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184
ZÁKON
z 23. apríla 2009
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na zabezpeèenie odborného vzdelávania
a prípravy1) iakov v strednej odbornej kole,
stredisku praktického vyuèovania, kolskom hospodárstve, stredisku odbornej praxe, zdravotníckom
zariadení, pracovisku praktického vyuèovania a na
pracovisku inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súlade s potrebami trhu práce,
b) postavenie a úlohy orgánov tátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávate¾ov a zamestnancov
pri zabezpeèovaní odborného vzdelávania a prípravy,
c) finanèné zabezpeèenie a hmotné zabezpeèenie iakov,
d) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
Subjekty koordinácie
odborného vzdelávania a prípravy
§2
(1) Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce sa uskutoèòuje na
a) celotátnej úrovni a
b) úrovni samosprávneho kraja.
(2) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy
pre potreby trhu práce sa pod¾a odseku 1 písm. a) zúèastòujú
a) ústredné orgány tátnej správy
1. Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo kolstva),
2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
3. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
1

4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
6. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
7. Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
8. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
9. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
10. Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky,
b) samosprávny kraj,
c) Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská ivnostenská komora, Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka
komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnos
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu2) (ïalej len stavovská organizácia) a zástupcovia zamestnávate¾ov3) (ïalej len
profesijná organizácia),
d) odborové zväzy.4)
(3) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy
pre potreby trhu práce sa pod¾a odseku 1 písm. b) zúèastòujú
a) krajský kolský úrad a úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v sídle kraja,
b) samosprávny kraj,
c) zamestnávate¾ 5 ) alebo regionálne komory stavovských organizácií6) a profesijné organizácie,
d) odborové organizácie a zamestnanecké rady,
e) územná kolská rada.
§3
Ústredné orgány tátnej správy
(1) Ministerstvo kolstva v rámci svojej pôsobnosti
najmä
a) tvorí strategické, koncepèné a metodické dokumenty pre oblas odborného vzdelávania a prípravy,
b) urèuje sústavu tudijných odborov a uèebných

) § 42 ods. 2 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Napríklad zákon è. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore, zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
3
) § 3 ods. 2 zákona è. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o tripartite).
4
) § 3 ods. 3 zákona è. 103/2007 Z. z.
5
) § 7 Zákonníka práce.
6
) Napríklad § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona
è. 286/2008 Z. z., § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore
v znení neskorích predpisov.
2
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odborov odborného vzdelávania a prípravy a obsah
odborného vzdelávania a prípravy v súèinnosti so
stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a samosprávnymi krajmi,
c) v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami urèuje zoznam tudijných odborov a uèebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky primerane plní úlohy pod¾a odseku 1 pre tudijné odbory
v oblasti bezpeènostných sluieb a poiarnej ochrany.7)
(3) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.8)
(4) Ústredný orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 2
písm. a) piateho a desiateho bodu v oblasti svojej pôsobnosti vypracúva a predkladá Rade vlády Slovenskej
republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ïalej len
rada pre odborné vzdelávanie a prípravu) pod¾a § 7
odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy iakov na výkon povolania a odborných èinností,
ktorú upravuje najmenej raz za tyri roky.
§4
Samosprávny kraj
(1) Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu kolstva návrh na zaradenie nového tudijného odboru alebo
uèebného odboru do sústavy odborov vzdelávania alebo návrh na vyradenie existujúceho tudijného odboru
alebo uèebného odboru zo sústavy odborov vzdelávania.
(2) Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. b)
a) vytvára regionálnu stratégiu odborného vzdelávania
a prípravy v súèinnosti so subjektmi pod¾a § 2 ods. 3
písm. a), c) a d),
b) zabezpeèuje informovanos iakov a ich zákonných
zástupcov9) o potrebách trhu práce a o kvalite a monostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných kolách vo svojej územnej pôsobnosti;
poskytuje
tieto
informácie
centrám
pedagogicko-psychologického poradenstva,10)
c) urèuje poèet tried prvého roèníka stredných odborných kôl vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti pre
nasledujúce prijímacie konanie11) v súlade s regionálnou stratégiou odborného vzdelávania a prípravy,
d) vyjadruje sa zriaïovate¾om stredných kôl vo svojej
územnej pôsobnosti k poètu tried prvého roèníka
vetkých stredných kôl pre prijímacie konanie v na7
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sledujúcom kolskom roku z h¾adiska potrieb trhu
práce.
§5
Zamestnávate¾, stavovská organizácia
a profesijná organizácia
(1) Zamestnávate¾ sa podie¾a na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a na urèovaní
poadovaných vedomostí, zruèností, schopností a pracovných návykov.
(2) Zamestnávate¾ vytvára podmienky a poskytuje
materiálno-technické zabezpeèenie pre praktické vyuèovanie v strednej odbornej kole, stredisku praktického vyuèovania, pracovisku praktického vyuèovania,
stredisku odbornej praxe, kolskom hospodárstve,
zdravotníckom zariadení alebo na jeho pracovisku za
podmienok ustanovených týmto zákonom alebo kolektívnou zmluvou.
(3) Stavovská organizácia a profesijná organizácia
a) vypracúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a predkladá ho rade pre
odborné vzdelávanie a prípravu a Krajskej rade pre
odborné vzdelávanie a prípravu pod¾a § 8 (ïalej len
krajská rada),
b) predkladá poiadavky trhu práce na kvalifikovanú
pracovnú silu rade pre odborné vzdelávanie a prípravu,
c) pripravuje podklady na urèenie poiadaviek na odborné zruènosti a praktické skúsenosti potrebné na
vykonávanie pracovných èinností na pracovných
miestach na trhu práce,12)
d) podie¾a sa na tvorbe profilov absolventov odborného
vzdelávania a prípravy a poadovaných vedomostí,
zruèností, schopností a pracovných návykov, normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti13) v spolupráci s ministerstvom kolstva,14)
e) vyjadruje sa k obsahu odbornej zloky maturitnej
skúky a obsahu závereènej skúky,
f) podie¾a sa na tvorbe uèebníc, uèebných pomôcok
a uèebných textov,
g) môe poskytnú strednej odbornej kole, stredisku
praktického vyuèovania, kolskému hospodárstvu,
stredisku odbornej praxe a zdravotníckemu zariadeniu materiálno-technické a priestorové zabezpeèenie,
h) môe zabezpeèi odborníka z praxe za úèelom ïalieho vzdelávania uèite¾ov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a intruktorov,
i) zabezpeèuje odbornú prípravu intruktorov,
j) zabezpeèuje odbornú prípravu delegovaných zástupcov stavovskej organizácie a profesijnej organi-

) § 110 a 111 zákona è. 245/2008 Z. z.
) Zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10
) § 132 ods. 5 písm. d) zákona è. 245/2008 Z. z.
11
) § 64 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z.
12
) § 35a zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 139/2008 Z. z.
13
) § 14 ods. 6 písm. e) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14
) § 14 ods. 2 písm. b) zákona è. 596/2003 Z. z. v znení zákona è. 245/2008 Z. z.
8
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zácie za èlenov komisie pre odbornú zloku maturitnej skúky a závereènej skúky,
k) spolupracuje pri tvorbe kolských vzdelávacích
programov pod¾a potrieb stredných odborných kôl.
(4) Plánom potrieb trhu práce v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy na úèely tohto zákona je zamestnávate¾mi poadovaný poèet absolventov prísluného tudijného odboru alebo uèebného odboru
s predpokladom na pä rokov.
(5) Ministerstvo kolstva v súèinnosti so stavovskými
organizáciami a profesijnými organizáciami ustanoví
veobecne záväzným právnym predpisom vecnú pôsobnos príslunej stavovskej organizácie alebo profesijnej
organizácie k jednotlivým tudijným odborom a uèebným odborom sústavy odborov vzdelávania.
§6
Zástupcovia zamestnancov
Odborové zväzy,4) odborové organizácie a zamestnanecké rady zastupujú záujmy zamestnancov v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy,
a) vyjadrujú sa k finanènému zabezpeèeniu a hmotnému zabezpeèeniu iakov,
b) podie¾ajú sa na tvorbe plánov potrieb trhu práce,
c) vyjadrujú sa k sústave odborov vzdelávania a k obsahu odborného vzdelávania a prípravy.

(2) Zloenie, spôsob vymenúvania èlenov, dôvody zániku èlenstva a spôsob rokovania sektorovej rady upravuje tatút sektorovej rady.
Intruktor
§ 10
(1) Intruktor je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzahu so zamestnávate¾om, s ktorým riadite¾
strednej odbornej koly uzatvoril dohodu pod¾a osobitného predpisu;15) pod vedením intruktora vykonávajú
iaci stredných odborných kôl praktické vyuèovanie.
(2) Intruktor musí ma odbornú spôsobilos alebo
spôsobilos na výkon povolania a odborných èinností,16) na ktoré sa iak pripravuje, potvrdenie o odbornej
spôsobilosti udelené príslunou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou, odbornú prax najmenej tri roky a stupeò jeho vzdelania musí by zhodný
alebo vyí ako stupeò vzdelania, ktorý iak získa absolvovaním posledného roèníka túdia.

§7
Rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

(1) Radu pre odborné vzdelávanie a prípravu zriaïuje
vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán
a schva¾uje jej tatút.
(2) Èlenmi rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
sú zástupcovia subjektov koordinácie odborného vzdelávania a prípravy uvedených v § 2 ods. 2.
§8
Krajská rada
(1) Krajskú radu zriaïuje predseda samosprávneho
kraja ako svoj poradný orgán a schva¾uje jej tatút.
(2) Èlenmi krajskej rady sú zástupcovia subjektov
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy uvedených v § 2 ods. 3.
§9
Sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
(1) Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (ïalej len sektorová rada) zriaïuje stavovská orga16

nizácia alebo profesijná organizácia pod¾a svojej vecnej
pôsobnosti v súèinnosti s prísluným ministerstvom
pod¾a jeho odvetvovej pôsobnosti a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je poradným orgánom stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie.

(3) Intruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy
alebo uèite¾ovi odbornej praxe, ktorého urèí riadite¾
strednej odbornej koly, informácie o èinnosti, ktorú
iak poèas praktického vyuèovania vykonával, a o jeho
správaní.

Poradné orgány pre odborné
vzdelávanie a prípravu

15
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§ 11
(1) Stredná odborná kola, stredisko praktického vyuèovania, kolské hospodárstvo alebo stredisko odbornej praxe môe pôsobi ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak spåòa podmienky uvedené
v odseku 2 a ak o tom so súhlasom zriaïovate¾a rozhodne prísluná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.
(2) Centrum odborného vzdelávania a prípravy
a) spolupracuje s príslunou stavovskou organizáciou
alebo profesijnou organizáciou,
b) musí ma moderné technologické zariadenia, ktoré
nie sú súèasou normatívu priestorovej, materiálnej
a prístrojovej vybavenosti,13) a
c) poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon
daného povolania a odborných èinností.
(3) Zdravotnícke zariadenie môe pôsobi ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak o tom so súhlasom zriaïovate¾a rozhodne prísluná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a ak

) § 43 ods. 12 zákona è. 245/2008 Z. z.
) Napríklad zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení zákona
è. 653/2007 Z. z., § 16 ods.1 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a) má personálne zabezpeèenie a materiálno-technické
vybavenie pod¾a osobitného predpisu17) a
b) spåòa podmienky pod¾a odseku 2 písm. a) a c).
Finanèné zabezpeèenie
a hmotné zabezpeèenie
§ 12
Finanèné zabezpeèenie
(1) iakovi strednej odbornej koly sa môe poskytnú finanèné zabezpeèenie, ktorým sa sledujú
výchovno-vzdelávacie ciele, za podmienok uvedených
v odsekoch 2 a 6. Finanèným zabezpeèením je motivaèné tipendium a odmena za produktívnu prácu.
(2) Motivaèné tipendium sa môe poskytova mesaène v období kolského vyuèovania najviac do výky
65 % sumy ivotného minima urèeného osobitným
predpisom.18) Pri urèovaní jeho výky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú úèas na výchove a vzdelávaní.
(3) Motivaèné tipendium sa iakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre
ktorú sa iak pripravuje na povolanie,19) v prípade prípravy na výkon povolania a odborných èinností, ktoré
sú výkonom práce vo verejnom záujme,20) aj z prostriedkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
(4) Odmena za produktívnu prácu patrí iakovi, ktorý
v rámci praktického vyuèovania v súlade so kolským
vzdelávacím programom21) vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej
osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú iak túto prácu
vykonáva.
(5) Produktívnou prácou na úèely tohto zákona je
zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie sluieb,
ktoré sú v súlade s predmetom èinnosti fyzickej osoby
alebo právnickej osoby, pre ktorú iak túto prácu vykonáva. Za produktívnu prácu sa nepovaujú cvièné
práce22) vykonávané iakom poèas praktického vyuèovania.
(6) Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za
kadú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výke
50 % a 100 % zo sumy urèenej pod¾a osobitného predpisu.23) Pri urèovaní jej výky sa zoh¾adòuje aj kvalita
práce a správanie iaka.
17
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§ 13
Hmotné zabezpeèenie
(1) iakovi strednej odbornej koly sa môe poskytnú hmotné zabezpeèenie, ktoré slúi na úhradu
nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním
a prípravou. Hmotným zabezpeèením iaka na úèely
tohto zákona je stravovanie, ubytovanie, cestovné, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov24) a náklady na posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti iaka.25)
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa
iak pripravuje na povolanie,19) môe uhradi
a) iakovi zo svojich prostriedkov náklady spojené so
stravovaním iaka26) vo výke ustanovenej v osobitnom predpise27) a náklady spojené s ubytovaním iaka v kolskom internáte,28)
b) iakovi preukázané cestovné verejnými dopravnými
prostriedkami z miesta trvalého bydliska do kolského internátu, strednej odbornej koly a miesta
konania praktického vyuèovania a spä a zo kolského internátu do strednej odbornej koly a miesta konania praktického vyuèovania a spä; tieto náklady
sa uhrádzajú spoloène najviac do výky 65 % sumy
ivotného minima urèeného osobitným predpisom18)
za kalendárny mesiac.
(3) Osobné ochranné pracovné prostriedky je povinná iakovi poskytnú zo svojich prostriedkov fyzická
osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa
praktické vyuèovanie uskutoèòuje.
(4) Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej
spôsobilosti iaka hradí zo svojich prostriedkov fyzická
osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa
praktické vyuèovanie uskutoèòuje.
Fond rozvoja odborného
vzdelávania a prípravy
§ 14
(1) Zriaïuje sa Fond rozvoja odborného vzdelávania
a prípravy (ïalej len fond) ako netátny úèelový fond,
v ktorom sa sústreïujú peòané prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
Zapisuje sa do obchodného registra.

) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú urèujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorích predpisov.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
18
) § 2 písm. c) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) § 53 ods. 1 Zákonníka práce.
20
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
21
) § 7 ods. 2 zákona è. 245/2008 Z. z.
22
) § 43 ods. 5 zákona è. 245/2008 Z. z.
23
) § 2 ods. 2 zákon è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
24
) § 6 ods. 2 zákona è. 124/2006 Z. z.
25
) Napríklad § 46 zákona è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 260/2001 Z. z.
26
) § 140 ods. 8 a 10, § 141 ods. 4 a 6 zákona è. 245/2008 Z. z.
27
) § 152 ods. 3 Zákonníka práce.
28
) § 117 ods. 5 a 8 zákona è. 245/2008 Z. z.
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(3) Podrobnosti o èinnosti fondu a jeho organizácii
upraví tatút fondu.
§ 15
Orgány fondu
(1) Orgány fondu sú:
a) rada fondu,
b) riadite¾ fondu,
c) dozorná rada fondu.
(2) Funkcie èlena rady fondu, riadite¾a fondu a èlena
dozornej rady fondu sú nezluèite¾né.
§ 16
Rada fondu
(1) Najvyím orgánom fondu je rada fondu. Vykonáva správu fondu a riadi jeho èinnos.

d) vypracúvanie roènej úètovnej závierky fondu a výroènej správy o hospodárení a èinnosti fondu a ich
predloenie rade fondu a dozornej rade,
e) vypracúvanie návrhov tatútu a rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloenie rade fondu,
f) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a èinnosti fondu,
g) predkladanie iadostí o poskytnutie prostriedkov
rade fondu,
h) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu
so iadate¾mi o poskytnutie prostriedkov fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i) kontrolu dodriavania podmienok zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu,
j) vymáhanie zmluvných pokút, prípadne iných sankcií za poruenie zmluvných podmienok,
k) plnenie ostatných úloh uloených radou fondu.
(4) Riadite¾ fondu je zamestnancom fondu.

