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26 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska  
z 8. decembra 2015, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2012 

o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi 
podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 

 

 

 Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1  a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. 

o kolektívnom investovaní ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní 

výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu 

nad finančným trhom (oznámenie č. 25/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 3 ods. 1 sa slová „Národnej banky Slovenska STATUS DFT - Zber, spracovávanie 

a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky“ 

nahrádzajú slovami „Štatistický zberový portál“. 

  

2. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:  

„§ 5a 

 

Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia 

podľa  právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.“. 

 

3. V prílohe č. 2 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 06-02  štvrtom bode  druhej 

vete a  piatom bode druhej vete sa slová „kód podľa číselníka „Postavenie v spoločnosti“, 

ktorý sa nachádza v IS STATUS – DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú 

slovami „hodnota z  príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme 

Štatistický zberový portál“.  

 

4. V prílohe č. 2 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 06-02  šiestom bode sa slová 

„kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, ktorý sa nachádza v IS STATUS – DFT / C. 

Číselníky / C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú slovami „hodnota z príslušného číselníka, 

ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.  

 

5. V prílohe č. 4  Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 04-99 prvom bode sa slová 

„kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, ktorý sa nachádza v IS STATUS – DFT / C. 

Číselníky / C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú slovami „hodnota z príslušného číselníka, 

ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.  

 

6. V prílohe č. 5  Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 05-99 druhom bode sa slová 

„kód podľa číselníka „Porušenia ZKI“, kontrola na číselník „Porušenia ZKI“ v IS 
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STATUS DFT“ nahrádzajú slovami „hodnota z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza 

v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.  

 

7. V prílohe č. 6 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 07-02  časti C šiestom bode sa 

slová „zo  zoznamu prípustných kódov číselníka „NEZÁVISLÝ OCEŇOVATEĽ“, ktorý 

sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú 

slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický 

zberový portál“.  

 

8. V prílohe č. 7 Metodike na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 09-12 celom texte  sa  slová 

„zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH AKTÍVA, ktorý sa nachádza v IS 

STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov“,  „zo zoznamu prípustných kódov 

číselníka FINANČNÝ NÁSTROJ, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / 

C.7 Číselníky kódov“, „zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa 

nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov“, „zo zoznamu 

prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. 

Číselníky / C.7 Číselníky kódov“, „zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH 

CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 

Číselníky kódov“ a „zo zoznamu prípustných kódov číselníka „NEZÁVISLÝ 

OCEŇOVATEĽ“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky 

kódov“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom 

systéme Štatistický zberový portál“ a  slová „ESA 95“ sa nahrádzajú slovami „ESA 

2010“. 

 

9. V prílohe č. 8 Metodike na vypracúvanie výkazu Kid (PF) 12-99 druhom bode sa slová 

„kód podľa číselníka „Porušenia ZKI“, kontrola na číselník „Porušenia ZKI“ v IS 

STATUS DFT“ nahrádzajú slovami „hodnota z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza 

v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.  

 

Čl. II 

 

  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef  Makúch v. r.  

guvernér 
 


