
Zoznam príloh k návrhu na zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania 

 

Prílohy: 

• Výpisy z registra trestov budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je 

právnickou osobou; kópiu dokladu totožnosti a kópia rodného listu budúceho poskytovateľa 

osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou a kópiu dokladu totožnosti a kópia 

rodného listu každého člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho 

poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného 

finančného vzdelávania, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace 

obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, 

orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho 

úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka, 

• doklad preukazujúci uhradenie poplatku, 

• technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania v 

rozsahu najmä: 

o Technické požiadavky pozostávajúce z požiadaviek na informačné systémy a materiálno-

technických požiadaviek: 

▪ Požiadavky na elektronický informačný systém 

• Popis informačného systému, prostredníctvom ktorého sa budú zaznamenávať 

údaje v súvislosti s osobitným finančným vzdelávaním fyzických osôb, a to 

minimálne v rozsahu dátum začatia a dátum konca poskytovania osobitného 

finančného vzdelávania a údajov v rozsahu § 22 ods. 7 zákona. 

• Popis ochrany informácií v informačnom systéme, prostredníctvom ktorého sa 

budú zaznamenávať údaje v súvislosti s osobitným finančným vzdelávaním 

fyzických osôb pred neoprávneným prístupom tretích strán a pred kybernetickými 

rizikami vrátane spôsobu a systému zálohovania dát. 

• Popis funkcionality informačného systému, prostredníctvom ktorého sa budú 

zaznamenávať údaje v súvislosti s osobitným finančným vzdelávaním fyzických 

osôb zabezpečujúcej, že údaje o fyzických osobách a priebehu osobitného 

finančného vzdelávania fyzickými osobami sa nebudú môcť prepisovať v čase 

(informačný systém musí zabezpečiť, že vyššie uvedené informácie po zadaní do 

informačného systému nebudú môcť byť akokoľvek pozmenené, upravené alebo 

dodané v čase). 

• Popis funkcionality informačného systému, prostredníctvom ktorého sa budú 

zaznamenávať údaje v súvislosti s osobitným finančným vzdelávaním fyzických 

osôb umožňujúcej exportovať dáta v chránenej podobe pred neoprávneným 

prístupom tretích strán pre účely výkonu dohľadu Národnej banky Slovenska. 

• Popis funkcionality informačného systému, prostredníctvom ktorého sa budú 

zaznamenávať údaje v súvislosti s osobitným finančným vzdelávaním fyzických 

osôb umožňujúcej bezpečný prenos dát smerom k Národnej banke Slovenska. 

• Popis spôsobu zabezpečenia archivácie dát a dokumentov súvisiacich 

s osobitným finančným vzdelávaním. 

▪ Materiálno-technické požiadavky 

• Popis materiálneho a technického zabezpečenia výkonu osobitného finančného 

vzdelávania (najmä z pohľadu, či ide o prezenčné, dištančné alebo kombinované 

vzdelávanie). 



• Špecifikácia miesta a formy priebehu výučby (špecifikácia vlastných alebo 

prenajatých priestorov, ich maximálna  kapacita, veľkosť, technické vybavenie, 

špecifikácia dištančnej formy vzdelávania). 

• Technické prostriedky na zabezpečenie priebehu osobitného finančného 

vzdelávania (technické zabezpečenie prezenčnej formy a popis funkcionality 

informačného systému pri dištančnej forme). 

• Zoznam literatúry a odkaz na zdroje, z ktorých sa bude tvoriť obsah vzdelávania v 

zmysle prílohy vyhlášky Ministerstva financií SR o osobitnom finančnom 

vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné 

poradenstvo. 

• Popis vzdelávacích materiálov pre osobitné finančné vzdelávanie podľa 

jednotlivých okruhov tém osobitného finančného vzdelávania v zmysle prílohy 

vyhlášky Ministerstva financií SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb 

vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 

o Organizačné požiadavky  

• Interný akt riadenia obsahujúci popis zabezpečenia osobitného finančného 

vzdelávania minimálne v rozsahu: 

o pravidlá pre oznamovanie uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania, 

o spôsob výberu lektorov pre osobitné finančné vzdelávanie, 

o pravidlá pre tvorbu obsahu osobitného finančného vzdelávania v členení 

podľa jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti a sektorov finančného trhu 

zahŕňajúce: 

▪ spôsob určenia časovej dotácie v členení podľa jednotlivých okruhov 

tém osobitného finančného vzdelávania v súlade s prílohou Vyhlášky 

MFSR o osobitnom finančnom vzdelávaní, 

▪ minimálne požiadavky pre obsah osobitného finančného vzdelávania v 

členení podľa jednotlivých okruhov tém osobitného finančného 

vzdelávania, 

▪ spôsob určenia cieľovej skupiny pre každé osobitné finančné 

vzdelávanie, 

▪ spôsob výberu formy poskytovania osobitného finančného vzdelávania 

(prezenčne, dištančne, kombinovane), 

o spôsob overenia získaných kompetencií, resp. overenia osobitného 

finančného vzdelávania (skúška, test, kombinovaná forma a pod.) a 

ukončenia osobitného finančného vzdelávania, 

• interný akt riadenia pre oznamovanie absolvovaného osobitného finančného 

vzdelávania fyzickými osobami smerom k Národnej banke Slovenska, 

• pravidlá pre zabránenie vzniku konfliktu záujmov medzi poskytovateľom 

osobitného finančného vzdelávania a osobami, ktoré sú zamestnancami 

poskytovateľa alebo v jeho podriadenej či viazanej sieti a absolvujú osobitné 

finančné vzdelávanie (najmä zabezpečenie dodržiavania a kontroly dodržiavania 

minimálnej dĺžky vzdelávania, zabezpečenie nestranného a riadneho overenia 

vzdelávania a výber vhodných lektorov a spôsobu výkonu osobitného finančného 

vzdelávania), 

• interný akt riadenia k vybavovaniu sťažností poskytovateľmi osobitného 

finančného vzdelávania v rozsahu ako ustanovuje § 26 zákona č. 186/2009 Z. z. 



o finančnom sprostredkovaní a finančnom  poradenstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• čestné prehlásenie o technickej a organizačnej pripravenosti na poskytovanie osobitného 

finančného vzdelávania 