(2) Èlenmi rady fondu sú èlenovia rady pre odborné
vzdelávanie a prípravu. Predsedom rady fondu je minister kolstva Slovenskej republiky.
(3) Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a) rozhodovanie o poskytnutí prostriedkov z fondu
a ich výke,
b) vymenúvanie a odvolávanie èlenov dozornej rady
fondu,
c) vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a fondu,
d) schva¾ovanie tatútu rady fondu a rokovacieho poriadku rady fondu,
e) schva¾ovanie rozpoètu fondu,
f) schva¾ovanie roènej úètovnej závierky fondu a výroènej správy o hospodárení a èinnosti fondu za
predchádzajúci kalendárny rok,
g) schva¾ovanie plánu èinnosti fondu na nasledujúci
kalendárny rok.
(4) Èlenstvo v rade fondu je èestné a nezastupite¾né.
Èlenovi rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí
náhrada pod¾a osobitného predpisu.29)
(5) Rada fondu je schopná uznáa sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovièná väèina vetkých èlenov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých jej èlenov.
§ 17
Riadite¾ fondu
(1) Riadite¾ fondu je tatutárnym orgánom fondu,
ktorý koná v mene fondu vo vetkých veciach okrem
tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo tatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade fondu. Za
svoju èinnos zodpovedá rade fondu.
(2) Riadite¾ fondu sa môe zúèastòova na zasadnutiach rady fondu s poradným hlasom.
(3) Riadite¾ fondu zodpovedá za
a) plnenie rozhodnutí rady fondu,
b) riadne vedenie úètovníctva fondu,30)
c) zostavenie návrhu rozpoètu fondu,
29
30
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§ 18
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolný a dozorný orgán fondu,
ktorý kontroluje èinnos fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu.
(2) Dozorná rada má pä èlenov. Funkèné obdobie
èlenov dozornej rady je dvojroèné a do funkcie môu by
zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(3) Dozorná rada volí zo svojich èlenov predsedu dozornej rady.
(4) Dozorná rada najmä
a) dozerá na hospodárne a úèelné hospodárenie s prostriedkami fondu,
b) preskúmava návrh rozpoètu, roènú úètovnú závierku a výroènú správu o hospodárení a èinnosti fondu
a stanoviská k nim predkladá rade fondu,
c) kontroluje èinnos riadite¾a fondu pri plnení rozhodnutí rady fondu a vo veciach súvisiacich s èinnosou
fondu,
d) schva¾uje svoj rokovací poriadok,
e) predkladá rade fondu návrh na odvolanie riadite¾a
fondu,
f) informuje radu fondu o výsledku vykonaných kontrol.
(5) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada do
vetkých dokladov týkajúcich sa èinnosti a hospodárenia fondu.
(6) Èlenstvo v dozornej rade je èestné a nezastupite¾né. Èlenovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho
funkcie patrí náhrada pod¾a osobitného predpisu.29)
(7) Èlenstvo v dozornej rade zaniká uplynutím funkèného obdobia èlena, jeho odvolaním alebo vzdaním sa
funkcie, smrou alebo vyhlásením za màtveho. Èlena
dozornej rady mono odvola z jeho funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný èin

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej
súvislosti s òou,
b) zaèal vykonáva funkciu, ktorá je nezluèite¾ná
s èlenstvom v dozornej rade alebo
c) riadne nevykonáva svoju funkciu èlena dozornej
rady.
§ 19
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú:
a) dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb
a právnických osôb okrem orgánov tátnej správy
a dary a príspevky zahranièných právnických osôb
a fyzických osôb,
b) dobrovo¾né príspevky od zamestnávate¾ov a stavovských organizácií,
c) úroky z prostriedkov fondu,
d) sankcie za poruenie zmluvných podmienok,
e) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.31)
§ 20
Pouitie prostriedkov fondu
(1) Prostriedky fondu mono poui na financovanie
a) modernizácie materiálno-technického vybavenia
strednej odbornej koly, strediska praktického vyuèovania, kolského hospodárstva, strediska odbornej praxe a zdravotníckeho zariadenia nad rámec
normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti,13)
b) ïalieho vzdelávania uèite¾ov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a intruktorov poskytovaného odborníkom z praxe,
c) správy fondu.
(2) Prostriedky fondu pouité na financovanie správy
fondu, okrem nákladov na vedenie úètov a bankové
sluby, nesmú za rok prekroèi 2 % roèného príjmu fondu.
§ 21
Poskytovanie prostriedkov fondu
(1) Prostriedky fondu mono poskytnú len strednej
odbornej kole, stredisku praktického vyuèovania,
kolskému hospodárstvu, stredisku odbornej praxe
a zdravotníckemu zariadeniu (ïalej len iadate¾) na
základe písomnej iadosti.
(2) iados predkladá iadate¾ prostredníctvom svojho zriaïovate¾a; iados obsahuje
a) základné údaje o iadate¾ovi,
b) výku poadovaných prostriedkov fondu,
c) navrhovaný úèel a spôsob ich pouitia,
d) odôvodnenie iadosti.
(3) Rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z fondu do 90 dní od doruèenia iadosti. Ak iadosti
chýbajú náleitosti pod¾a odseku 2 alebo má iné nedostatky, riadite¾ fondu vyzve najneskôr do 15 dní iadate¾a, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; ak ia31
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date¾ v urèenej lehote nedostatky neodstráni, rada fondu iados zamietne.
(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny
nárok.
(5) Ak rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu iadate¾ovi, riadite¾ do 15 dní odo dòa rozhodnutia rady fondu vyzve iadate¾a na uzavretie zmluvy. Ak rada fondu iadosti nevyhovie, oznámi to riadite¾
písomne iadate¾ovi do 10 dní odo dòa rozhodnutia
rady fondu.
(6) Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) úèel a výku poskytnutých prostriedkov,
c) podmienky pouitia poskytnutých prostriedkov,
d) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie
zmluvných podmienok.
e) dátum a podpisy zmluvných strán.
(7) Prostriedky fondu mono poui len na úèel, na
ktorý boli poskytnuté pod¾a rozhodnutia rady fondu,
a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu. Nepouité prostriedky je iadate¾ povinný bezodkladne vráti fondu.
(8) iadatelia, ktorým sa poskytli prostriedky z fondu, sú povinní podáva fondu písomné informácie
o spôsobe ich pouitia najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho roka.
(9) Ak iadate¾ neoprávnene pouil alebo zadral
prostriedky fondu v rozpore s urèenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vráti ich fondu a zaplati zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie zmluvných podmienok.
§ 22
Hospodárenie fondu
(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpoètom fondu na
prísluný kalendárny rok.
(2) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom úète
v peòanom ústave na území Slovenskej republiky.
(3) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá rada fondu.
(4) Fond je povinný vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.30) Hospodárenie s prostriedkami fondu,
úètovná závierka a súlad výroènej správy s úètovnou
závierkou musia by overené audítorom.
(5) Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka.
§ 23
Spoloèné ustanovenia
(1) Pre zdravotnícke tudijné odbory pripravujúce
iakov na výkon zdravotníckeho povolania plní úlohy
ministerstva kolstva pod¾a tohto zákona Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky.

) Napríklad § 50 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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(2) Na iaka odborného uèilia32) sa vzahujú ustanovenia § 12 a 13 tohto zákona.
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 200/2008 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z. a zákona
è. 49/2009 Z. z. sa mení takto:
1. Nadpis pod § 53 znie: Uzatvorenie pracovnej
zmluvy so iakom strednej odbornej koly alebo so iakom odborného uèilia.
2. V § 53 ods. 1 sa slová stredného odborného uèilia, odborného uèilia alebo uèilia (ïalej len uèilite) nahrádzajú slovami strednej odbornej koly alebo
odborného uèilia.
3. V § 53 ods. 2 sa slovo uèilia nahrádza slovami
strednej odbornej koly alebo odborného uèilia.
4. V § 53 ods. 4 sa slovo uèiliti nahrádza slovami
strednej odbornej kole alebo odbornom uèiliti.
5. § 214 sa vypúa.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona
è. 121/1996 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z. a zákona
è. 286/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 2 písm. r) sa slovo èlenov nahrádza slovom zástupcov a za slovo komory sa vkladajú slová
do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách a.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb.
o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona è. 448/2001 Z. z., zákona
è. 546/2004 Z. z. a zákona è. 172/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Komora na úseku odborného vzdelávania
v stredných odborných kolách so tudijnými odbormi
a uèebnými odbormi
a) podie¾a sa na úpravách uèebných plánov a uèebných osnov jednotlivých tudijných odborov a uèebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách a do
skúobných komisií pri závereèných skúkach
v stredných odborných kolách,
c) zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru
32

) § 100 zákona è. 245/2008 Z. z.
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nad praktickým vyuèovaním na kontrole podmienok
a úrovne praktického vyuèovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom kolstva Slovenskej
republiky pri skvalitòovaní odborného vzdelávania
a prípravy v stredných odborných kolách..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona è. 464/2002 Z. z., zákona è. 176/2004 Z. z.
a zákona è. 545/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§ 5a
Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných kolách so tudijnými odbormi
a uèebnými odbormi
a) podie¾a sa na úpravách uèebných plánov a uèebných osnov jednotlivých tudijných odborov a uèebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách a do
skúobných komisií pri závereèných skúkach
v stredných odborných kolách,
c) zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru
nad praktickým vyuèovaním na kontrole podmienok
a úrovne praktického vyuèovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom kolstva Slovenskej
republiky pri skvalitòovaní odborného vzdelávania
a prípravy v stredných odborných kolách..
Èl. VI
Zákon è. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore
sa mení a dopåòa takto:
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Komora na úseku odborného vzdelávania
v stredných odborných kolách so tudijnými odbormi
a uèebnými odbormi
a) podie¾a sa na úpravách uèebných plánov a uèebných osnov jednotlivých tudijných odborov a uèebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách a do
skúobných komisií pri závereèných skúkach
v stredných odborných kolách,
c) zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru
nad praktickým vyuèovaním na kontrole podmienok
a úrovne praktického vyuèovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom kolstva Slovenskej
republiky pri skvalitòovaní odborného vzdelávania
a prípravy v stredných odborných kolách..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
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Èl. VII
Zákon è. 126/1998 Z. z. o Slovenskej ivnostenskej
komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 279/2001 Z. z. a zákona è. 284/2002 Z. z.
sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená
a) a d).
2. V § 3 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) podie¾a sa na úpravách uèebných plánov a uèebných
osnov jednotlivých tudijných odborov a uèebných
odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách a do
skúobných komisií pri závereèných skúkach
v stredných odborných kolách,.
Èl. VIII
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5. V § 19 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový
tvrtý bod, ktorý znie:
4. výchovu a vzdelávanie iakov v stredných odborných kolách a iakov v odborných uèilitiach, s ktorými má zamestnávate¾ uzavretú pracovnú zmluvu pod¾a
osobitného predpisu15a) na finanèné zabezpeèenie iakov a hmotné zabezpeèenie iakov,86aa) na èinnos stredísk praktického vyuèovania nad rámec poskytnutých
normatívnych finanèných prostriedkov86ab) a na prevádzku strednej odbornej koly nad rámec poskytnutých normatívnych finanèných prostriedkov.86ab).
Doterajie body 4 a 5 sa oznaèujú ako body 5 a 6.
Poznámky pod èiarou k odkazom 86aa a 86ab znejú:

 86aa) § 12 a 13 zákona è. 184/2009 Z. z.
86ab
) Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl,
stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích
predpisov..

6. V § 50 sa odsek 4 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy..
Èl. IX

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 561/2007 Z. z., zákona
è. 621/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 168/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 563/2008 Z. z., zákona
è. 567/2008 Z. z. a zákona è. 60/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z. a zákona è. 179/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 16 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
m) vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné
odborné koly, ktorých nie je zriaïovate¾om,.

1. V § 5 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája bodkoèiarka a tieto slová: to platí aj pre takéto plnenia poskytované iakovi strednej odbornej koly a iakovi odborného uèilia, s ktorým má zamestnávate¾ zmluvu
uzavretú pod¾a osobitného predpisu.15a).

2. V § 16 ods. 1 písm. p) sa slovo komory nahrádza
slovami právnickej osoby, ktorá má pôsobnos v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu53c).

Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 53 Zákonníka práce..

2. V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová plnenia poskytované zo zahranièia, vkladajú slová tipendiá poskytované iakom pod¾a osobitného predpisu,51a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 51a znie:

51a) § 12 ods. 2 a 3 zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) hmotné zabezpeèenie iakov stredných odborných
kôl a iakov odborných uèilí poskytované pod¾a
osobitného predpisu.59c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59c znie:

59c) § 13 ods. 2 zákona è. 184/2009 Z. z..

4. V § 19 ods. 2 písm. c) treom bode sa vypúajú slová výchovu iakov v stredných odborných uèilitiach,
ak ich nie je povinný uhrádza prísluný orgán tátnej
správy,.

Doterajie písmená m) a o) sa oznaèujú ako písmená
n) a p).

Poznámka pod èiarou k odkazu 53c znie:

53c) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 17 ods. 2 písm. h) sa slovo komory nahrádza
slovami právnickej osoby, ktorá má pôsobnos v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu53c).
4. V § 38 ods. 2 a 3 sa slová § 16 ods. 1 písm. m) nahrádzajú slovami § 16 ods. 1 písm. n).
Èl. X
Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z. a zákona è. 179/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri urèovaní po-
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drobností rozpisu finanèných prostriedkov sa zoh¾adní
zoznam tudijných odborov a uèebných odborov, ktoré
sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce pod¾a osobitného predpisu,24ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24ba znie:

24ba) § 3 ods. 1 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. XI
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 486/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 721/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona
è. 382/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 486/2006 Z. z., zákona è. 675/2006 Z. z., zákona
è. 377/2007 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 336/2008 Z. z., zákona
è. 562/2008 Z. z. a zákona è. 563/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenami ab) a ac), ktoré
znejú:
ab) odmena za produktívnu prácu iakovi, ktorý
v rámci praktického vyuèovania v súlade so kolským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu,13g)
ac) hmotné zabezpeèenie iaka,13h) ktoré slúi na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13g a 13h znejú:

13g)§ 12 ods. 4 a 6 zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13h
) § 13 zákona è. 184/2009 Z. z..

Èl. XII
Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 462/2008 Z. z. a zákona
è. 37/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: kolské vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie aj po prerokovaní so zamestnávate¾om alebo s právnickou osobou, ktorá má pôsobnos v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu6a)
(ïalej len stavovská organizácia)..

votníckych tudijných odboroch sa cvièné práce uskutoèòujú na zodpovednos osoby s príslunou odbornou
spôsobilosou,6) pod vedením ktorej sa praktické vyuèovanie vykonáva..
3. V § 74 odsek 4 znie:
(4) iak môe vykona internú èas maturitnej skúky okrem jej písomnej formy pod¾a § 76 ods. 5 a praktickej èasti odbornej zloky, ak úspene ukonèil prísluný
roèník túdia vzdelávacieho programu tudijného odboru a ak vykonal externú èas maturitnej skúky a písomnú formu internej èasti maturitnej skúky pod¾a
§ 76 ods. 1 a 5 a praktickú èas odbornej zloky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môe iak vykona
praktickú èas odbornej zloky a po ukonèení posledného roèníka túdia vzdelávacieho programu tudijného odboru..
4. V § 80 ods. 6 druhá veta znie: Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúajúci uèitelia odborných predmetov a zástupca stavovskej organizácie
s odbornou spôsobilosou v príslunom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia
deleguje; v príslunom tudijnom odbore, v ktorom sa
vykonáva odborný výcvik, aj skúajúci majster odbornej výchovy, prièom poèet skúajúcich uèite¾ov odborných predmetov urèí riadite¾ koly pod¾a nároènosti
a pecifík prísluného tudijného odboru..
5. V § 83 ods. 2 posledná veta znie: Stálym èlenom
skúobnej komisie pre závereènú skúku je aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosou
v príslunom alebo príbuznom odbore vzdelávania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 sa vypúa.
6. V § 110 ods. 5 slová § 8, 9, 10 sa nahrádzajú slovami § 8 a 10, slová § 13 ods. 3 a 8 sa nahrádzajú
slovami § 12 ods. 3 a 8 a slová § 16 sa nahrádzajú
slovami § 15.
7. V § 110 ods. 6 sa èíslovka 10 nahrádza èíslovkou 9.
8. V § 144 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) náhradu kody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzahuje na kodu pod¾a osobitného
predpisu.80a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 80a znie:

80a) § 17 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov..

Èl. XIII
Úèinnos

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a

 ) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: V zdra-
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009
okrem èl. I § 14 a 22 a èl. X, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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185
ZÁKON
z 23. apríla 2009
o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania
stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je
podnikate¾om,1) s cie¾om zvýi úroveò výskumu a vývoja a pôsobnos orgánov tátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich pouitia.
(2) Tento zákon je schémou tátnej pomoci2) pod¾a
osobitného predpisu.3)
(3) Tento zákon sa nevzahuje na tátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku pod¾a osobitného predpisu.4)
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) stimulmi pre výskum5) a vývoj6) (ïalej len stimuly)
nástroje podpory výskumu a vývoja vykonávaného
právnickou osobou, ktorá je podnikate¾om,
b) projektom základného výskumu projekt, ktorého
hlavným cie¾om je vykonávanie základného výskumu,7)
c) projektom aplikovaného výskumu projekt, ktorého
hlavným cie¾om je vykonávanie aplikovaného výskumu,8)
d) projektom experimentálneho vývoja projekt, ktorého hlavným cie¾om je vykonávanie vývoja,
1

e) túdiou technickej realizovate¾nosti projektu výskumu a vývoja (ïalej len túdia realizovate¾nosti
projektu) túdia zameraná na overenie uskutoènite¾nosti pripravovaného projektu aplikovaného výskumu alebo overenie reálnosti a uskutoènite¾nosti
pripravovaného projektu experimentálneho vývoja,
f) projektom ochrany priemyselného vlastníctva projekt zameraný na zabezpeèenie ochrany výsledkov
získaných rieením projektu aplikovaného výskumu
alebo rieením projektu experimentálneho vývoja
v Slovenskej republike alebo v zahranièí formou patentovej ochrany9) alebo inými formami ochrany
práv priemyselného vlastníctva,10)
g) projektom na doèasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja projekt na doèasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja právnických osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj11) podnikate¾ovi alebo na doèasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja ve¾kého podnikate¾a
mikropodnikate¾ovi alebo malému podnikate¾ovi
alebo strednému podnikate¾ovi,
h) vysokokvalifikovaným zamestnancom výskumu
a vývoja zamestnanec výskumu a vývoja, ininier,
kontruktér alebo marketingový manaér s vysokokolským vzdelaním a najmenej dvomi rokmi odbornej praxe vo výskume a vývoji,
i) prijímate¾om stimulov iadate¾, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.
§3
Stimuly
(1) Stimuly sú
a) dotácia12) z prostriedkov tátneho rozpoètu na

) § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.
) § 5 ods. 3 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
3
) Nariadenie Komisie (ES) è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých druhov kategórií pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom
pod¾a èlánkov 87 a 88 zmluvy (Veobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
4
) Zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
5
) § 2 ods. 1 zákona è. 172/2005 Z. z.
6
) § 2 ods. 4 zákona è. 172/2005 Z. z.
7
) § 2 ods. 2 zákona è. 172/2005 Z. z.
8
) § 2 ods. 3 zákona è. 172/2005 Z. z.
9
) Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodièových výrobkov v znení zákona è. 84/2007 Z. z.
Zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 517/2007 Z. z. o úitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) § 7 zákona è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
12
) § 5 ods. 1 písm. a) zákona è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
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1. podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo
2. vypracovanie túdie realizovate¾nosti projektu,
alebo
3. zabezpeèenie ochrany priemyselného vlastníctva,
alebo
4. doèasné pridelenie13) vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a
b) ú¾ava na dani z príjmu pod¾a osobitného predpisu14)
na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov pod¾a § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10.
(2) Stimuly sa poskytujú na základe písomnej iadosti o stimuly pod¾a § 6.
(3) Stimuly pod¾a odseku 1 sa poskytujú na základe
rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov pod¾a
§ 7 ods. 7, 8 alebo 10.
(4) Poskytovate¾om stimulov je
a) Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo kolstva), ak ide o stimuly pod¾a
odseku 1 písm. a),
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) prostredníctvom vecne
a miestne prísluného správcu dane, ak ide o stimuly pod¾a odseku 1 písm. b).
(5) iadate¾om o stimuly môe by
a) mikropodnikate¾,15)
b) malý podnikate¾,16)
c) stredný podnikate¾, ktorým je právnická osoba
s priemerným prepoèítaným poètom zamestnancov
nepresahujúcim 250 a zároveò s obratom za kalendárny rok alebo hospodársky rok nepresahujúcim
50 mil. eur alebo s èistou hodnotou majetku vykázanou v súvahe nepresahujúcou 43 mil. eur,
d) ve¾ký podnikate¾, ktorým je právnická osoba s priemerným prepoèítaným poètom zamestnancov vyím ako 250 a zároveò s obratom za kalendárny rok
alebo hospodársky rok vyím ako 50 mil. eur alebo
s èistou hodnotou majetku vykázanou v súvahe vyou ako 43 mil. eur.
(6) iadate¾ o stimuly pod¾a odseku 5 sa stáva prijímate¾om stimulov na základe rozhodnutia o schválení
poskytnutia stimulov pod¾a § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10.
(7) Na poskytnutie stimulov nie je právny nárok.
§4
Podmienky na poskytnutie stimulov
(1) Podmienky na poskytnutie stimulov sú:
a) vytvorenie nového pracoviska iadate¾om o stimuly
z jeho vlastných prostriedkov, prièom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonáva svoju èinnos najmenej pä rokov po skonèení poskytovania stimulov, alebo
b) rozírenie existujúceho pracoviska zameraného na
vykonávanie výskumu a vývoja iadate¾om o stimuly
13

