
 

 

Infomácia k Payment Services Directive 2 (PSD2) 

 

Dňom 13. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 429/2009 Z.z. o platobných službách, v ktorom bola transponovaná 

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 

o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive 2 alebo aj 

„PSD2“).  

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o najdôležitejších zmenách novelizovaného 

zákona o platobných službách. 

 

Novela zákona o platobných službách rozširuje okruh poskytovateľov platobných služieb 

o nové subjekty, tzv. tretie strany (Third Party Payment Service Providers – TPP), ktoré 

môžu poskytovať nové online platobné služby v prostredí internetu:  platobnú iniciačnú 

službu (Payment Initiation Services alebo aj „PIS“) a službu informovania o platobnom 

účte (Account Information Services alebo aj „AIS“), a poskytovanie informácie 

o dostupnosti peňažných prostriedkov na platobnom účte klienta. 

 

Tretia strana ako poskytovateľ platobných služieb poskytuje nové platobné služby na 

základe povolenia národnej autority za podmienok stanovených zákonom o platobných 

službách v podmienkach Slovenskej republiky na základe povolenia Národnej banky 

Slovenska. Prístup k platobnému účtu banky, ktorá vedie platobný účet, bude umožnený len 

so súhlasom majiteľa tohto platobného účtu, ktorý udelí tretej strane. 

 

Platobnou iniciačnou službou sa rozumie online iniciovanie platobného príkazu na pokyn 

platiteľa vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom 

internetbankingu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb. To znamená, že 

platiteľ môže prostredníctvom tretej strany zadať platobný príkaz z účtu vedeného v inej 

banke a  autorizuje (udelí súhlas na jeho vykonanie) prostredníctvom bezpečnostných 

prvkov vydaných bankou, ktorá vedie účet tohto klienta. 

 

Službou informovania o platobnom účte sa rozumie online služba prostredníctvom 

internetu alebo iného elektronického distribučného kanála, spočívajúca v poskytovaní 

konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné 



 

online prostredníctvom internetu, a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného 

poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.  

To znamená, že klient môže prostredníctvom tretej strany, ktorej udelil súhlas, získať  

informáciu o zostatku na platobnom účte a históriu transakcií na jeho platobnom účte alebo 

účtoch, vedenom alebo vedených v inej banke. 

 

Poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta 

umožňuje vydavateľovi platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu (tretej strane), 

na základe súhlasu klienta udeleného priamo banke, ktorá vedie platobný účet, získať 

informáciu, či sú na platobnom účte klienta dostupné peňažné prostriedky na vykonanie 

platobnej operácie. 

 

API (Application Programming Interface) je komunikačné rozhranie, ktoré umožní tretím 

stranám bezpečne komunikovať s bankou. Cez API banka sprístupní tretím stranám 

platobné účty za účelom poskytovania nových platobných služieb. Poskytovateľ platobných 

služieb si môže vybrať technický spôsob, ako zabezpečiť tretej strane prístup k platobnému 

účtu prostredníctvom rozhrania API alebo prostredníctvom čítania užívateľského rozhrania 

(screen scraping). 

 

Regulačný technický predpis (Regulatory Technical Standards alebo aj „RTS“) upravuje 

podrobné  technické a bezpečnostné podmienky, podľa ktorých môžu byť vykonávané nové 

platobné služby ako napr. princíp silnej autentifikácie klienta (Strong Customer 

Authentication alebo aj „SCA“), bezpečná komunikácia medzi tretími stranami a bankou cez 

API.  

 

RTS vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority alebo aj 

„EBA“). RTS budú účinné 18 mesiacov od ich prijatia Európskou komisiou a ich účinnosť sa 

očakáva  najskôr od septembra 2019. Do času účinnosti RTS hovoríme o tzv. prechodnom 

období, ktoré sa riadi v rámci ustanovení zákona o platobných službách.  

 

Požiadavky na ďalšie informácie k implementácii smernice PSD2 smerujte na adresu 

privatbanka@privatbanka.sk. 
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