k 1. máju
2001.
(2) Dåka funkèného obdobia èlena bankovej rady sa
riadi právnymi predpismi platnými v èase jeho vymenovania do tejto funkcie.

Èiastka 150

1. zákon è. 22/1992 Zb. o tátnej banke
èesko-slovenskej,
2. zákon è. 76/1976 Zb. o razbe èeskoslovenských dukátov.
§ 50
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 1993,
okrem ustanovení § 15 a 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú úèinnos súèasne s prechodom èesko-slovenskej meny na slovenskú menu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 26/1993 Z. z. nadobudol úèinnos 2. februára 1993.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 159/1993 Z. z. nadobudol úèinnos 1. augusta 1993.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z. nadobudol úèinnos 1. októbra 1994.

§ 49aa

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z. nadobudol úèinnos 1. januára 1995.

Spoloèné a prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 15. decembra 2005

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. nadobudol úèinnos 1. októbra 1995.

(1) Národná banka Slovenska zabezpeèuje vykonávanie prípravných èinností na zavedenie eura ako peòanej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej republike; na slovenskej strane eurových mincí zabezpeèí
uvádzanie oznaèenia Slovensko alebo Slovenská republika. Na eurové bankovky a eurové mince sa nevzahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. nadobudol úèinnos 1. júla 1996.

(2) Ustanovenia tohto zákona o pravidlách èlenstva
v bankovej rade a o funkèných obdobiach a vymenúvaní èlenov bankovej rady sa od 15. decembra 2005 vzahujú aj na osoby, ktoré boli za èlenov bankovej rady vymenované pred 15. decembrom 2005.

Zákon è. 149/2001 Z. z. nadobudol úèinnos 1. mája
2001 okrem ustanovení èl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobudli úèinnos 1. júla 2001.

(3) Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezluèite¾nosti
funkcie èlena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, so zamestnaním alebo s èinnosou v orgáne verejnej moci sa nepouije, ak ide o funkciu, povolanie alebo
zamestnanie v Úrade pre finanèný trh.14) Na úèely ustanovenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere k Úradu pre finanèný trh,14)
povauje podmienka pracovného pomeru k Národnej
banke Slovenska za splnenú.
§ 49b
Zruujú sa:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z. nadobudol úèinnos 1. januára 1997.
Zákon è. 348/1999 Z. z. nadobudol úèinnos 17. decembra 1999.

Zákon è. 602/2003 Z. z. nadobudol úèinnos 1. januára 2004 okrem èl. I bodu 28, ktorý nadobudol úèinnos dòom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon è. 747/2004 Z. z. nadobudol úèinnos 1. januára 2006 s výnimkou èl. XVII, èl. XVIII, èl. XIX a èl. XX,
ktoré nadobudli úèinnos 1. januára 2005, a s výnimkou èl. I, § 45 ods. 5 tretej vety a èl. XII bodu 1 [§ 21
ods. 2 písm. d)], bodu 3 (§ 71a) a bodu 4 (§ 72a), ktoré
nadobudli úèinnos 1. februára 2005.
Zákon è. 519/2005 Z. z. nadobudol úèinnos 15. decembra 2005 okrem ustanovení èl. I bodov 1 a 13 a bodov 25 a 52, èl. III a èl. IV, ktoré nadobudli úèinnos
1. januára 2006.

v z. Béla Bugár v. r.

13

) § 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení neskorích predpisov.
14
) § 2 zákona è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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411
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa ustanovuje pauálna suma trov konania o priestupku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:

§2
Na trovy konania o priestupku, ktoré bolo právoplatne skonèené predo dòom úèinnosti tejto vyhláky, sa
vzahuje doterají predpis.

§1

§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje pauálna suma trov konania o priestupkoch.

Pauálna suma trov konania o priestupku je
a) 500 Sk,
b) 1 500 Sk, ak sa pribral znalec z odboru psychiatrie,
c) 1 000 Sk, ak sa pribral znalec z iného odboru ako
psychiatrie.

§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Martin Pado v. r.
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412
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. júna 2006,
ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska è. 614/2003 Z. z.
o podrobnostiach náleitostí iadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia
podmienok udelenia devízovej licencie a o poiadavkách pod¾a § 13 ods. 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska pod¾a § 6 ods. 15 a § 13
ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a
dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov, v znení zákona è. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska è. 614/2003
Z. z. o podrobnostiach náleitostí iadosti o devízovú
licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok
udelenia devízovej licencie a o poiadavkách pod¾a § 13
ods. 8 Devízového zákona sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová pobyt osoby, prostredníctvom nahrádzajú slovami pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom.
2. V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
d) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva bezhotovostné obchody s peòanými prostriedkami v cudzej mene, o tom, e je plne
spôsobilá na právne úkony,.
3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová pobyt osoby, prostredníctvom nahrádzajú slovami pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom.
4. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
c) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ poskytova devízové peòané sluby, o tom, e
je plne spôsobilá na právne úkony,.
5. V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová vykonáva bezhotovostné obchody s peòanými prostriedkami v cudzej
mene nahrádzajú slovami poskytova devízové peòané sluby.
6. V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa vypúajú slová ktoré oznaèujú osobu predkladajúcu iados,.
7. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom
ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos..

8. V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová
ktoré oznaèujú osobu predkladajúcu iados,.
9. V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová pobyt osoby, prostredníctvom nahrádzajú slovami pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom.
10. V § 10 odsek 3 znie:
(3) Prílohami iadosti pod¾a odseku 1 sú
a) výpis zo ivnostenského registra nie starí ako 3 mesiace, ak iadate¾ má oprávnenie prevádzkova
ivnos,
b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
pod¾a § 6 ods. 3 písm. c) a e) zákona, a to
1. vyhlásenie iadate¾a o tom, e je plne spôsobilý na
právne úkony,
2. doklad o najvyom dosiahnutom vzdelaní iadate¾a,
3. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude
iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos, o tom,
e je plne spôsobilá na právne úkony,
4. doklad o najvyom dosiahnutom vzdelaní osoby,
prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva
zmenárenskú èinnos..
11. V § 10 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:
1. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude iadate¾ vykonáva zmenárenskú èinnos, o tom, e je
plne spôsobilá na právne úkony,.
12. V § 14 ods. 2 sa slová poboèke Národnej banky
Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové
miesto sídlo alebo miesto podnikania, nahrádzajú slovami Národnej banke Slovenska.
13. V prílohe è. 1 záhlavie tlaèiva znie:
Národná banka Slovenska
Devízové miesto:
Prevádzkareò:
Výkaz sa predkladá Národnej banke
Slovenska do 15 kalendárnych dní po
skonèení kalendárneho tvrroka.
14. V prílohe è. 2 záhlavie tlaèiva znie:
Národná banka Slovenska
Devízové miesto:
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Èl. II
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan ramko v. r.
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