)
)
15
)
16
)
17
)
14
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z jeho vlastných prostriedkov, prièom rozírené pracovisko bude vykonáva túto èinnos najmenej pä
rokov po skonèení poskytovania stimulov a prijímate¾ stimulov nesmie najmenej pä rokov zníi výku
roèných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov.
(2) iadate¾ o stimuly je povinný pre vytvorenie nového pracoviska pod¾a odseku 1 písm. a) zo svojich vlastných prostriedkov uhrádza výdavky na
a) obstaranie budov a pozemkov,
b) obstaranie novej technickej infratruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude vyuíva na tento úèel aj
po skonèení poskytovania stimulov,
c) zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ïalí
pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(3) iadate¾ o stimuly je povinný pre rozírenie existujúceho pracoviska pod¾a odseku 1 písm. b) zo svojich
vlastných prostriedkov uhrádza výdavky na
a) obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli
v jeho majetku,
b) obstaranie novej technickej infratruktúry výskumu a vývoja,
c) zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ïalieho pomocného personálu,
d) zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ïalí
pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(4) Maximálna výka stimulov a intenzita stimulov
pod¾a § 3 ods. 1 je urèená osobitným predpisom.17)
(5) Minimálna výka celkových oprávnených nákladov musí by pre projekt
a) základného výskumu vo výke
1. 1,0 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. d),
2. 0,5 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. c),
3. 0,25 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. a) a b),
b) aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja vo výke
1. 3,5 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. d),
2. 2,5 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. c),
3. 1,5 milióna eur pre iadate¾a o stimuly pod¾a § 3
ods. 5 písm. a) a b).
(6) Maximálna doba rieenia projektu pod¾a § 2
písm. b) a d) je tri roky.
(7) iadate¾ o stimuly je povinný poskytnú písomne
vyhlásenie
a) e k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí
sám vykona výskum a vývoj v tejto oblasti,
b) e výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho po-

§ 58 a 58a Zákonníka práce.
§ 30b zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
Èl. 2 ods. 3 Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
Èl. 2 ods. 2 Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
Èl. 6 ods. 1 a èl. 31 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
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trebnej neexistujú alebo sú pecifické, a preto musí
sám vykona výskum a vývoj v tejto oblasti,
c) o riziku a zloitosti výskumu a vývoja v oblasti pre
neho potrebnej a tým potrebu poskytnutia dotácie
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a),
d) o poète spolupracujúcich podnikate¾ov.
(8) iadate¾ o stimuly je povinný písomne odôvodni,
e ním predloený projekt pod¾a § 2 písm. b) a g) nebude ma negatívny vplyv na konkurenèné prostredie.18)
§5
Oprávnené náklady
(1) Oprávnené náklady na projekt základného výskumu alebo projekt aplikovaného výskumu alebo projekt experimentálneho vývoja sú náklady ustanovené
osobitným predpisom.19)
(2) Oprávnené náklady na projekty pod¾a § 2 písm. f)
a g) sú ustanovené osobitným predpisom.20)
(3) Oprávnené náklady na vypracovanie túdie realizovate¾nosti projektu sú
a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady pre rieite¾ov projektu a ïalích zamestnancov zodpovedajúce rozsahu ich úèasti na rieení projektu vrátane nákladov na zdravotné poistenie,21) na sociálne
poistenie22) a starobné dôchodkové sporenie,23)
b) reijné náklady na energie, vodné, stoèné vynaloené pri vypracúvaní túdie,
c) náklady na materiál pouitý na rieenie projektu,
d) náklady na pracovné cesty a zahranièné pracovné
cesty súvisiace s poskytovaným stimulom do výky,
na ktorú vzniká nárok pod¾a osobitného predpisu.24)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

(4) Oprávnené náklady na doèasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja pre
prijímate¾a stimulov pod¾a § 3 ods. 5 písm. a) a c) sú
ustanovené osobitným predpisom.25)
(5) Oprávnené náklady vzahujúce sa na zabezpeèenie ochrany priemyselného vlastníctva sú ustanovené
osobitným predpisom.26)
§6
iados o stimuly
(1) iadate¾ o stimuly predloí ministerstvu kolstva
iados o stimuly pred zaèatím práce na projekte pod¾a
§ 2 písm. b) a f) v dvoch listinných vyhotoveniach
a v elektronickej forme.
(2) iados o stimuly obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a o stimuly, ktorými sú
18

i)
j)
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1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikaèné èíslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak
sú zriadené,
2. meno a priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jeho tatutárnym orgánom, a spôsob, akým budú za prijímate¾a stimulov kona,
3. meno a priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu prijímate¾a stimulov,
informáciu o geografickej lokalizácii pouitia stimulov,
písomné vyhlásenie pod¾a § 4 ods. 7,
poadované formy stimulov pod¾a § 3 ods. 1 a ich
výku,
etapy pouitia stimulov a predpokladaný termín vytvorenia nového pracoviska pod¾a § 4 ods. 1 písm. a)
alebo rozírenia existujúceho pracoviska pod¾a § 4
ods. 1 písm. b),
plánovanú výku vlastných prostriedkov urèených
na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budov
a dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého
nehmotného majetku na úèely pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) alebo písm. b) poèas doby poskytovania stimulov a pä rokov po skonèení poskytovania stimulov v èlenení na jednotlivé roky a úèel pouitia,
informáciu o poèiatoènom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom koneènom stave zamestnancov výskumu a vývoja pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) alebo písm. b) a poiadavkách na ich odbornú kvalifikáciu poèas doby poskytovania stimulov
a pä rokov po skonèení poskytovania stimulov v èlenení na jednotlivé roky,
plánovanú výku vlastných prostriedkov urèených
na zabezpeèenie zamestnancov výskumu a vývoja
a predpokladanú priemernú výku mzdy z týchto
prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja
pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie na úèely pod¾a § 4
ods. 1 písm. a) alebo písm. b) poèas doby poskytovania stimulov a pä rokov po skonèení poskytovania
stimulov v èlenení na jednotlivé roky a úèel pouitia,
zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení urèených pre výskum a vývoj vrátane uvedenia
roku ich výroby,
projekt pod¾a § 2 písm. b) a d), ktorého súèasou
môe by projekt pod¾a § 2 písm. e) a g) obsahujúci
1. popis cie¾ov projektu,
2. anotáciu uskutoènenia projektu,
3. vyèíslenie celkových oprávnených nákladov na
projekt,

) Napríklad zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
19
) § 17 zákona è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
20
) Èl. 31 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
21
) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
25
) Èl. 37 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
26
) Èl. 33 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008.
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4. vyèíslenie podielu vlastných prostriedkov na celkových oprávnených nákladoch na projekt,
5. spôsob zabezpeèenia plnenia cie¾ov projektu popísaním poiadavky na doèasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja, poskytnutím zoznamu úèasti vlastných
zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním poiadavky na zabezpeèenie nových prístrojov a technických zariadení a poiadavky na
zabezpeèenie ochrany priemyselného vlastníctva,
6. èasové etapy realizácie výsledkov projektu,
7. popis prínosov projektu pre rozvoj podnikate¾a,
8. popis prínosov projektu pre národohospodársky
a celospoloèenský rozvoj,
9. popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja schválených vládou Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
10. popis prínosov projektu pre ochranu ivotného
prostredia,
11. popis prínosov projektu pre rieenie problémov
zlyhávania trhu,
k) údaje o inej poadovanej alebo poskytnutej tátnej
pomoci z verejných prostriedkov,
l) ïalie poadované údaje uvedené v prílohe.
(3) iadate¾ o stimuly k iadosti o stimuly priloí
a) spoloèenskú zmluvu alebo zakladate¾skú zmluvu
alebo jej úradne overenú kópiu,
b) stanovy, ak ich má,
c) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov tatutárnych zástupcov iadate¾a nie starí ako tri mesiace,
e) výroèné správy alebo individuálne úètovné závierky
alebo konsolidované úètovné závierky, ak je ich podnikate¾ povinný zostavova pod¾a osobitného predpisu;27) ak sa na podnikate¾a vzahuje povinnos ma
individuálne úètovné závierky overené audítorom,28)
prikladá individuálne úètovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky29) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak
podniká kratie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky,
f) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov
uvedených v iadosti o stimuly,
g) doklad vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
tri mesiace, preukazujúci, e iadate¾ o stimuly nie
je v konkurze, likvidácii, v súdom urèenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daòovým dlníkom,
h) doklad vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
tri mesiace, preukazujúci, e iadate¾ o stimuly
nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdra27

)
)
29
)
30
)

i)

j)
k)
l)
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votnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch
na starobnom dôchodkovom sporení,
záväzné vyhlásenie, e najneskôr do dvoch mesiacov
od doruèenia rozhodnutia o schválení poskytnutia
stimulov pod¾a § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 vytvorí
nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu
a vývoja,
potvrdenie o tom, e iadate¾ o stimuly neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
pod¾a osobitného predpisu,30)
potvrdenie o tom, e iadate¾ o stimuly má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,31)
písomné odôvodnenie pod¾a § 4 ods. 8.
§7
Schva¾ovanie iadosti o stimuly

(1) Ministerstvo kolstva posúdi úplnos iadosti
o stimuly a zabezpeèí dva odborné posudky, zamerané
na posúdenie splnenia podmienok pod¾a § 4, vypracované slovenskými alebo zahranièným odborníkmi do
troch mesiacov od doruèenia iadosti o stimuly.
(2) Ak iados o stimuly neobsahuje vetky predpísané náleitosti pod¾a § 6, ministerstvo kolstva vyzve
iadate¾a na odstránenie nedostatkov v lehote do 30
dní od doruèenia výzvy na ich odstránenie.
(3) Ak je súèasou iadosti o stimuly projekt pod¾a § 6
ods. 2 písm. j), ministerstvo kolstva zabezpeèí jeho
hodnotenie pod¾a osobitného predpisu.32)
(4) Odborné posudky pod¾a odseku 1 a výsledky hodnotenia pod¾a odseku 3 sú podkladom na komplexné
hodnotenie iadosti o stimuly.
(5) Ak nedostatky iadosti pod¾a odseku 2 neboli odstránené, komplexné hodnotenie iadosti o stimuly je
záporné, alebo vyjadrenie ministerstva financií pod¾a
odseku 6 je záporné, ministerstvo kolstva, pri stimuloch do výky dva milióny eur, iados o stimuly zamietne.
(6) Ministerstvo kolstva na základe kladného komplexného hodnotenia iadosti o stimuly predloí ministerstvu financií na vyjadrenie iados o stimuly poskytované pod¾a § 3 ods. 1 písm. b). Vyjadrenie
ministerstva financií pre iadosti o stimuly do výky
dva milióny eur je pre ministerstvo kolstva záväzné.
(7) Na základe kladného komplexného hodnotenia
iadosti o stimuly ministerstvo kolstva vydá rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov, ak výka stimulov nepresiahne sumu dva milióny eur. Ak je výka
stimulov viac ako dva milióny eur, ministerstvo kolstva predloí návrh na poskytnutie stimulov vláde na
schválenie.
(8) Ak výka stimulov nepodlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii pod¾a osobitného predpi-

§ 6 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
§ 19 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 ods. 3 a 4 zákona è. 431/2002 Z. z..
Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 125/2006 Z. z.
31
) § 8a ods. 4 a 5 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 383/2008 Z. z.
32
) § 19 ods. 1 a 4 zákona è. 172/2005 Z. z. v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
28
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su,3) ministerstvo kolstva vydá na základe schválenia
vládou do 30 dní rozhodnutie o schválení poskytnutia
stimulov pre iadate¾a o stimuly. Ak vláda návrh na
poskytnutie stimulov neschváli, ministerstvo kolstva
iados o stimuly zamietne.

(3) Prijímate¾ stimulov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) tvrtého bodu je povinný zachova novovytvorené pracovné
miesta pre doèasné pridelenie vysokokvalifikovaného
zamestnanca výskumu a vývoja najmenej poèas obdobia piatich rokov po skonèení prijímania stimulov.

(9) Ak poskytnutie stimulov podlieha oznamovacej
povinnosti Európskej komisii pod¾a osobitného predpisu,3) ministerstvo kolstva na základe ich schválenia
vládou poiada do 30 dní Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti navrhovaných stimulov so spoloèným
trhom, o èom písomne informuje iadate¾a o stimuly.

(4) Schválená intenzita stimulov nesmie by prekroèená. Ak prijímate¾ stimulov získa stimuly nad ich
schválenú výku, je povinný vráti tú ich èas, o ktorú
bola prekroèená schválená výka stimulov vrátane
sankcií pod¾a osobitného predpisu.33)

(10) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e
poskytnutie stimulov je zluèite¾né so spoloèným trhom,
ministerstvo kolstva do 30 dní od doruèenia rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení
poskytnutia stimulov pre iadate¾a o stimuly. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhované stimuly nie sú zluèite¾né so spoloèným trhom, ministerstvo kolstva iados o stimuly zamietne.
(11) Proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti o stimuly pod¾a odsekov 8 a 10 sa nemono odvola.
(12) Ministerstvo kolstva uzatvorí s prijímate¾om
stimulov písomnú zmluvu o poskytnutí stimulov pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) do 30 dní od vydania rozhodnutia
o schválení poskytnutia stimulov pod¾a odsekov 7, 8
alebo 10.
§8
Náleitosti rozhodnutia
o schválení poskytnutia stimulov
Rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov pod¾a
§ 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 obsahuje náleitosti pod¾a
veobecného predpisu o správnom konaní33) a
a) oznaèenie prijímate¾a stimulov,
b) formy schválených stimulov pod¾a § 3 ods. 1 a ich
výku,
c) podmienky, za ktorých boli stimuly schválené,
d) schválenú intenzitu stimulov,
e) podmienky èerpania stimulov.
§9
Povinnosti prijímate¾a stimulov
(1) Prijímate¾ stimulov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu je povinný realizova výsledky projektu na území Slovenskej republiky najneskôr do piatich rokov po
skonèení poskytovania stimulov na projekt a zabezpeèi poskytovanie informácií o ekonomických a spoloèenských prínosoch z realizácie výsledkov projektu
v období piatich rokov po skonèení prijímania stimulov
na projekt.
(2) Prijímate¾ stimulov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu je povinný realizova výsledky túdie realizovate¾nosti projektu najneskôr do troch rokov po
skonèení prijímania stimulov.
33

(5) Vysokokvalifikovaní zamestnanci výskumu a vývoja doèasne pridelení prijímate¾ovi stimulov pod¾a § 3
ods. 5 písm. a) a c) musia by zamestnaní na novovytvorených pracovných miestach. Doèasne pridelení vysokokvalifikovaní zamestnanci výskumu a vývoja musia by predtým najmenej dva roky zamestnaní
v právnickej osobe vykonávajúcej výskum a vývoj alebo
ve¾kým podnikate¾om v oblasti výskumu a vývoja.
§ 10
Zruenie, zastavenie a vrátenie
poskytnutých stimulov
(1) Na základe iadosti prijímate¾a stimulov ministerstvo kolstva rozhodnutie o schválení poskytnutia
stimulov zruí, ak sa dotácia vyèlenená rozhodnutím
o schválení poskytnutia stimulov nezaèala èerpa.
(2) Ak prijímate¾ stimulov nesplní povinnosti pod¾a
§ 9 ods. 1 a 2, je povinný poskytnutú dotáciu vráti pod¾a osobitného predpisu.34)
(3) Ak prijímate¾ stimulov nesplní povinnosti pod¾a
§ 9 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení poskytnutia
stimulov v èasti týkajúcej sa schválenia stimulov pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) tvrtého bodu platnos. Prijímate¾
stimulov je povinný na tento úèel poskytnutú dotáciu
vráti pod¾a osobitného predpisu.35)
(4) Ak prijímate¾ stimulov poèas èerpania dotácie
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) nesplní podmienky pod¾a § 4,
je povinný poskytnutú dotáciu vráti pod¾a osobitného
predpisu.35)
§ 11
Kontrola
(1) Kontrolu pouitia stimulov poskytnutých prijímate¾ovi stimulov vykonáva
a) ministerstvo kolstva pri stimuloch pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) pod¾a podmienok uvedených v § 4 a 5,
b) prísluný správca dane pri stimuloch pod¾a § 3
ods. 1 písm. b) pod¾a osobitného predpisu.35)
(2) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. a) je povinné ministerstvo kolstva vykonáva kadoroène poèas doby
poskytovania stimulov.
(3) Kontrolu splnenia povinností prijímate¾om sti-

