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Zmeny v metodickom usmernení k zavedeniu SEPA  

1. Zmena v bode 2.3. Nastavenie formátu SEPA metodického 

usmernenia 
 

Pôvodné znenie bodu 2.3. 
 

Ak máte inštalovaný produkt elektronického bankovníctva podporujúci SEPA platby, a teda import 
súboru s platobnými príkazmi jednotného formátu xml, potom je potrebné v IS NORIS v číselníku 
Bankové formáty založiť nový záznam podľa obrázku Dôležitá je Prípona, Objekt a Konfig. 
Upozornenie: Pre každý peňažný ústav je potrebné založiť samostatný formát, pretože peňažné ústavy 
v niektorých častiach súboru úhrad požadujú rozdielne naplnenie. Peňažný ústav sa pri zakladaní zadáva 
do vzťahu Bankový ústav. 

 
Po zadefinovaní nového bankového formátu môžete v aplikačnej konfigurácii platobných príkazov zmeniť 
preddefinovanú hodnotu bankového formátu na nový SEPA formát. Pokiaľ peňažný ústav požaduje, aby 
v súbore úhrad nebola použitá diakritika, zapnite v konfigurácii parameter Export PP bez diakritiky.  
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Formát platobného príkazu je možné zadať aj v parametrickom okne funkcie pre generovanie platobných 
príkazov. 

 
 

Nové znenie bodu 2.3. 
 

Ak máte inštalovaný produkt elektronického bankovníctva podporujúci SEPA platby, a teda import 
súboru s platobnými príkazmi jednotného formátu xml, potom je potrebné v IS NORIS v číselníku 
Bankové formáty založiť nový záznam podľa obrázku Dôležitá je Prípona, Objekt a Konfig. 
Upozornenie: Peňažné ústavy v niektorých častiach súboru úhrad požadujú rozdielne naplnenie. Preto je 
pre každý peňažný ústav potrebné buď: 
 
a) založiť samostatný bankový formát, kde do vzťahu Bankový ústav naviažete banku z číselníka Bankové 

ústavy, pre ktorej platobné príkazy bude formát použitý.  

 
Správne naplnenie dát do súboru úhrad sa potom riadi bankovým ústavom naviazaným v použitom 
formáte. Výhodou tohto postupu je, že stačí mať vytvorenú jednu zložku platobných príkazov a až pri 
aplikovaní funkcie Export platobných príkazov v jej parametrickom okne vybrať správny formát. 
 

b) vytvoriť jeden bankový formát bez vyplnenia vzťahu Bankový ústav, ale založiť pre každú banku 
samostatnú zložku platobných príkazov, kde do vzťahu Bankové spojenie príkazcu naviažete to 
bankové spojenie vlastné, pre ktoré sa v zložke budú vytvárať platobné príkazy.  
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Správne naplnenie dát do súboru úhrad sa potom riadi bankovým ústavom naviazaným v bankovom 
spojení vlastnom. 
 

Po zadefinovaní nového bankového formátu môžete v aplikačnej konfigurácii platobných príkazov zmeniť 
preddefinovanú hodnotu bankového formátu na nový SEPA formát. Pokiaľ peňažný ústav požaduje, aby 
v súbore úhrad nebola použitá diakritika, zapnite v konfigurácii parameter Export PP bez diakritiky.  

 

Formát platobného príkazu je možné zadať aj v parametrickom okne funkcie pre generovanie platobných 
príkazov. 

 


