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A. Zoznam významných dohliadaných subjektov 

V súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 

(ECB/2014/17)1 (nariadenia o rámci SSM) ECB zverejnila zoznam názvov všetkých dohliadaných 

subjektov2 a dohliadaných skupín3, ktoré podliehajú priamemu dohľadu ECB („významný dohliadaný 

subjekt“ a „významná dohliadaná skupina“ v zmysle článku 2 bodov 16 a 22 nariadenia o rámci 

SSM4). Názvy skupinových subjektov sú za každý členský štát uvedené v abecednom poradí. 

Zoznam uvádza aj špecifické dôvody zahrnutia do priameho dohľadu. Ak je dôvodom zaradenia 

kritérium veľkosti, je v zozname uvedená aj celková hodnota aktív dohliadaného subjektu alebo 

skupiny na konsolidovanej úrovni. 

 

B.  Zoznam menej významných inštitúcií  

ECB zverejnila aj zoznam subjektov podliehajúcich dohľadu zo strany príslušných vnútroštátnych 

orgánov. V súlade s článkom 49 ods. 2 nariadenia o rámci SSM ide o zoznam názvov dohliadaných 

subjektov vymedzených v článku 2 bode 205 a článku 2 bode 76 nariadenia o rámci SSM, ktoré sa 

označujú za „menej významné inštitúcie“ v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia o SSM, pričom 

zoznam uvádza aj názov príslušného vnútroštátneho orgánu. Subjekty označené hviezdičkou (*) ECB 

napriek splneniu jedného z kritérií významnosti stanovených v nariadení o SSM zaradila medzi menej 

                                                 
1  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci 

jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci SSM) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1). 

2  „Dohliadaným subjektom“ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov: a) úverová inštitúcia usadená 
v zúčastnenom členskom štáte, b) finančná holdingová spoločnosť usadená v zúčastnenom členskom štáte, 
c) zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že spĺňa 
podmienky ustanovené v článku 2 bode 21 písm. b) nariadenia o rámci SSM, d) pobočka zriadená 
v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte. 

3  V zmysle definície v článku 2 bode 21 nariadenia o rámci SSM. 
4  „Významným dohliadaným subjektom" sa rozumie tak a) významný dohliadaný subjekt v členskom štáte 

eurozóny, ako aj b) významný dohliadaný subjekt v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny. „Významnou 
dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ktorá má postavenie významnej dohliadanej skupiny 
podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 
č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide 
o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63) 
(nariadenie o SSM). 

5  Pozri poznámku pod čiarou č. 2. 
6  „Menej významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie tak a) menej významný dohliadaný subjekt v členskom 

štáte eurozóny, ako aj b) menej významný dohliadaný subjekt v členskom štáte mimo eurozóny, ktorý je 
zúčastneným členským štátom. 



 

významné vzhľadom na osobitné okolnosti v súlade s piatym pododsekom článku 6 ods. 4 nariadenia 

o SSM a článkom 70 nariadenia o rámci SSM.  

 

ECB obidva zoznamy pravidelne aktualizuje. 
 