) § 31 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 31 ods. 7 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
34
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mulov pod¾a § 9 ods. 1 vykoná ministerstvo kolstva do
piatich rokov po skonèení poskytovania stimulov.
(4) Kontrolu splnenia povinností prijímate¾om stimulov pod¾a § 9 ods. 2 vykonáva ministerstvo kolstva
kadoroène poèas troch rokov po skonèení poskytovania stimulov.
(5) Kontrolu splnenia povinností prijímate¾om stimulov pod¾a § 9 ods. 3 vykonáva ministerstvo kolstva
kadoroène poèas piatich rokov po skonèení poskytovania stimulov.
(6) Kontrolu dodrania schválenej intenzity stimulov
pod¾a § 4 ods. 5 vykonáva ministerstvo kolstva dvakrát roène poèas doby poskytovania stimulov.
(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup pri
výkone kontroly sa pouije osobitný predpis.36)
§ 12
Spoloèné ustanovenie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Splnomocòovacie ustanovenie
Metodický postup pre prípravu, spracovanie, predkladanie, hodnotenie obsahu iadosti o stimuly, spôsob vypracovania a obsah zmluvy, kontrolu priebehu
a realizácie projektu, vedenie evidencie a kontroly údajov o projekte, na ktorý boli poskytnuté stimuly, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kolstva.
Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z. a zákona è. 184/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:
36
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§ 30b
Ú¾ava na dani pre prijímate¾a stimulov
(1) Daòovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie
o schválení poskytnutia stimulov pod¾a osobitného
predpisu,120d) si môe uplatni nárok na ú¾avu na dani
pod¾a odseku 2 jednotlivo za kadé zdaòovacie obdobie
poèas celého obdobia, na ktoré bolo toto rozhodnutie
vydané, najviac vak do výky nákladov vykázaných
v úètovnej závierke daòovníka hradených z jeho vlastných prostriedkov120e) na úèel pod¾a osobitného predpisu,120d) ak daòovník súèasne spåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu120d) a osobitné podmienky pod¾a
odseku 3.
(2) Daòovník si môe uplatni nárok na ú¾avu na
dani do výky dane pripadajúcej na pomernú èas základu dane. Pomerná èas základu dane sa vypoèíta
tak, e základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa
vypoèíta ako podiel
a) nákladov vykázaných v úètovnej závierke daòovníka
hradených z jeho vlastných prostriedkov120e) na úèel
pod¾a osobitného predpisu120d) za prísluné zdaòovacie obdobie, v ktorom si uplatòuje nárok na ú¾avu
na dani, a
b) súètu nákladov pod¾a písmena a) a dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov pod¾a osobitného predpisu120d) vo výke
pod¾a odseku 3 písm. e) za prísluné zdaòovacie obdobie, v ktorom si uplatòuje nárok na ú¾avu na dani.
(3) Osobitnými podmienkami pod¾a odseku 1 sú:
a) daòovník poèas zdaòovacích období, za ktoré si
uplatòuje ú¾avu na dani, vyuije vetky ustanovenia
tohto zákona zniujúce základ dane, na ktoré mu
vzniká nárok, a to najmä uplatnením
1. odpisov pod¾a § 22 a 29; v období uplatòovania
ú¾avy na dani nie je moné prerui odpisovanie
hmotného majetku pod¾a § 22 ods. 9,
2. opravných poloiek a rezerv pod¾a § 20,
b) daòovník je povinný poèas zdaòovacích období, za
ktoré si uplatòuje ú¾avu na dani, odpoèíta od základu dane daòovú stratu alebo èas daòovej straty,
o ktorú v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach
neznioval základ dane, a to vo výke základu dane;
ak je základ dane vyí ako výka daòovej straty,
o ktorú sa v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach neznioval základ dane, zníi sa základ dane
o výku tejto straty,
c) daòovník nemôe uplatni ú¾avu na dani pod¾a odseku 4 pri zruení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zruení alebo
pozastavení podnikate¾skej èinnosti,
d) daòovník je povinný pri vyèíslení základu dane vo
vzájomnom obchodnom vzahu so závislou osobou
postupova pod¾a § 18 a dodriava princíp nezávislého vzahu,
e) dotácia poskytnutá na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov pod¾a osobitného

) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
37
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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predpisu120d) sa zahrnie do koeficientu na úèely výpoètu pomernej èasti základu dane pod¾a odseku 2
1. rovnomerne poèas doby èerpania daòovej ú¾avy,
ak sa poskytuje na obstaranie odpisovaného
hmotného majetku a nehmotného majetku, a
2. vo vecnej a èasovej súvislosti so zaúètovaním nákladov pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa poskytuje na prevádzkové náklady.
(4) Nárok na ú¾avu na dani pod¾a odseku 1 si daòovník môe uplatni najviac na tri bezprostredne po sebe
nasledujúce zdaòovacie obdobia, prièom prvým zdaòovacím obdobím, za ktoré si mono ú¾avu na dani uplatni, je zdaòovacie obdobie, v ktorom bolo daòovníkovi
vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov
a daòovník splnil podmienky ustanovené osobitným
predpisom120d) a osobitné podmienky pod¾a odseku 3,
najneskôr vak zdaòovacie obdobie, v ktorom uplynuli
tri roky od vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov pod¾a osobitného predpisu.120f)
(5) Nárok na ú¾avu na dani si daòovník môe uplatni
najviac do výky, ktorá v priebehu zdaòovacích období,
za ktoré sa uplatòuje ú¾ava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú v rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov pod¾a osobitného predpisu.120f)
(6) Výka ú¾avy na dani sa nemení, ak je daòovníkovi
dodatoène vyrubená alebo ak je daòovníkom v dodatoènom daòovom priznaní uvedená vyia daòová povinnos, ako bola uvedená v daòovom priznaní.
(7) Výka nevyèerpanej hodnoty stimulov formou
ú¾avy na dani sa nemení, ak bola daòovníkovi vyrubená alebo ak je daòovníkom v dodatoènom daòovom priznaní uvedená niia daòová povinnos, ako bola uvedená v daòovom priznaní.
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(8) Ak daòovník nedodrí niektorú zo veobecných
podmienok ustanovených osobitným predpisom120d)
alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených
v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3
písm. a) a b), nárok na ú¾avu na dani pod¾a odseku 1 zaniká a daòovník je povinný poda dodatoèné daòové
priznanie za vetky zdaòovacie obdobia, v ktorých ú¾avu na dani uplatnil. Daò, na ktorú bola uplatnená ú¾ava na dani a ktorá bola priznaná v dodatoènom daòovom priznaní, je splatná do konca tretieho
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bolo podané dodatoèné daòové priznanie.
(9) Ak daòovník nedodrí podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na ú¾avu na dani
v príslunom zdaòovacom období a je povinný poda
dodatoèné daòové priznanie za kadé zdaòovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodral. Daò priznaná
v dodatoènom daòovom priznaní je splatná v lehote
pod¾a odseku 8..
Poznámky pod èiarou k odkazom 120d a 120f znejú:

120d) Zákon è. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj
a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov.
120e
) Èl. 31 a 33 nariadenia Komisie (ES) è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých druhov kategórií pomoci za
zluèite¾né so spoloèným trhom pod¾a èlánkov 87 a 88 zmluvy
(Veobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ
L 214, 9. 8. 2008).
120f
) § 7 ods. 7, 8 a 10 zákona è. 185/2009 Z. z..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2009
okrem èl. II, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 185/2009 Z. z.

ÏALIE ÚDAJE K IADOSTI O STIMULY
1. Údaje o iadate¾ovi o stimuly:
a) obrat za posledné tri hospodárske roky (mil. eur) v èlenení:
1. Slovenská republika,
2. èlenské táty Európskej únie,
3. ostatné táty,
b) èistý prevádzkový príjem, rentabilita pouitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri hospodárske roky
(mil. eur) v èlenení ako v písmene a),
c) poèet zamestnancov za posledné tri roky v èlenení ako v písmene a),
d) objem predaných výrobkov (sluieb) za posledné tri hospodárske roky (mil. eur) v èlenení ako v písmene a),
e) vklady jednotlivých osôb do základného imania alebo vlastníctvo (drba) akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uvies v komentári,
f) v prípade èlenstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoloèností tie konsolidované údaje pod¾a
písmen a) a d) za celú skupinu.
2. Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na projekt s výh¾adom na tri roky v èlenení:
vlastné finanèné prostriedky,
cudzie zdroje, z toho: kapitálové vklady, bankové úvery, pôièky,
tátna pomoc pod¾a zákona o stimuloch pre výskum a vývoj,
iné druhy tátnej pomoci (národná, regionálna, pre výskum a vývoj pod¾a zákona è. 172/2005 Z. z., malé a stredné
podniky a podobne),
e) ostatné zdroje.

a)
b)
c)
d)

3. Doterají predmet podnikania (èinnosti) a druh podnikate¾skej èinnosti, na ktoré sú stimuly urèené:
a) charakteristika výrobkov (sluieb) poskytovaných podnikate¾om pod¾a klasifikácie produkcie,
b) oprávnenie potrebné na túto èinnos.
4. Predpokladaný vývoj (nárast) novej výroby (sluieb) po zriadení nového alebo rozírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z h¾adiska objemu a kvality, rok dosiahnutia plánovaného objemu
výroby (sluieb) v èlenení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz.
5. Predpokladané zahranièné trhy, kde bude dodávaný nový tovar (nové sluby) pod¾a bodu 4.
6. Predpokladaný hospodársky výsledok po zriadení nového alebo rozírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja (pred zdanením) s výh¾adom na pä rokov (mil. eur).
7. Zamestnanos a vzdelávanie:
a) poèet nových pracovných miest vytvorených v oblasti výskumu a vývoja v jednotlivých rokoch od zaèatia poskytovania stimulov a predpokladaný koneèný stav zamestnancov výskumu a vývoja v èlenení na novovytvorené pracovné miesta a pôvodné pracovné miesta pod¾a vzdelanostnej truktúry:
1. s vysokokolským vzdelaním,
2. s úplným stredokolským vzdelaním,
3. so základným vzdelaním,
b) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta v oblasti výskumu a vývoja vytvorené, celkový vplyv stimulov na zamestnanos v oblasti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
8. Priemyselné vlastníctvo
Predpokladané vyuitie druhov ochrany priemyselného vlastníctva (patenty, uitkové vzory, ochranné známky, dizajny a podobne) prijímate¾om stimulov a miesto ich ochrany (Slovenská republika, èlenské táty Európskej únie,
ostatné táty) poèas poskytovania stimulov a po skonèení poskytovania stimulov.
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186
ZÁKON
z 24. apríla 2009
o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

e)
f)

§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) finanèné sprostredkovanie,
b) finanèné poradenstvo,
c) register finanèných agentov, finanèných poradcov,
finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných
investièných agentov (ïalej len register),
d) doh¾ad nad finanèným sprostredkovaním a finanèným poradenstvom.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) vykonávanie èinnosti pod¾a § 2 ods. 1, 2 a 4 finanènou intitúciou alebo jej zamestnancami v mene
a na úèet tejto finanènej intitúcie vo vzahu k vlastným finanèným slubám,
b) poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finanènej intitúcii, finanènému
agentovi alebo finanènému poradcovi na úèely uzavretia, zmeny alebo ukonèenia zmluvy o poskytnutí
finanènej sluby; kontaktnými údajmi sú najmä
meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne èíslo a adresa elektronickej poty, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, telefónne èíslo a adresa elektronickej poty, ak
ide o právnickú osobu,
c) príleitostné poskytovanie informácií z finanèného
trhu pri vykonávaní èinností pod¾a osobitných
predpisov1) alebo poskytovanie veobecných informácií týkajúcich sa finanèných sluieb, ak sa tieto
veobecné informácie neposkytujú s cie¾om uzavrie
zmluvu o poskytnutí finanènej sluby,
d) írenie odborných informácií, stanovísk alebo odpo1

g)

h)

rúèaní prostriedkami zverejnenia alebo ich akéko¾vek poskytovanie spôsobom, z ktorého je zrejmé, e
sú urèené verejnosti a nemajú charakter osobného
odporúèania,
vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie
znaleckej èinnosti pod¾a osobitného predpisu,2)
èinnos èlenov Európskeho systému centrálnych
bánk, Národnej banky Slovenska pod¾a osobitného
predpisu,3) centrálnych bánk iných tátov, tátnej
pokladnice, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity
pod¾a osobitného predpisu4) a prísluných orgánov
iných tátov poverených správou tátneho dlhu alebo podie¾ajúcich sa na správe tátneho dlhu,
finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo
zaistenia vo vzahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia èlenských tátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia èlenských tátov,
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisovòu, poisovòu z iného èlenského tátu, poboèku
poisovne z iného èlenského tátu, zahraniènú poisovòu, poboèku zahraniènej poisovne alebo zaisovòu, kaptívnu zaisovòu, zaisovòu z iného èlenského tátu, poboèku zaisovne z iného èlenského
tátu, zahraniènú zaisovòu, poboèku zahraniènej
zaisovne.

(3) Tento zákon sa nevzahuje ani na
a) právnickú osobu, ktorá poskytuje finanèné poradenstvo výhradne pre svoje materské spoloènosti,
pre svoje dcérske spoloènosti alebo pre dcérske spoloènosti svojich materských spoloèností,
b) osobu, ktorá poskytuje finanèné sprostredkovanie
alebo finanèné poradenstvo v rámci inej odbornej
èinnosti, na ktorú sa nevzahuje tento zákon, ak
poskytovanie takého finanèného sprostredkovania
alebo finanèného poradenstva nie je osobitne odmeòované,
c) osobu, ktorá vykonáva finanèné sprostredkovanie
v sektore poistenia, ak sú súèasne splnené tieto podmienky:
1. uzavretie poistnej zmluvy vyaduje len znalosti
o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto
poistnej zmluvy poskytované,

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov, zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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2. predmetom finanèného sprostredkovania nie sú
poistné zmluvy v ivotnom poistení ani v poistení
zodpovednosti za kodu,
3. finanèné sprostredkovanie je ved¾ajou èinnosou tejto osoby,
4. poistenie je doplnkom produktu alebo sluby poskytovaných osobou, ak toto poistenie kryje riziko
4a. pokodenia, znièenia alebo straty produktu
poskytnutého touto osobou, alebo
4b. pokodenia alebo straty batoiny alebo iné poistné riziká spojené s cestovaním objednaným
u tejto osoby, aj keï ide o ivotné poistenie
alebo poistenie zodpovednosti za kodu, ak je
toto poistenie doplnkovým poistením k hlavnému poisteniu kryjúcemu poistné riziká spojené s cestovaním,
5. výka roèného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyuje sumu 500 eur a platnos takejto
zmluvy vrátane predåení jej platnosti nepresahuje pä rokov.
§2
Finanèné sprostredkovanie
(1) Finanèným sprostredkovaním je vykonávanie
najmenej jednej z týchto èinností:
a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finanènej sluby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finanènej sluby a vykonávanie ïalích èinností
smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy
o poskytnutí finanènej sluby,
b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúèaní klientovi na úèely uzavretia, zmeny alebo ukonèenia zmluvy o poskytnutí finanènej sluby,
c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finanènej
sluby, ak charakter finanènej sluby takú spoluprácu umoòuje,
d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finanènej sluby, najmä v súvislosti s udalosami rozhodujúcimi
pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finanènej
sluby takúto spoluprácu umoòuje.
(2) Finanèným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem èinností uvedených v odseku 1 je aj
a) poskytovanie investiènej sluby5) prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevodite¾ných
cenných papierov a podielových listov podielových
fondov a cenných papierov zahranièných subjektov
kolektívneho investovania a ich propagácia,
b) poskytovanie investiènej sluby investièného poradenstva vo vzahu k prevodite¾ným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraniènými subjektmi
kolektívneho investovania.
5
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(3) Pri vykonávaní èinností uvedených v odseku 2
písm. a) mono pokyny postupova len banke, zahraniènej banke, ktorá vykonáva èinnos v Slovenskej
republike,6) obchodníkovi s cennými papiermi, zahraniènému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý
vykonáva èinnos v Slovenskej republike,7) alebo
správcovskej spoloènosti, zahraniènej správcovskej
spoloènosti, ktorá vykonáva èinnos v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva èinnos zahraniènej investiènej spoloènosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje
cenné papiere na území Slovenskej republiky.8)
(4) Finanèným sprostredkovaním v sektore poistenia
alebo zaistenia okrem èinností uvedených v odseku 1 je
aj zisovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.
(5) Finanèné sprostredkovanie vykonávané pod¾a
tohto zákona je podnikaním.9)
§3
Finanèné poradenstvo
(1) Finanèným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúèaní a osobných finanèných plánov klientovi v súvislosti s jednou
finanènou slubou alebo viacerými finanènými slubami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatoèného
poètu dostupných finanèných sluieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finanènej sluby na iados klienta, v jeho mene a na
jeho úèet.
(2) Finanèným poradenstvom v sektore kapitálového
trhu okrem èinností uvedených v odseku 1 je aj poskytovanie investiènej sluby investièného poradenstva vo
vzahu k prevodite¾ným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom
vydaným zahraniènými subjektmi kolektívneho investovania.
(3) Finanèným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem èinností pod¾a odseku 1 je aj zisovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz
poistného rizika.
(4) Finanèné poradenstvo vykonávané pod¾a tohto
zákona je podnikaním.9)
§4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) finanènou slubou sluba poskytovaná finanènou
intitúciou alebo èinnos vykonávaná finanènou intitúciou v sektore
1. poistenia alebo zaistenia,10)

) § 6 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
10
) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008 Z. z.
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b)

c)

d)
e)

f)
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2. kapitálového trhu,11)
3. doplnkového dôchodkového sporenia,12)
4. prijímania vkladov,13)
5. poskytovania úverov,14)
finanènou intitúciou banka, zahranièná banka,
poboèka zahraniènej banky, poisovòa, poisovòa
z iného èlenského tátu, poboèka poisovne z iného
èlenského tátu, zahranièná poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne alebo zaisovòa, kaptívna zaisovòa, zaisovòa z iného èlenského tátu, poboèka
zaisovne z iného èlenského tátu, zahranièná zaisovòa, poboèka zahraniènej zaisovne, obchodník
s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi, poboèka zahranièného obchodníka
s cennými papiermi, správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos, poboèka zahraniènej
správcovskej spoloènosti, zahranièná investièná
spoloènos, doplnková dôchodková spoloènos, zamestnanecká dôchodková spoloènos,12) intitúcia
elektronických peòazí,15) iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk a osoba poskytujúca spotrebite¾ské úvery,16) na ktorej èinnos nie je potrebné
povolenie Národnej banky Slovenska,
zmluvou o poskytnutí finanènej sluby písomná
zmluva medzi klientom a finanènou intitúciou, na
základe ktorej finanèná intitúcia poskytuje klientovi finanènú slubu, najmä zmluva o benom úète,
poistná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o kúpe cenných papierov, zmluva o riadení portfólia, úèastnícka zmluva a zamestnávate¾ská zmluva,17)
èlenským tátom èlenský tát Európskej únie alebo
tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
domovským èlenským tátom èlenský tát, v ktorom
má finanèný sprostredkovate¾ v sektore poistenia
alebo zaistenia z iného èlenského tátu trvalý pobyt
alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo alebo ústredie,18) ak ide o právnickú osobu,
ve¾kým rizikom poistné riziko vzahujúce sa na poistné odvetvia
1. neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,19)
2. neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,20) ak sa toto poistné riziko týka èinnosti poistníka v oblasti priemyslu, obchodu alebo vykonávania èinností pod¾a osobitných predpisov,1)
3. neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,21) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:

g)

h)

i)

j)
k)
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3a. celková suma majetku poisteného prevyuje
6 200 000 eur,
3b. èistý obrat poisteného prevyuje 12 800 000
eur,
3c. priemerný roèný stav zamestnancov poisteného za zdaòovacie obdobie sa rovná 250 zamestnancom alebo je väèí ako 250 zamestnancov,
trvanlivým médiom kadý prostriedok, ktorý umoòuje uloenie informácií spôsobom prístupným na
pouívanie v budúcnosti, na èasové obdobie zodpovedajúce úèelom informácií a ktorý umoòuje nezmenenú reprodukciu uloených informácií,
osobným finanèným plánom finanèný plán, ktorý
zodpovedá osobným poiadavkám, potrebám a finanèným monostiam klienta alebo potenciálneho
klienta, prièom z jeho povahy je zrejmé, e nie je urèený verejnosti,
inkasovaním oprávnenie finanèného agenta na základe zmluvy s finanènou intitúciou, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie
1. prijíma sumy urèené pre klienta alebo finanènú
intitúciu na osobitný úèet finanèného agenta
zriadený na úèely inkasovania v banke alebo poboèke zahraniènej banky alebo
2. vypláca plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí
finanènej sluby alebo sumy pre klienta alebo
osobu, ktorá má nárok z týchto zmlúv,
osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená
iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby,
kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo
nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 %, alebo túto osobu
priamo èi nepriamo kontroluje, alebo vzah dvoch
alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
§5
Klienti

(1) Klientom sa na úèely tohto zákona rozumie osoba,
ktorej je poskytované finanèné sprostredkovanie alebo
finanèné poradenstvo.
(2) Potenciálnym klientom sa na úèely tohto zákona
rozumie osoba, ktorej bola predloená ponuka alebo
výzva na úèely poskytovania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.

) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) § 5 písm. a) zákona è. 483/2001 Z. z.
14
) § 5 písm. b) zákona è. 483/2001 Z. z.
15
) § 21 ods. 2 písm. d) zákona è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov.
17
) § 57 a 59 zákona è. 650/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) § 3 písm. s) zákona è. 8/2008 Z. z.
19
) Èas B body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 prílohy è. 1 k zákonu è. 8/2008 Z. z.
20
) Èas B body 14 a 15 prílohy è. 1 k zákonu è. 8/2008 Z. z.
21
) Èas B body 3, 8, 9, 10, 13 a 16 prílohy è. 1 k zákonu è. 8/2008 Z. z.
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(3) Neprofesionálnym klientom sa na úèely tohto zákona rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je
poskytované finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu
prísluníkov jeho domácnosti.
(4) Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom
(ïalej len profesionálny klient), je oprávnený poadova, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym
klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe
prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny
klient odovzdá finanènému agentovi alebo finanènému
poradcovi a v ktorom uvedie, e poaduje, aby sa s ním
zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri
uplatòovaní pravidiel èinnosti vo vzahu ku klientom
pod¾a tohto zákona; v tomto vyhlásení sa zároveò uvedie, èi sa vzahuje na jednu finanènú slubu alebo viaceré finanèné sluby v jednom sektore alebo viacerých
sektoroch. Po prijatí tohto vyhlásenia finanèný agent
alebo finanèný poradca písomne potvrdí prevzatie vyhlásenia a jedno vyhotovenie vráti klientovi.
(5) Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu22) upravujúce kategorizáciu klientov na úèely finanèného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu a finanèného poradenstva v sektore kapitálového trhu.
§6
Finanèný agent
(1) Finanèným agentom je osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
ktorá vykonáva finanèné sprostredkovanie na základe
písomnej zmluvy s finanènou intitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finanèným
agentom. Finanèný agent nemôe vykonáva finanèné
poradenstvo.
(2) Ak v § 11 a 12 nie je ustanovené inak, na území
Slovenskej republiky môe vykonáva finanèné sprostredkovanie len finanèný agent, ktorým je
a) samostatný finanèný agent,
b) viazaný finanèný agent,
c) podriadený finanèný agent.
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ma uzavreté písomné zmluvy s viacerými finanènými
intitúciami.
§8
Viazaný finanèný agent
Viazaný finanèný agent vykonáva finanèné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finanènou
intitúciou, prièom v tom istom èase môe ma viazaný
finanèný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom
sektore najviac s jednou finanènou intitúciou; to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom
môe ma viazaný finanèný agent uzavretú písomnú
zmluvu najviac s jednou poisovòou vykonávajúcou ivotné poistenie a zároveò najviac s jednou poisovòou
vykonávajúcou neivotné poistenie.
§9
Podriadený finanèný agent
(1) Podriadený finanèný agent vykonáva finanèné
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so
samostatným finanèným agentom alebo finanèným
sprostredkovate¾om z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia. V tom istom èase môe ma
podriadený finanèný agent uzavretú písomnú zmluvu
najviac s jedným samostatným finanèným agentom
alebo finanèným sprostredkovate¾om z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(2) Podriadeným finanèným agentom je okrem osoby
uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finanèné
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finanènou intitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného agenta; to
neplatí, ak táto osoba vykonáva finanèné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s takouto finanènou
intitúciou, výluène vo vzahu k finanèným slubám,
ktoré takáto finanèná intitúcia poskytuje v rámci povolenia pod¾a osobitného predpisu.16)
§ 10
Finanèný poradca

(3) Slová finanèný agent, ich cudzojazyèné preklady
alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich
cudzojazyèné preklady vyskytujú, môe pouíva v obchodnom mene iba podnikate¾, ktorý je oprávnený vykonáva finanèné sprostredkovanie pod¾a tohto zákona. Ak by mohlo dôjs k zámene, môe Národná banka
Slovenska poadova spresnenie názvu finanèného
agenta alebo iného podnikate¾a, a finanèný agent alebo
iný podnikate¾ je povinný tejto iadosti vyhovie.

(1) Finanèným poradcom je osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
ktorá vykonáva finanèné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finanèného poradenstva
uzavretej s klientom (ïalej len zmluva o poskytnutí finanèného poradenstva). Finanèný poradca nemôe
vykonáva finanèné sprostredkovanie.

§7

(3) Slová finanèný poradca, ich cudzojazyèné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo
ich cudzojazyèné preklady vyskytujú, môe pouíva
v obchodnom mene iba podnikate¾, ktorý má udelené
povolenie na vykonávanie finanèného poradenstva
pod¾a tohto zákona. Ak by mohlo dôjs k zámene, môe

Samostatný finanèný agent
Samostatný finanèný agent vykonáva finanèné
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finanènou intitúciou; prièom v tom istom èase môe
22

) § 8a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.

(2) Ak v § 11 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môe vykonáva finanèné poradenstvo
len finanèný poradca.
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Národná banka Slovenska poadova spresnenie názvu
finanèného poradcu alebo iného podnikate¾a a finanèný poradca alebo iný podnikate¾ je povinný tejto iadosti vyhovie.
§ 11
Finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia
(1) Finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený na
území Slovenskej republiky vykonáva finanèné
sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo v sektore
poistenia alebo zaistenia v rozsahu, v akom je oprávnený vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia vo
svojom domovskom èlenskom táte, a to prostredníctvom poboèky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie sluieb.
(2) Na základe oznámenia prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu o tom, e finanèný
sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia chce vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo na území Slovenskej republiky pod¾a odseku 1, Národná banka
Slovenska do piatich dní odo dòa doruèenia tohto
oznámenia oznámi tomuto orgánu doh¾adu podmienky
vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona.
(3) Finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený zaèa vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo na území Slovenskej republiky po
uplynutí jedného mesiaca odo dòa, keï bol informovaný prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu o doruèení oznámenia pod¾a odseku 2 Národnej banke Slovenska.
(4) Ak finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo
na území Slovenskej republiky, vzahujú sa na neho
primerane ustanovenia tohto zákona, ak tento zákon
neustanovuje inak.
§ 12
Viazaný investièný agent
(1) Viazaný investièný agent je osoba, ktorá na plnú
a bezpodmieneènú zodpovednos obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného èlenského tátu,23)
banky alebo zahraniènej banky so sídlom v inom èlenskom táte s oprávnením na poskytovanie investièných
sluieb, investièných èinností a ved¾ajích sluieb24) vykonáva na základe písomnej zmluvy pre túto osobu finanèné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu
a ïalie èinnosti pod¾a osobitného predpisu.25) Viazaný
23

investièný agent môe finanèné sprostredkovanie vykonáva len pre jednu z osôb uvedených v prvej vete.
(2) Viazaný investièný agent nie je oprávnený naklada s peòanými prostriedkami ani s finanènými nástrojmi klienta.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje na zahranièného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území
iného èlenského tátu a zahraniènú banku so sídlom
na území iného èlenského tátu, ak im vyuívanie viazaného investièného agenta umoòuje právny predpis
ich domovského èlenského tátu.
DRUHÁ ÈAS
REGISTER
§ 13
Veobecné ustanovenia o registri
(1) Zriaïuje sa register, ktorý vedie Národná banka
Slovenska. Národná banka Slovenska môe poveri vedením registra inú právnickú osobu. Register sa èlení
na podregistre pre jednotlivé sektory, a to:
a) poistenia alebo zaistenia,
b) kapitálového trhu,
c) prijímania vkladov,
d) poskytovania úverov,
e) doplnkového dôchodkového sporenia.
(2) Podregister pod¾a odseku 1 písm. a) sa èlení na zoznamy
a) samostatných finanèných agentov,
b) viazaných finanèných agentov,
c) podriadených finanèných agentov,
d) finanèných poradcov,
e) finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(3) Podregister pod¾a odseku 1 písm. b) sa èlení na zoznamy
a) samostatných finanèných agentov,
b) viazaných finanèných agentov,
c) podriadených finanèných agentov,
d) finanèných poradcov,
e) viazaných investièných agentov.
(4) Podregistre pod¾a odseku 1 písm. c) a e) sa èlenia
na zoznamy
a) samostatných finanèných agentov,
b) viazaných finanèných agentov,
c) podriadených finanèných agentov,
d) finanèných poradcov.
(5) Kadá osoba môe by v rámci jedného podregistra pod¾a odseku 1 súèasne zapísaná iba v jednom
z prísluných zoznamov pod¾a odsekov 2 a 4.
(6) Do prísluných zoznamov pod¾a odsekov 2 a 4
v podregistroch pod¾a odseku 1 sa zapisujú údaje
o osobách uvedené v § 17 a ich zmeny (ïalej len evidované údaje). Národná banka Slovenska je oprávnená
na úèely výkonu doh¾adu vies evidované údaje aj po

) § 65 a 67 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
) § 11 ods. 1 a 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 644/2006 Z. z.
25
) § 61a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
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zruení zápisu v registri a to poèas desiatich rokov odo
dòa jeho vykonania.
(7) Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje zverejòované pod¾a § 17, nemôe ten, koho sa tieto údaje týkajú,
namieta, e tieto údaje nezodpovedajú skutoènosti.
(8) Ustanovenia odseku 6 a § 14 a 17 sa vzahujú na
právnickú osobu poverenú Národnou bankou Slovenska pod¾a odseku 1 rovnako.
§ 14
Zápis do registra
(1) Národná banka Slovenska zapíe viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta
a viazaného investièného agenta do prísluného zoznamu v prísluných podregistroch pod¾a § 13, ktoré sú
uvedené v návrhu na zápis do registra (ïalej len návrh
na zápis), ktorý predkladá navrhovate¾.
(2) Navrhovate¾om na zápis viazaného finanèného
agenta je finanèná intitúcia, s ktorou má viazaný finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 8, navrhovate¾om na zápis podriadeného finanèného agenta je samostatný finanèný agent alebo finanèný sprostredkovate¾
z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia, s ktorým má podriadený finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 9. Navrhovate¾om na zápis viazaného investièného agenta je osoba oprávnená na
vyuívanie viazaných investièných agentov pod¾a osobitného zákona,25) s ktorou má viazaný investièný
agent uzavretú zmluvu pod¾a § 12.
(3) Za správnos a úplnos údajov v návrhu na zápis
zodpovedá navrhovate¾.
(4) Návrh na zápis sa podáva elektronicky. Navrhovate¾ je povinný pred podaním návrhu na zápis uhradi
poplatok za návrh na zápis. Poplatok za návrh na zápis
je príjmom Národnej banky Slovenska.
(5) Ak je návrh na zápis úplný a poplatok za návrh na
zápis bol riadne a vèas uhradený, Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní od prijatia úplného
návrhu na zápis
a) zapíe viazaného finanèného agenta, podriadeného
finanèného agenta alebo viazaného investièného
agenta do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13 a priradí mu registraèné èíslo,
b) informuje navrhovate¾a elektronicky o zápise viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného
agenta alebo viazaného investièného agenta do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a
§ 13 a o pridelenom registraènom èísle.
(6) Ak je návrh na zápis neúplný alebo poplatok za
návrh na zápis nebol riadne a vèas uhradený, na takýto
návrh na zápis sa h¾adí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovate¾a
elektronicky do piatich pracovných dní odo dòa jeho
prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zápis sa nevracia.
(7) Viazaný finanèný agent, podriadený finanèný
agent a viazaný investièný agent sú oprávnení zaèa vykonáva finanèné sprostredkovanie odo dòa zápisu do
registra.
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(8) Navrhovate¾ po prijatí informácie pod¾a odseku 5
písm. b) bez zbytoèného odkladu vydá viazanému finanènému agentovi, podriadenému finanènému agentovi alebo viazanému investiènému agentovi osvedèenie o zápise do registra (ïalej len osvedèenie).
Osvedèenie nemono previes na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(9) Národná banka Slovenska zapíe samostatného
finanèného agenta a finanèného poradcu do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13 do piatich pracovných dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení prísluného povolenia
pod¾a § 18 a priradí týmto osobám registraèné èíslo.
(10) Finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý zaène
vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky, je
povinný zasla Národnej banke Slovenska bez zbytoèného odkladu údaje uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a e).
Národná banka Slovenska po doruèení týchto údajov
bez zbytoèného odkladu zapíe finanèného sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu v sektore poistenia
alebo zaistenia do prísluného zoznamu v príslunom
podregistri pod¾a § 13.
(11) Do zoznamu viazaných investièných agentov
mono zapísa len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo poboèku zahraniènej právnickej osoby. Osobu z iného èlenského
tátu mono zapísa, len ak sa v tomto èlenskom táte
nevedie obdobný register a ak títo viazaní investièní
agenti budú kona v mene obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 15
Zmena zápisu v registri
(1) Navrhovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu
oznámi Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných údajoch viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta a viazaného investièného
agenta, a to prostredníctvom návrhu na zmenu zápisu
v registri (ïalej len návrh na zmenu zápisu).
(2) Za správnos a úplnos údajov v návrhu na zmenu
zápisu zodpovedá navrhovate¾.
(3) Návrh na zmenu zápisu sa podáva elektronicky.
Navrhovate¾ je povinný pred podaním návrhu na zmenu zápisu uhradi poplatok za návrh na zmenu zápisu.
Poplatok za návrh na zmenu zápisu je príjmom Národnej banky Slovenska.
(4) Ak je návrh na zmenu zápisu úplný a poplatok za
návrh na zmenu zápisu bol riadne a vèas uhradený,
Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní
od prijatia úplného návrhu na zmenu zápisu vyznaèí
zmenu v zápise a o zmene zápisu informuje navrhovate¾a elektronicky.
(5) Ak je návrh na zmenu zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu nebol uhradený riadne
a vèas, na takýto návrh na zmenu zápisu sa h¾adí, ako
keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom
informuje navrhovate¾a elektronicky do piatich pracov-
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ných dní odo dòa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zmenu zápisu sa nevracia.
(6) Národná banka Slovenska vyznaèí zmenu zápisu
samostatného finanèného agenta a finanèného poradcu do piatich pracovných dní odo dòa, v ktorom prijala
oznámenie pod¾a § 18 ods. 12, odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia o zmene povolenia pod¾a § 18 ods. 15 alebo
odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení sankcie
uvedenej v § 39 ods. 1 písm. d).

e)

(7) Národná banka Slovenska vyznaèí zmenu zápisu
finanèného sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia do piatich pracovných dní odo dòa, v ktorom prijala oznámenie prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu
o zmene evidovaných údajov.
(8) Ak Národná banka Slovenska vyznaèí zmenu zápisu finanèného agenta s trvalým pobytom alebo so
sídlom na území Slovenskej republiky alebo finanèného poradcu s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený vykonáva
finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo
v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných
èlenských tátov, je povinná o tom informova prísluné orgány doh¾adu v týchto èlenských tátov bez zbytoèného odkladu po vyznaèení zmeny zápisu.
§ 16
Zruenie zápisu v registri
(1) Národná banka Slovenska zruí zápis samostatného finanèného agenta alebo zápis finanèného
poradcu v príslunom zozname v príslunom podregistri pod¾a § 13, ak samostatnému finanènému
agentovi alebo finanènému poradcovi zaniklo oprávnenie vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo na základe prísluného povolenia pod¾a § 18 v plnom rozsahu alebo pre prísluný
sektor, a to do piatich pracovných dní odo dòa zániku
povolenia pod¾a § 18 v plnom rozsahu alebo pre prísluný sektor.
(2) Národná banka Slovenska zruí zápis viazaného
finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta
alebo viazaného investièného agenta v príslunom
zozname v príslunom podregistri pod¾a § 13, ak
a) viazaný finanèný agent, podriadený finanèný agent
alebo viazaný investièný agent, ktorý je fyzickou osobou,
1. zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
2. bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilos obmedzená,
b) viazaný finanèný agent, podriadený finanèný agent
alebo viazaný investièný agent, ktorý je právnickou
osobou, bol zruený,
c) na majetok viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku pod¾a osobitného predpisu,26)
d) podnik alebo èas podniku viazaného finanèného
26

f)

g)

h)
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agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta boli predané,
navrhovate¾ podal úplný návrh na zruenie zápisu
v registri (ïalej len návrh na zruenie zápisu) viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta; ak
navrhovate¾a o podanie návrhu na zruenie zápisu
poiadal viazaný finanèný agent, podriadený finanèný agent alebo viazaný investièný agent alebo ak sa
skonèila platnos zmluvy medzi navrhovate¾om
a viazaným finanèným agentom, medzi navrhovate¾om a podriadeným finanèným agentom alebo medzi
navrhovate¾om a viazaným investièným agentom
a navrhovate¾ s viazaným finanèným agentom, podriadeným finanèným agentom alebo viazaným investièným agentom neuzavrel novú zmluvu, je navrhovate¾ povinný poda návrh na zruenie zápisu
týchto osôb do 15 dní odo dòa
1. doruèenia iadosti viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta o podanie návrhu na
zruenie zápisu v registri; v takom prípade sa
platnos zmluvy medzi navrhovate¾om a viazaným finanèným agentom, medzi navrhovate¾om
a podriadeným finanèným agentom alebo medzi
navrhovate¾om a viazaným investièným agentom
skonèí najneskôr dòom zruenia zápisu v registri alebo
2. skonèenia platnosti zmluvy medzi navrhovate¾om
a viazaným finanèným agentom, medzi navrhovate¾om a podriadeným finanèným agentom alebo
medzi navrhovate¾om a viazaným investièným
agentom,
Národná banka Slovenska zistí, e viazaný finanèný
agent, podriadený finanèný agent alebo viazaný investièný agent nedodriava ustanovenia tohto zákona, najmä poiadavky na odbornú spôsobilos a dôveryhodnos,
finanènej intitúcii, s ktorou mal viazaný finanèný
agent alebo viazaný investièný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 8 alebo § 12, zaniklo povolenie na vykonávanie èinnosti, ak je táto finanèná intitúcia oprávnená vykonáva èinnos na základe povolenia a jej
práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu, ktorý má povolenie na vykonávanie èinnosti,
samostatnému finanènému agentovi, s ktorým mal
podriadený finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a
§ 9, zaniklo povolenie pod¾a § 18 v plnom rozsahu
alebo pre prísluný sektor.

(3) Navrhovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu
poda návrh na zruenie zápisu viazaného finanèného
agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta, ak mu nebolo preukázané
splnenie poiadaviek na odbornú spôsobilos v lehotách pod¾a § 21 ods. 10 písm. a) a b) alebo ak mu nebolo
preukázané overenie jeho odbornej spôsobilosti v lehote pod¾a § 22 ods. 2.
(4) Národná banka Slovenska zruí zápis finanèného
sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu v sektore

) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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poistenia alebo zaistenia v príslunom zozname v príslunom podregistri pod¾a § 13 do piatich pracovných
dní odo dòa, v ktorom jej
a) finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, e
ukonèil svoju èinnos na území Slovenskej republiky,
b) prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského
tátu oznámil, e finanènému sprostredkovate¾ovi
z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia zaniklo oprávnenie na vykonávanie tejto èinnosti v jeho domovskom èlenskom táte.
(5) Návrh na zruenie zápisu sa podáva elektronicky.
Navrhovate¾ je povinný pred podaním návrhu na zruenie zápisu uhradi poplatok za návrh na zruenie zápisu. Poplatok za návrh na zruenie zápisu je príjmom
Národnej banky Slovenska.
(6) Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zruenia zápisu pod¾a odseku 2 písm. a) a d)
a písm. f) a h) a odseku 4 alebo navrhovate¾ podal úplný návrh na zruenie zápisu pod¾a odseku 2 písm. e)
a odseku 3 a riadne a vèas uhradil poplatok za návrh
na zruenie zápisu, Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dòa, v ktorom sa dozvedela
o týchto dôvodoch zruenia zápisu, alebo do piatich
pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zruenie zápisu
a) zruí zápis viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného agenta do prísluného zoznamu v príslunom
podregistri pod¾a § 13,
b) informuje navrhovate¾a elektronicky o zruení zápisu viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného
agenta do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13.
(7) Ak je návrh na zruenie zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zruenie zápisu nebol riadne a vèas
uhradený, na takýto návrh na zruenie zápisu sa h¾adí,
ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska
o tom informuje navrhovate¾a elektronicky do piatich
pracovných dní odo dòa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zruenie zápisu sa nevracia.
(8) Oprávnenie viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta a viazaného investièného agenta vykonáva finanèné sprostredkovanie zaniká dòom zruenia zápisu v registri alebo dòom
skonèenia platnosti zmluvy pod¾a § 8, 9 alebo § 12, ak
takýto deò predchádza dòu zruenia zápisu v registri.
(9) Navrhovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu
písomne oznámi zruenie zápisu v príslunom zozname v príslunom podregistri pod¾a § 13 viazanému finanènému agentovi, podriadenému finanènému
agentovi alebo viazanému investiènému agentovi; to
neplatí, ak ide o dôvody zruenia zápisu v registri uvedené v odseku 2 písm. a) a b). Navrhovate¾ zároveò poiada viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta alebo viazaného investièného
agenta o vrátenie osvedèenia. Viazaný finanèný agent,
podriadený finanèný agent a viazaný investièný agent
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sú povinní bez zbytoèného odkladu tejto iadosti vyhovie.
(10) Ak Národná banka Slovenska zruí zápis finanèného agenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo
na území Slovenskej republiky, alebo finanèného poradcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, v registri, ktorý bol oprávnený vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné
poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na
území iných èlenských tátov, je povinná o tom informova prísluné orgány doh¾adu v týchto èlenských
tátoch bez zbytoèného odkladu odo dòa zruenia zápisu v registri.
(11) Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu
zápisu a obsah návrhu na zruenie zápisu, výku poplatku za návrh na zápis, výku poplatku za návrh na
zmenu zápisu a výku poplatku za návrh na zruenie
zápisu a spôsob ich uhradenia a preukazovania ich
uhradenia, maximálny poèet osôb, ktorý môe obsahova návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu a návrh na
zruenie zápisu, vzor osvedèenia, truktúru registraèného èísla a ïalie podrobnosti o registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej len zbierka
zákonov).
§ 17
Evidované údaje a zverejòované údaje
(1) Evidovanými údajmi v zozname samostatných finanèných agentov sú:
a) registraèné èíslo,
b) èíslo rozhodnutia o udelení prísluného povolenia
pod¾a § 18,
c) obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide
o právnickú osobu,
d) titul, meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt
a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
e) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu samostatného finanèného agenta, ak ide
o právnickú osobu,
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o udelení prísluného povolenia pod¾a § 18 a o jeho
zmene,
g) dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonáva finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia
alebo zaistenia na území iných èlenských tátov, a to
pre kadý èlenský tát osobitne a pre ivotné poistenie a pre neivotné poistenie osobitne,
h) obchodné meno a identifikaèné èíslo navrhovate¾a,
ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo
meno, priezvisko a rodné èíslo navrhovate¾a, ak ide
o fyzickú osobu, a to pre kadý sektor osobitne; ak
ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa
evidujú pre ivotné poistenie a pre neivotné poistenie osobitne,
i) názvy iných èlenských tátov, na ktorých území je
samostatný finanèný agent oprávnený vykonáva finanèné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finanèného agenta, ktorý vykonáva finanèné spro-
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stredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia
pod¾a § 20,
j) dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonáva finanèné sprostredkovanie na území iných èlenských tátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to
pre kadý èlenský tát osobitne,
k) obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, kadej finanènej intitúcie, s ktorou má samostatný finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 7,
l) dátum zaèatia a dátum ukonèenia platnosti kadej
zmluvy pod¾a písmena k),
m) dátum kadého úspeného overenia odbornej spôsobilosti samostatného finanèného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo kadého úspeného overenia
odbornej spôsobilosti tatutárneho orgánu samostatného finanèného agenta alebo aspoò jedného
èlena tatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca samostatného finanèného agenta, ak ide
o právnickú osobu; vedúcim zamestnancom sa na
úèely tohto zákona rozumie zamestnanec finanèného agenta alebo zamestnanec finanèného poradcu
zodpovedný za vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva,
n) dátum kadého absolvovania osobitného finanèného vzdelávania samostatného finanèného agenta, ak
ide o fyzickú osobu, alebo kadého absolvovania
osobitného finanèného vzdelávania tatutárneho orgánu samostatného finanèného agenta alebo aspoò
jedného èlena tatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca samostatného finanèného agenta, ak ide o právnickú osobu,
o) dátum zápisu do registra,
p) dátum zmeny zápisu v registri s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri
týka, a vyznaèenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre kadý sektor osobitne,
q) dátum zruenia zápisu v registri.
(2) Národná banka Slovenska na svojej internetovej
stránke zverejòuje zo zoznamu samostatných finanèných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a d)
okrem rodného èísla, písm. f), g), i), j), o) a q).
(3) Evidovanými údajmi v zozname viazaných finanèných agentov sú:
a) registraèné èíslo,
b) obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide
o právnickú osobu,
c) titul, meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt
a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
d) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu viazaného finanèného agenta, ak ide o právnickú osobu,
e) dôvod zruenia zápisu v registri pod¾a § 16 ods. 2,
f) názvy èlenských tátov, na ktorých území je viazaný
finanèný agent oprávnený vykonáva finanèné
sprostredkovanie, ak ide o viazaného finanèného
agenta, ktorý vykonáva finanèné sprostredkovanie
v sektore poistenia alebo zaistenia pod¾a § 20,
g) dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonáva finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia
alebo zaistenia na území iných èlenských tátov, a to

h)

i)
j)
k)

l)
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pre kadý èlenský tát osobitne a pre ivotné poistenie a pre neivotné poistenie osobitne,
obchodné meno a identifikaèné èíslo navrhovate¾a,
ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo
meno, priezvisko a rodné èíslo navrhovate¾a, ak ide
o fyzickú osobu, a to pre kadý sektor osobitne; ak
ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa
evidujú pre ivotné poistenie a pre neivotné poistenie osobitne,
dátum zaèatia a dátum ukonèenia platnosti kadej
zmluvy pod¾a § 8,
dátum zápisu do registra,
dátum zmeny zápisu v registri s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, a vyznaèenie zmeny údaja v registri; tieto údaje sa evidujú pre kadý sektor osobitne,
dátum zruenia zápisu v registri.

(4) Národná banka Slovenska na svojej internetovej
stránke zverejòuje zo zoznamu viazaných finanèných
agentov registraèné èíslo, názov alebo obchodné meno,
sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko a názov obce, v ktorej má viazaný finanèný agent trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o sektor poistenia
alebo zaistenia, Národná banka Slovenska zverejòuje
údaje pod¾a prvej vety pre ivotné poistenie a pre neivotné poistenie osobitne.
(5) Na evidované údaje v zozname podriadených finanèných agentov a v zozname viazaných investièných
agentov v príslunom podregistri pod¾a § 13 a na ich
zverejòovanie sa odseky 3 a 4 vzahujú rovnako.
(6) Evidovanými údajmi v zozname finanèných
sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia sú:
a) registraèné èíslo,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma,
ak ide o právnickú osobu, alebo titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
c) meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho poboèky a sídlo poboèky, ak finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva èinnos na území
Slovenskej republiky prostredníctvom poboèky,
d) obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, finanènej intitúcie a finanèného agenta, ak
ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné èíslo finanèného agenta, ak ide o fyzickú osobu,
s ktorým má finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia uzavretú písomnú zmluvu,
e) dátum zaèatia a dátum ukonèenia platnosti kadej
zmluvy pod¾a písmena d),
f) dátum zápisu do registra,
g) dátum zmeny zápisu v registri s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, a vyznaèenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre
kadý sektor osobitne,
h) dátum zruenia zápisu v registri.
(7) Národná banka Slovenska na svojej internetovej
stránke zverejòuje zo zoznamu finanèných sprostred-
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kovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore poistenia
alebo zaistenia údaje uvedené v odseku 6 okrem rodného èísla finanèného agenta, ak ide o fyzickú osobu,
s ktorým má finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia uzavretú písomnú zmluvu.
(8) Evidovanými údajmi v zozname finanèných poradcov sú:
a) registraèné èíslo,
b) èíslo rozhodnutia o udelení prísluného povolenia
pod¾a § 18,
c) obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide
o právnickú osobu,
d) titul, meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt
a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
e) meno, priezvisko a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu finanèného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o udelení prísluného povolenia pod¾a § 18 a dátum
jeho zmeny,
g) dátum zániku prísluného povolenia pod¾a § 18,
h) dôvod zániku prísluného povolenia uvedený v § 19
ods. 1,
i) názvy èlenských tátov, na ktorých území je samostatný finanèný poradca oprávnený vykonáva finanèné poradenstvo, ak ide o finanèného poradcu,
ktorý vykonáva finanèné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia pod¾a § 20,
j) dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonáva finanèné poradenstvo na území iných èlenských
tátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre
kadý iný èlenský tát osobitne,
k) dátum kadého úspeného overenia odbornej spôsobilosti finanèného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo kadého úspeného overenia odbornej
spôsobilosti tatutárneho orgánu finanèného poradcu alebo aspoò jedného èlena tatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca finanèného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
l) dátum kadého absolvovania osobitného finanèného vzdelávania finanèného poradcu, ak ide o fyzickú
osobu, alebo kadého absolvovania osobitného finanèného vzdelávania tatutárneho orgánu finanèného poradcu alebo aspoò jedného èlena tatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca
finanèného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
m) dátum zápisu do registra,
n) dátum zmeny zápisu v registri s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri
týka, a vyznaèenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre kadý sektor osobitne,
o) dátum zruenia zápisu v registri.
(9) Národná banka Slovenska na svojej internetovej
stránke zverejòuje zo zoznamu finanèných poradcov
údaje uvedené v odseku 8 písm. a) a d) okrem rodného
èísla, písm. f), g), i), j), m) a o).
27

) Napríklad § 8 písm. h) zákona è. 566/2001 Z. z.
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TRETIA ÈAS
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE FINANÈNÉHO
SPROSTREDKOVANIA
A FINANÈNÉHO PORADENSTVA
§ 18
Povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného
finanèného agenta a povolenie na vykonávanie
èinnosti finanèného poradcu
(1) Na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného agenta a na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie
Národnej banky Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. O udelení povolenia na vykonávanie èinnosti
samostatného finanèného agenta a o udelení povolenia
na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu rozhoduje Národná banka Slovenska na základe iadosti.
(2) Ak je iadate¾om právnická osoba, na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by preukázané splnenie
týchto podmienok:
a) dôveryhodnos fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym
orgánom iadate¾a, alebo fyzickej osoby, ktorá je èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, fyzickej osoby,
ktorá je èlenom dozorného orgánu iadate¾a, a vedúceho zamestnanca iadate¾a,
b) odborná spôsobilos fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo aspoò jednej fyzickej osoby, ktorá je èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, alebo aspoò jedného vedúceho zamestnanca
iadate¾a,
c) dôveryhodnos a odborná spôsobilos zamestnancov iadate¾a, ktorí majú vykonáva èinnos, ktorej
obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, ak iadate¾ má v úmysle vykonáva
finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d) preh¾adnos skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad iadate¾om,
e) technická a organizaèná pripravenos iadate¾a na
vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
(3) Ak je iadate¾om fyzická osoba, na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by preukázané splnenie
týchto podmienok:
a) dôveryhodnos iadate¾a a jeho plná spôsobilos na
právne úkony,
b) odborná spôsobilos iadate¾a,
c) dôveryhodnos a odborná spôsobilos zamestnancov iadate¾a, ktorí majú vykonáva èinnos, ktorej
obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, ak iadate¾ má v úmysle vykonáva
finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d) technická a organizaèná pripravenos iadate¾a na
vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
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(4) Ak je iadate¾om právnická osoba, v iadosti
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 uvedie
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené,
b) meno, priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt fyzickej
osoby, ktorá je tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo fyzickej osoby, ktorá je èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, fyzickej osoby, ktorá je èlenom dozorného orgánu iadate¾a, a vedúceho zamestnanca
iadate¾a,
c) èi iada o udelenie povolenia na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného agenta alebo povolenia
na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu,
d) oznaèenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo,
e) vyhlásenie iadate¾a o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v iadosti vrátane jej príloh.
(5) Ak je iadate¾om fyzická osoba, v iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 uvedie
a) meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt alebo
miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu,
b) èi iada o udelenie povolenia na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného agenta alebo povolenia
na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu,
c) oznaèenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo,
d) vyhlásenie iadate¾a o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v iadosti vrátane jej príloh.
(6) Ak je iadate¾om právnická osoba, prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú
a) doklady preukazujúce dôveryhodnos fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo
fyzickej osoby, ktorá je èlenom tatutárneho orgánu
iadate¾a, fyzickej osoby, ktorá je èlenom dozorného
orgánu iadate¾a, a vedúceho zamestnanca iadate¾a,
b) doklady preukazujúce odbornú spôsobilos fyzickej
osoby, ktorá je tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo aspoò jednej fyzickej osoby, ktorá je èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a, alebo aspoò jedného vedúceho zamestnanca iadate¾a,
c) písomné vyhlásenie iadate¾a, e vetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
d) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v táte, na ktorého území má iadate¾
sídlo, nie starí ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci zaloenie právnickej osoby,
e) doklady preukazujúce preh¾adnos skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí iadate¾, s uvedením výky priamych a nepriamych podielov na základnom
imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe
v rámci takejto skupiny, ako aj grafické znázornenie
truktúry tejto skupiny,
f) doklady preukazujúce technickú a organizaènú pripravenos iadate¾a na vykonávanie finanèného
sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
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(7) Ak je iadate¾om fyzická osoba, prílohou k iadosti
pod¾a odseku 1 sú
a) doklady preukazujúce dôveryhodnos iadate¾a
a èestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilos na právne úkony,
b) písomné vyhlásenie iadate¾a, e vetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
c) doklady preukazujúce technickú a organizaènú pripravenos iadate¾a na vykonávanie finanèného
sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
(8) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dòa doruèenia úplnej iadosti.
(9) Národná banka Slovenska iados pod¾a odseku 1
zamietne, ak iadate¾ nepreukázal splnenie podmienok
uvedených v odseku 2 alebo odseku 3 alebo ak by udelenie povolenia pod¾a odseku 1 bolo v rozpore s inými
ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným zákonom.
(10) Dôveryhodnos fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ku
dòu podania iadosti pod¾a odseku 1.
(11) Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia by
splnené nepretrite poèas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného
agenta a povolenia na vykonávanie èinnosti finanèného
poradcu. Ak sa skonèí èinnos tatutárneho orgánu,
èlena tatutárneho orgánu alebo sa skonèí pracovný
pomer vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie èinnosti, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, je samostatný finanèný agent a finanèný poradca povinný
zabezpeèi jeho nahradenie bez zbytoèného odkladu.
(12) Samostatný finanèný agent a finanèný poradca sú
povinní bez zbytoèného odkladu oznámi Národnej
banke Slovenska zmeny v skutoènostiach uvedených
v odsekoch 2 a 7.
(13) Povolenie pod¾a odseku 1 nemono previes na
inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(14) Povolenie pod¾a odseku 1 môe obsahova aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný finanèný agent alebo finanèný poradca splni
pred zaèatím vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva, alebo podmienky,
ktoré je samostatný finanèný agent alebo finanèný poradca povinný dodriava pri vykonávaní finanèného
sprostredkovania alebo finanèného poradenstva. V povolení pod¾a odseku 1 mono vykonávanie niektorých
èinností obmedzi.
(15) Na iados samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu mono rozhodnutím Národnej
banky Slovenska povolenie pod¾a odseku 1 zmeni. Na
iados o zmenu povolenia pod¾a odseku 1 a postup Národnej banky Slovenska v konaní o nej sa vzahujú
ustanovenia odsekov 1 a 9 primerane.
(16) Povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného
finanèného agenta a povolenie na vykonávanie èinnosti
finanèného poradcu mono vráti. Vrátenie povolenia
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pod¾a prvej vety musí ma písomnú formu a musí by
doruèené Národnej banke Slovenska.
(17) Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náleitostiach
iadosti o udelenie povolenia na vykonávanie èinnosti
samostatného finanèného agenta a iadosti o udelenie
povolenia na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu
ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 19
Zánik povolenia na vykonávanie èinnosti
samostatného finanèného agenta a povolenia na
vykonávanie èinnosti finanèného poradcu
(1) Povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného
finanèného agenta a povolenie na vykonávanie èinnosti
finanèného poradcu zaniká
a) dòom zruenia samostatného finanèného agenta
alebo finanèného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
b) smrou alebo vyhlásením za màtveho samostatného
finanèného agenta alebo finanèného poradcu, ak ide
o fyzickú osobu,
c) dòom vyhlásenia konkurzu na majetok samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu
alebo dòom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku pod¾a osobitného
predpisu,26)
d) samostatnému finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi s trvalým pobytom alebo so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky dòom vyhlásenia
konkurzu na majetok týchto osôb, dòom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku alebo dòom ukonèenia èinnosti týchto osôb
na území tátu ich trvalého pobytu alebo sídla,
e) dòom vrátenia týchto povolení,
f) dòom predaja podniku samostatného finanèného
agenta alebo finanèného poradcu alebo jeho èasti,
g) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na
právne úkony, ak ide o fyzickú osobu,
h) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí týchto povolení,
i) samostatnému finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi, ak v lehote troch mesiacov odo dòa
udelenia týchto povolení nepodá návrh na zápis finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva do obchodného registra.
(2) Samostatný finanèný agent a finanèný poradca sú
povinní písomne informova Národnú banku Slovenska o skutoènostiach uvedených v odseku 1 písm. a),
c), d) a f) bez zbytoèného odkladu po ich vzniku. Samostatný finanèný agent a finanèný poradca sú povinní
preukáza Národnej banke Slovenska podanie návrhu
na zápis do obchodného registra v lehote do siedmich
dní odo dòa jeho podania.
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§ 20
Finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo
zaistenia a finanèné poradenstvo v sektore poistenia
alebo zaistenia na území iného èlenského tátu
(1) Finanèný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finanèný poradca v sektore poistenia alebo
zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorý má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného èlenského tátu alebo finanèné
poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného èlenského tátu, je povinný o tom informova
Národnú banku Slovenska. Za viazaného finanèného
agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo podriadeného finanèného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý má v úmysle vykonáva finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na
území iného èlenského tátu, je povinný o tom informova Národnú banku Slovenska navrhovate¾.
(2) Národná banka Slovenska do 30 dní odo dòa, keï
prijala informáciu pod¾a odseku 1, oznámi túto skutoènos príslunému orgánu doh¾adu iného èlenského
tátu. Súèasou oznámenia sú údaje zverejòované pod¾a § 17. Zároveò o tomto oznámení informuje osoby
uvedené v odseku 1.
(3) Osoby uvedené v odseku 1 môu zaèa vykonáva
finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo
zaistenia alebo finanèné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného èlenského tátu po
uplynutí jedného mesiaca odo dòa doruèenia informácie Národnej banke Slovenska o splnení informaènej
povinnosti pod¾a odseku 2.
Odborná spôsobilos a dôveryhodnos
§ 21
(1) Odbornou spôsobilosou na úèely tohto zákona sú
teoretické znalosti a praktické schopnosti fyzických
osôb uvedených v odsekoch 4 a 9 vykonáva finanèné
sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo riadne
a na dostatoènej odbornej úrovni.
a)
b)
c)
d)

(2) Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:
základný stupeò odbornej spôsobilosti,
stredný stupeò odbornej spôsobilosti,
vyí stupeò odbornej spôsobilosti,
najvyí stupeò odbornej spôsobilosti.

(3) Odbornou spôsobilosou pre
a) základný stupeò odbornej spôsobilosti je ukonèené
najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie
osobitného finanèného vzdelávania pre kadý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonáva finanèné sprostredkovanie najneskôr do troch mesiacov
odo dòa prvého zápisu do prísluného zoznamu
v príslunom podregistri pod¾a § 13,
b) stredný stupeò odbornej spôsobilosti je ukonèené
1. stredné odborné vzdelanie, dvojroèná odborná
prax v príslunom sektore, úspene vykonaná odborná skúka a absolvovanie osobitného finanèného vzdelávania pre kadý sektor, v ktorom je
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osoba oprávnená vykonáva finanèné sprostredkovanie, alebo
2. vysokokolské vzdelanie a úspene vykonaná odborná skúka,
c) vyí stupeò odbornej spôsobilosti je ukonèené
1. stredné odborné vzdelanie, päroèná odborná
prax v príslunom sektore, úspene vykonaná odborná skúka a absolvovanie osobitného finanèného vzdelávania pre kadý sektor, v ktorom je
osoba oprávnená vykonáva finanèné sprostredkovanie, alebo
2. úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie, trojroèná odborná
prax v príslunom sektore, úspene vykonaná odborná skúka a absolvovanie osobitného finanèného vzdelávania pre kadý sektor, v ktorom je
osoba oprávnená vykonáva finanèné sprostredkovanie, alebo
3. vysokokolské vzdelanie, trojroèná odborná prax
v príslunom sektore a úspene vykonaná odborná skúka,
d) najvyí stupeò odbornej spôsobilosti je
1. úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie, desaroèná odborná
prax v príslunom sektore, úspene vykonaná odborná skúka s certifikátom a absolvovanie osobitného finanèného vzdelávania pre kadý sektor,
v ktorom je osoba oprávnená vykonáva finanèné
poradenstvo, alebo
2. vysokokolské vzdelanie, päroèná odborná prax
v príslunom sektore a úspene vykonaná odborná skúka s certifikátom.
(4) Viazaný finanèný agent, ktorý je fyzickou osobou,
tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho
orgánu viazaného finanèného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spåòa poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti.
(5) Podriadený finanèný agent, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu podriadeného finanèného agenta, ktorý je
právnickou osobou, musí spåòa poiadavky pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti; ak podriadený finanèný agent vykonáva finanèné sprostredkovanie len v jednom sektore, poèas prvých dvoch rokov odo dòa prvého
zápisu do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13 musí spåòa poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti.
(6) Viazaný investièný agent, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec viazaného investièného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spåòa
poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti.
(7) Samostatný finanèný agent, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec samostatného finanèného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí
spåòa poiadavky pre vyí stupeò odbornej spôsobilosti.
(8) Finanèný poradca, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec finanèného poradcu, ktorý
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je právnickou osobou, musí spåòa poiadavky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti.
(9) Kadý zamestnanec viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta a viazaného investièného agenta vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom
je finanèné sprostredkovanie, musí spåòa poiadavky
pre základný stupeò odbornej spôsobilosti. Kadý zamestnanec samostatného finanèného agenta vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie, musí spåòa poiadavky pre stredný stupeò
odbornej spôsobilosti. Kadý zamestnanec finanèného
poradcu vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je finanèné poradenstvo, musí spåòa poiadavky pre vyí
stupeò odbornej spôsobilosti.
(10) Odbornú spôsobilos preukazuje
a) viazaný finanèný agent a viazaný investièný agent
navrhovate¾ovi do troch mesiacov odo dòa prvého
zápisu do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13,
b) podriadený finanèný agent
1. navrhovate¾ovi ku dòu podania návrhu na zápis
do prísluného zoznamu v príslunom podregistri
pod¾a § 13,
2. navrhovate¾ovi do troch mesiacov odo dòa prvého
zápisu do prísluného zoznamu v príslunom
podregistri pod¾a § 13, splnenie poiadaviek pre
základný stupeò odbornej spôsobilosti, ak vykonáva finanèné sprostredkovanie len v jednom
sektore, alebo
3. navrhovate¾ovi bez zbytoèného odkladu splnenie
poiadaviek pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti; o splnení poiadaviek pre stredný stupeò
odbornej spôsobilosti je navrhovate¾ povinný
elektronicky informova Národnú banku Slovenska najneskôr do jedného mesiaca odo dòa preukázania ich splnenia,
c) samostatný finanèný agent a finanèný poradca Národnej banke Slovenska ku dòu podania iadosti
o udelenie povolenia pod¾a § 18,
d) zamestnanec finanèného agenta, zamestnanec viazaného investièného agenta alebo zamestnanec
finanèného poradcu do troch mesiacov odo dòa skutoèného zaèatia vykonávania èinnosti, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné
poradenstvo, finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi.
(11) Odborná spôsobilos sa preukazuje
a) úradne osvedèenou kópiou dokladu o dosiahnutí
vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b) potvrdením o dåke odbornej praxe v príslunom
sektore ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej
spôsobilosti a o vykonávanej èinnosti poèas tejto odbornej praxe,
c) potvrdením o absolvovaní osobitného finanèného
vzdelávania,
d) osvedèením o úspenom vykonaní odbornej skúky
alebo certifikátom o úspenom vykonaní odbornej
skúky s certifikátom.
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§ 22
(1) Osoby uvedené v § 21 ods. 4 a 9 si musia priebene dopåòa odborné vedomosti.
(2) Fyzická osoba, ktorá musí spåòa poiadavky pre
základný stupeò odbornej spôsobilosti, je povinná najmenej kadé tyri roky absolvova overenie odbornej
spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finanèného
vzdelávania. Fyzická osoba, ktorá musí spåòa poiadavky pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti, je povinná najmenej kadé tyri roky absolvova overenie
odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finanèného vzdelávania a úspeným vykonaním odbornej skúky. Fyzická osoba, ktorá musí spåòa poiadavky pre vyí stupeò odbornej spôsobilosti, a fyzická
osoba, ktorá musí spåòa poiadavky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti, sú povinné kadé dva roky
absolvova overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finanèného vzdelávania a úspeným vykonaním odbornej skúky alebo úspeným vykonaním odbornej skúky s certifikátom.
(3) Odbornú skúku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpeèuje Národná
banka Slovenska alebo òou poverená právnická osoba.
Úèastníci odbornej skúky sú povinní pred jej vykonaním riadne a vèas uhradi poplatok, ktorý sa pri jej neúspenom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie
odbornej skúky je príjmom Národnej banky Slovenska. Ak odbornú skúku zabezpeèuje právnická osoba
poverená Národnou bankou Slovenska, je poplatok za
jej vykonanie príjmom tejto právnickej osoby.
(4) Finanèný agent, viazaný investièný agent a finanèný poradca sú zodpovední za odbornú spôsobilos
svojich zamestnancov a za jej overenie pod¾a odseku 2.
Na tieto úèely je finanèný agent, viazaný investièný
agent a finanèný poradca povinný vies osobitnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú najmenej tieto údaje a doklady:
a) meno a priezvisko zamestnanca,
b) sektory, v ktorých je zamestnanec oprávnený vykonáva èinnos, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo,
c) dátum zaèatia vykonávania èinnosti zamestnanca,
ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo
finanèné poradenstvo, a to za kadý sektor osobitne,
d) dátum absolvovania kadého osobitného finanèného vzdelávania zamestnanca, a to za kadý sektor
osobitne, a doklady preukazujúce túto skutoènos,
e) osvedèenie o úspenom vykonaní odbornej skúky
zamestnanca, a to za kadý sektor osobitne, ak sa
vykonanie odbornej skúky pre prísluný stupeò
odbornej spôsobilosti vyaduje,
f) úradne osvedèené kópie dokladov preukazujúcich
dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé
stupne odbornej spôsobilosti.
(5) Ustanovenia § 21 a 23 sa nevzahujú na finanèného sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia.
28
29
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(6) Osobitným finanèným vzdelávaním sa na úèely
tohto zákona rozumejú kolenia, kurzy a iné formy
vzdelávania, ktorých úèelom je zabezpeèi pre osobu,
ktorá ich absolvovala, dostatoènú informovanos o finanèných slubách, zlepi kvalitu jej teoretických
znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie èinností, ktorých obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo. Osobitné finanèné vzdelávanie sa vykonáva pre prísluný sektor.
(7) Odborná skúka s certifikátom je osobitnou odbornou skúkou, za ktorej úspené vykonanie sa získava certifikát. Certifikát potvrdzuje, e osoba, ktorá odbornú skúku s certifikátom úspene vykonala, je
dostatoène informovaná o finanèných slubách a má
teoretické znalosti v takom rozsahu a kvalite, e je
schopná vypracúva nestrannú analýzu dostupných finanèných sluieb v príslunom sektore.
(8) Obsah a rozsah odbornej skúky a odbornej skúky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výku poplatku za jej vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ïalie
podrobnosti o odbornej skúke ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(9) Obsah a rozsah osobitného finanèného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ïalie podrobnosti o osobitnom finanènom vzdelávaní ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií
Slovenskej republiky.
§ 23
(1) Dôveryhodnou osobou sa na úèely tohto zákona
rozumie fyzická osoba, ktorá
a) nebola právoplatne odsúdená za trestný èin proti
majetku, za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný èin;
tieto skutoènosti sa preukazujú výpisom z registra
trestov28) nie starím ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,29) tieto skutoènosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu,
v ktorom sa obvykle zdriava,
b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
èlena predstavenstva, èlena dozorného orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej
kontroly, nebola tatutárnym orgánom ani èlenom
tatutárneho orgánu vo finanènej intitúcii alebo
dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ktorej bolo
odobraté povolenie na vykonávanie jej èinnosti alebo
obdobné povolenie vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom má sídlo, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finanèného sprostredkovania, alebo v právnickej osobe,
ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finanèného poradenstva alebo ktorá nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako finanèný agent alebo
finanèný poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktoré-

) § 10 a 12 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 644/2007 Z. z.
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích zákonov.
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mu bolo odobraté povolenie na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté
povolenie na vykonávanie finanèného poradenstva
alebo bol zruený zápis v registri z dôvodov uvedených v § 16 ods. 2 písm. f), a to kedyko¾vek v období
jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo povolenia
na vykonávanie finanèného poradenstva alebo pred
zruením zápisu v registri,
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
èlena predstavenstva, èlena dozorného orgánu,
prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola tatutárnym orgánom ani
èlenom tatutárneho orgánu vo finanènej intitúcii
alebo dôchodkovej správcovskej spoloènosti, nad
ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred zavedením nútenej
správy,
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
èlena predstavenstva, èlena dozorného orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca
zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly,
nebola tatutárnym orgánom ani èlenom tatutárneho orgánu vo finanènej intitúcii alebo dôchodkovej
správcovskej spoloènosti alebo nebola tatutárnym
orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom vo finanènom agentovi alebo finanènom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok úpadcu nestaèí
na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty,26) a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu,
nemala právoplatne uloenú pokutu vyiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloi pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitných predpisov,30)
spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala
a so zrete¾om na tieto skutoènosti poskytuje záruku,
e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo
vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.

(2) Viazaný finanèný agent, ktorý je fyzickou osobou,
podriadený finanèný agent, ktorý je fyzickou osobou,
viazaný investièný agent, ktorý je fyzickou osobou, kadý zamestnanec viazaného finanèného agenta, podriadeného finanèného agenta a viazaného investièného
agenta vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie, musí by dôveryhodný.
(3) Dôveryhodnos preukazuje
a) viazaný finanèný agent pod¾a odseku 2 a viazaný in30
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vestièný agent pod¾a odseku 2 navrhovate¾ovi ku
dòu podania návrhu na zápis do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13,
b) podriadený finanèný agent pod¾a odseku 2 navrhovate¾ovi ku dòu podania návrhu na zápis do prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13,
c) zamestnanec finanèného agenta alebo finanèného
poradcu ku dòu skutoèného zaèatia vykonávania
èinnosti, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi.
(4) Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finanèného agenta, viazaného investièného agenta, podriadeného finanèného agenta a zamestnanca finanèného agenta alebo finanèného poradcu sa
vzahuje § 18 rovnako.
Organizaèné poiadavky na vykonávanie
finanèného sprostredkovania
a finanèného poradenstva
§ 24
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní
primerane k povahe a rozsahu èinnosti pod¾a tohto zákona
a) zavies, uplatòova a dodriava postupy rozhodovania a organizaènú truktúru, v ktorej sú jednoznaène a preukázate¾ne pecifikované vzahy podriadenosti a nadriadenosti, rozdelené úlohy, právomoc
a zodpovednos, s dôrazom na identifikáciu osôb
zodpovedných za vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva a osôb
vykonávajúcich finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo,
b) organizaènú truktúru upravi tak, aby zabezpeèovala riadne a bezpeèné vykonávanie èinnosti a zabraòovala vzniku konfliktu záujmov,
c) upravi vzahy medzi tatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednos finanèného agenta a finanèného poradcu vo veciach ochrany
pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a pred
financovaním terorizmu,
d) zabezpeèi, aby osoby zodpovedné za vykonávanie
finanèného sprostredkovania alebo finanèného
poradenstva a osoby vykonávajúce finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo boli oboznámené so veobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, ktoré musia by
dodrané na riadne plnenie ich povinností,
e) zamestnáva zamestnancov so skúsenosami, znalosami a odbornou spôsobilosou potrebnou na plnenie pridelených úloh a èinností,
f) vies riadne záznamy o svojej èinnosti a vnútornej
organizácii.
(2) Ak má tatutárny orgán finanèného agenta alebo
tatutárny orgán finanèného poradcu viac èlenov, finanèný agent alebo finanèný poradca je povinný ustanovi jedného èlena tatutárneho orgánu, ktorý bude

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2008
Z. z. v znení neskorích predpisov.
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zodpovedný za vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
§ 25
(1) Ak ide o právnickú osobu, samostatný finanèný
agent a finanèný poradca sú povinní zahrnú do svojej organizaènej truktúry vedúceho zamestnanca.
Samostatný finanèný agent a finanèný poradca pod¾a
prvej vety sú povinní zabezpeèi vedúcemu zamestnancovi prístup ku vetkým informáciám a podkladom potrebným na riadne vykonávanie jeho èinnosti.
(2) Ak ide o fyzickú osobu, samostatný finanèný
agent je povinný zahrnú do svojej organizaènej truktúry vedúceho zamestnanca, len ak vykonáva finanèné
sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finanèných agentov.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 sa na viazaného finanèného agenta a podriadeného finanèného agenta vzahuje, len ak vykonáva finanèné sprostredkovanie prostredníctvom svojich zamestnancov.
(4) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje na finanènú intitúciu, ktorá má uzavretú zmluvu pod¾a § 8
s aspoò jedným viazaným finanèným agentom.
(5) Ak ide o fyzickú osobu, povinnosti pod¾a tohto zákona vzahujúce sa na vedúceho zamestnanca vykonáva samostatný finanèný agent alebo finanèný poradca;
to neplatí, ak je do organizaènej truktúry samostatného finanèného agenta zahrnutý vedúci zamestnanec.
(6) Vedúci zamestnanec finanèného agenta a finanèného poradcu je zodpovedný najmä za
a) monitorovanie dodriavania povinností zamestnancov vykonávajúcich èinnos, ktorej obsahom je finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, a za prijímanie opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov pri vykonávaní tejto èinnosti,
b) poskytovanie odbornej pomoci zamestnancom vykonávajúcim èinnos pod¾a písmena a) pri dodriavaní
povinností pod¾a tohto zákona,
c) preverovanie a vybavovanie saností klientov finanèného agenta alebo finanèného poradcu pod¾a
§ 26.
(7) Vedúci zamestnanec samostatného finanèného
agenta je zodpovedný aj za
a) vykonávanie èinností uvedených v odseku 6 aj vo
vzahu k podriadenému finanènému agentovi, s ktorými má samostatný finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 9, a jeho klientom,
b) vykonávanie kontroly pod¾a § 29 nad èinnosou podriadeného finanèného agenta, s ktorým má samostatný finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 9.
(8) Vedúci zamestnanec finanènej intitúcie je zodpovedný za
a) vykonávanie èinností uvedených v odseku 6 aj vo
vzahu k viazanému finanènému agentovi, s ktorým
má finanèná intitúcia uzavretú zmluvu pod¾a § 8,
a jeho klientom,
b) vykonávanie kontroly pod¾a § 29 nad èinnosou viazaného finanèného agenta, s ktorým má finanèná intitúcia uzavretú zmluvu pod¾a § 8.
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(9) Za riadne vykonávanie èinnosti vedúceho zamestnanca zodpovedá fyzická osoba, ktorá je tatutárnym
orgánom finanèného agenta, finanèného poradcu alebo finanènej intitúcie, èlenom tatutárneho orgánu finanèného agenta, finanèného poradcu pod¾a § 24
ods. 2 alebo finanènej intitúcie.
§ 26
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní vypracova a dodriava vnútorné akty riadenia upravujúce evidenciu saností klientov alebo potenciálnych
klientov. Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní zavies a uplatòova úèinné a preh¾adné postupy
riadneho preverenia a vèasného vybavovania saností
klientov alebo potenciálnych klientov a vies záznam
o kadej sanosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie.
(2) Povinnosti uvedené v odseku 1 sa vzahujú aj na
a) finanènú intitúciu vo vzahu k sanostiam klientov na èinnos viazaného finanèného agenta, s ktorým má finanèná intitúcia uzavretú zmluvu pod¾a
§ 8,
b) samostatného finanèného agenta vo vzahu k sanostiam klientov na èinnos podriadeného finanèného agenta, s ktorým má samostatný finanèný agent
uzavretú zmluvu pod¾a § 9.
(3) Finanèná intitúcia a samostatný finanèný agent
sú na úèely zabezpeèenia dodriavania povinností uvedených v odseku 1 povinní vypracova a uplatòova
osobitný vnútorný predpis.
(4) Záznam pod¾a odseku 1 musí obsahova tieto
údaje:
a) meno, priezvisko a adresa bydliska saovate¾a, ak
ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno
a sídlo saovate¾a, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet sanosti,
c) dátum doruèenia sanosti,
d) identifikácia osôb, na ktoré bola sanos podaná,
e) vyhodnotenie skutoènosti, èi bola sanos oprávnená,
f) opatrenia prijaté na vybavenie sanosti,
g) dátum vybavenia sanosti.
(5) Finanèná intitúcia, finanèný agent a finanèný
poradca sú povinní vybavi sanos a prija opatrenia
na vybavenie sanosti do 30 dní odo dòa jej doruèenia
a v tejto lehote sú povinní písomne upovedomi klienta
o spôsobe vybavenia jeho sanosti. V odôvodnených
prípadoch môe finanèná intitúcia, finanèný agent
a finanèný poradca lehotu pod¾a prvej vety predåi najviac na 60 dní odo dòa doruèenia sanosti, prièom
musí saovate¾ovi oznámi dôvody predåenia lehoty
na 60 dní, a to do 30 dní odo dòa doruèenia sanosti.
(6) Podrobnosti o organizaèných poiadavkách na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva môe ustanovi Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
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§ 27
Konflikt záujmov
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní
prija opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, tatutárnym orgánom, èlenmi jeho tatutárneho orgánu,
ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami, osobami prepojenými s finanèným agentom alebo finanèným poradcom vzahom kontroly;27) ak sa pri vykonávaní finanèného sprostredkovania alebo finanèného
poradenstva nemono vyhnú konfliktu záujmov, musí
sa povaha a príèina konfliktu oznámi klientovi pred
vykonávaním finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva a v prípade jeho vykonania
uprednostni záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaisti rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so vetkými klientmi.
(2) Samostatným finanèným agentom, tatutárnym
orgánom samostatného finanèného agenta, èlenom
tatutárneho orgánu samostatného finanèného agenta
a zamestnancom samostatného finanèného agenta nesmie by
a) èlen tatutárneho orgánu finanènej intitúcie, prokurista finanènej intitúcie, èlen dozorného orgánu
finanènej intitúcie alebo zamestnanec finanènej intitúcie; to neplatí, ak
1. ide o finanènú intitúciu, ktorá má so samostatným finanèným agentom uzatvorenú zmluvu
pod¾a § 7,
2. finanèná intitúcia a samostatný finanèný agent
sú súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
3. pravidlá obozretného podnikania samostatného
finanèného agenta obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní finanèného sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými v úvodnej vete tohto písmena,
b) iný finanèný agent, tatutárny orgán iného finanèného agenta alebo èlen tatutárneho orgánu iného finanèného agenta, prokurista iného finanèného agenta, èlen dozorného orgánu iného finanèného agenta
alebo zamestnanec iného finanèného agenta,
c) finanèný poradca, tatutárny orgán finanèného poradcu alebo èlen tatutárneho orgánu finanèného
poradcu, prokurista finanèného poradcu, èlen dozorného orgánu finanèného poradcu alebo zamestnanec finanèného poradcu.
(3) Viazaným finanèným agentom, tatutárnym orgánom viazaného finanèného agenta, èlenom tatutárneho orgánu viazaného finanèného agenta a zamestnancom viazaného finanèného agenta nesmie by
a) èlen tatutárneho orgánu finanènej intitúcie, prokurista finanènej intitúcie, èlen dozorného orgánu
finanènej intitúcie alebo zamestnanec finanènej intitúcie; to neplatí, ak
1. ide o finanènú intitúciu, ktorá má s viazaným finanèným agentom uzavretú zmluvu pod¾a § 8,
2. finanèná intitúcia a viazaný finanèný agent sú
súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
3. pravidlá obozretného podnikania viazaného finanèného agenta obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní finanèného
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sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými
v úvodnej vete tohto písmena,
b) iný finanèný agent, tatutárny orgán iného finanèného agenta alebo èlen tatutárneho orgánu iného
finanèného agenta, prokurista iného finanèného
agenta, èlen dozorného orgánu iného finanèného
agenta alebo zamestnanec iného finanèného agenta;
to neplatí, ak tento iný finanèný agent vykonáva finanèné sprostredkovanie v odliných sektoroch ako
viazaný finanèný agent,
c) finanèný poradca, tatutárny orgán finanèného poradcu alebo èlen tatutárneho orgánu finanèného
poradcu, prokurista finanèného poradcu, èlen dozorného orgánu finanèného poradcu alebo zamestnanec finanèného poradcu.
(4) Podriadeným finanèným agentom, tatutárnym
orgánom podriadeného finanèného agenta, èlenom
tatutárneho orgánu podriadeného finanèného agenta
a zamestnancom podriadeného finanèného agenta nesmie by
a) èlen tatutárneho orgánu finanènej intitúcie, prokurista finanènej intitúcie, èlen dozorného orgánu
finanènej intitúcie alebo zamestnanec finanènej intitúcie,
b) iný finanèný agent, tatutárny orgán iného finanèného agenta alebo èlen tatutárneho orgánu iného
finanèného agenta, prokurista iného finanèného
agenta, èlen dozorného orgánu iného finanèného
agenta alebo zamestnanec iného finanèného agenta;
to neplatí, ak
1. sú súèasne splnené tieto podmienky:
1a. ide o samostatného finanèného agenta, ktorý
má s podriadeným finanèným agentom uzavretú zmluvu pod¾a § 9,
1b. samostatný finanèný agent a podriadený finanèný agent sú súèasou skupiny s úzkymi
väzbami,
1c. pravidlá obozretného podnikania podriadeného finanèného agenta obsahujú postupy na
zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní
finanèného sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými v úvodnej vete tohto písmena
alebo
2. iný finanèný agent vykonáva finanèné sprostredkovanie v odliných sektoroch ako podriadený finanèný agent,
c) finanèný poradca, tatutárny orgán finanèného poradcu alebo èlen tatutárneho orgánu finanèného
poradcu, prokurista finanèného poradcu, èlen dozorného orgánu finanèného poradcu alebo zamestnanec finanèného poradcu.
(5) Finanèným poradcom, tatutárnym orgánom finanèného poradcu, èlenom tatutárneho orgánu finanèného poradcu a zamestnancom finanèného poradcu nesmie by
a) èlen tatutárneho orgánu finanènej intitúcie, prokurista finanènej intitúcie, èlen dozorného orgánu
finanènej intitúcie alebo zamestnanec finanènej intitúcie,
b) finanèný agent, tatutárny orgán iného finanèného
agenta alebo èlen tatutárneho orgánu finanèného
agenta, prokurista finanèného agenta, èlen dozorné-
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ho orgánu iného finanèného agenta alebo zamestnanec finanèného agenta,
c) tatutárny orgán iného finanèného poradcu alebo
èlen tatutárneho orgánu iného finanèného poradcu, prokurista iného finanèného poradcu, èlen dozorného orgánu iného finanèného poradcu alebo zamestnanec iného finanèného poradcu.
(6) Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finanèným
agentom, nesmie by
a) finanèná intitúcia alebo osoba, ktorá je jej tatutárnym orgánom, èlenom jej tatutárneho orgánu, jej
prokuristom, èlenom jej dozorného orgánu alebo jej
zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
b) osoba, ktorá je súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
v ktorej sa nachádza finanèná intitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom tejto osoby,
èlenom jej tatutárneho orgánu, jej prokuristom,
èlenom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
c) finanèný poradca alebo fyzická osoba, ktorá je jeho
tatutárnym orgánom, èlenom jeho tatutárneho orgánu, jeho prokuristom, èlenom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
d) osoba, ktorá je súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
v ktorej sa nachádza finanèný poradca alebo fyzická
osoba, ktorá je tatutárnym orgánom tejto osoby,
èlenom jej tatutárneho orgánu, jej prokuristom,
èlenom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
e) iný finanèný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho
tatutárnym orgánom, èlenom jeho tatutárneho orgánu, jeho prokuristom, èlenom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
f) osoba, ktorá je súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
v ktorej sa nachádza finanèný agent pod¾a písmena e), alebo fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom tejto osoby, èlenom jej tatutárneho orgánu,
jej prokuristom, èlenom jej dozorného orgánu alebo
jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba.
(7) Ustanovenie odseku 6 neplatí, ak finanèný agent
a osoby uvedené v odseku 6 sú súèasou skupiny s úzkymi väzbami a zároveò ak má finanèný agent uzavreté
zmluvy pod¾a § 7, 8 alebo § 9 len s osobami, ktoré súèasou tejto skupiny s úzkymi väzbami.
(8) Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finanèným
poradcom, nesmie by
a) finanèná intitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je jej
tatutárnym orgánom, èlenom jej tatutárneho orgánu, jej prokuristom, èlenom jej dozorného orgánu
alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
b) osoba, ktorá je súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
v ktorej sa nachádza finanèná intitúcia, alebo fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom tejto osoby,
èlenom jej tatutárneho orgánu, jej prokuristom,
èlenom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
31
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c) finanèný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho tatutárnym orgánom, èlenom jeho tatutárneho orgánu, jeho prokuristom, èlenom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
d) osoba, ktorá je súèasou skupiny s úzkymi väzbami,
v ktorej sa nachádza finanèný agent, alebo fyzická
osoba, ktorá je tatutárnym orgánom tejto osoby,
èlenom jej tatutárneho orgánu, jej prokuristom,
èlenom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba.
(9) Na konflikt záujmov viazaného investièného agenta sa vzahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2
písm. b), odseku 3, odseku 4 písm. b), odseku 5
písm. b), odseku 6, 7, odseku 8 písm. c) a odseku 8
písm. d) rovnako.
(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 9 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt
záujmov.
TVRTÁ ÈAS
PRAVIDLÁ ÈINNOSTI VO VZAHU KU KLIENTOM
§ 28
Veobecné pravidlá
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného
styku s odbornou starostlivosou a v záujme klienta.
(2) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva,
a nesmú ich zneui vo svoj prospech ani v prospech
inej osoby, a to aj po skonèení vykonávania finanèného
sprostredkovania alebo finanèného poradenstva. Poruením povinnosti mlèanlivosti nie je plnenie povinností
pod¾a osobitného predpisu.31)
(3) Za poruenie mlèanlivosti sa nepovauje výmena
informácií medzi finanèným agentom, finanènými intitúciami a inými orgánmi pod¾a osobitných predpisov.32)
(4) Ak je finanèný agent oprávnený inkasova, povaujú sa za uhradené
a) sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finanèného agenta finanènej intitúcii, okamihom ich prevzatia finanèným agentom alebo ich pripísaním na
osobitný úèet finanèného agenta,
b) sumy urèené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú
na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom finanèného agenta, okamihom ich prevzatia
klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na úèet klienta alebo osoby oprávnenej na
ich prevzatie; tieto sumy musia by prevedené na
úèet klienta alebo osobe oprávnenej na ich prevzatie
najneskôr do troch dní odo dòa ich obdrania finanèným agentom.

) Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32
) Napríklad § 134 ods. 3 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 40 ods. 3 zákona è. 8/2008 Z. z.
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(5) Finanèné prostriedky urèené finanènej intitúcii
alebo osobe oprávnenej zo zmluvy o poskytnutí finanènej sluby uloené na osobitnom úète finanèného agenta nie sú majetkom finanèného agenta, a ak sa vyhlási
konkurz na majetok tohto finanèného agenta, nezahàòajú sa do konkurznej podstaty.15)
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 a § 29 a 36 sa vzahujú na pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom finanèného agenta v sektore kapitálového trhu a finanèného poradcu v sektore kapitálového trhu, ak v § 37 ods. 2 nie
je ustanovené inak.
§ 29
(1) Finanèná intitúcia je povinná vynaloi vetko
úsilie, ktoré mono od nej poadova, na to, aby nedochádzalo k poruovaniu povinností pod¾a tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na
vykonávanie finanèného sprostredkovania viazaným
finanèným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu
pod¾a § 8. Samostatný finanèný agent je povinný vynaloi vetko úsilie, ktoré mono od neho poadova, na
to, aby nedochádzalo k poruovaniu povinností pod¾a
tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania
podriadeným finanèným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu pod¾a § 9.
(2) Na úèely odseku 1 je finanèná intitúcia povinná
sústavne preverova dodriavanie povinností pod¾a
tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania viazaným finanèným agentom, s ktorým má uzavretú
zmluvu pod¾a § 8, a samostatný finanèný agent je povinný sústavne preverova dodriavanie povinností
pod¾a tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných
veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa
vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania
podriadeným finanèným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu pod¾a § 9.
(3) Zmluva pod¾a § 8 alebo § 9 musí obsahova ustanovenia umoòujúce finanènej intitúcií a samostatnému finanènému agentovi kona v súlade s odsekmi 1
a 2.
(4) Na úèely odsekov 1 a 3 zmluva pod¾a § 8 alebo § 9
musí obsahova oprávnenie finanènej intitúcie alebo
samostatného finanèného agenta
a) poadova od viazaného finanèného agenta alebo
podriadeného finanèného agenta opätovné absolvovanie osobitného finanèného vzdelávania, ak zistí,
e viazaný finanèný agent alebo podriadený finanèný agent nekonal s odbornou starostlivosou,
b) poadova od viazaného finanèného agenta alebo
podriadeného finanèného agenta vykonanie opatrení smerujúcich k odstráneniu príèin vzniku nedostatkov a k náprave zistených nedostatkov,
c) zadra odmenu vyplývajúcu viazanému finanènému agentovi alebo podriadenému finanènému agentovi z tejto zmluvy a do vykonania opatrení pod¾a
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písmena b), zníi túto odmenu alebo ju nevyplati,
ak viazaný finanèný agent alebo podriadený finanèný agent poruil pravidlá èinnosti vo vzahu ku
klientom alebo spôsobil klientovi kodu,
d) vypoveda zmluvu pod¾a § 8 alebo § 9 a poda návrh
na zruenie zápisu bez zbytoèného odkladu, ak viazaný finanèný agent alebo podriadený finanèný
agent opakovane alebo závaným spôsobom poruil
ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov
alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného
sprostredkovania.
(5) Finanèná intitúcia a samostatný finanèný agent
sú povinní prija primerané organizaèné opatrenia na
úèely plnenia povinností uvedených v odsekoch 1 a 2,
najmä prija osobitný vnútorný predpis upravujúci ich
postup pri plnení týchto povinnosti.
(6) Vedúci zamestnanec finanènej intitúcie alebo vedúci zamestnanec samostatného finanèného agenta je
povinný do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka
predloi Národnej banke Slovenska správu o plnení
povinností finanènej intitúcie alebo samostatného finanèného agenta uvedených v odsekoch 1 a 2 obsahujúcu údaje o preverení a zistení poruení povinností
viazaným finanèným agentom alebo podriadeným finanèným agentom a o uplatnení oprávnení pod¾a odseku 4. Obsah, èlenenie a spôsob predkladania tejto
správy môe Národná banka Slovenska ustanovi opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 30
Zodpovednos za kodu
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú zodpovední
za kodu spôsobenú pri vykonávaní finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
(2) Samostatný finanèný agent a finanèný poradca
musia by poistení pre prípad zodpovednosti za kodu
spôsobenú pri vykonávaní finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva pred zaèatím ich vykonávania a toto poistenie musí trva po celú dobu ich
vykonávania. Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí by
najmenej 100 000 eur na kadú poistnú udalos a najmenej 150 000 eur úhrnom pre vetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúèas, jej výka môe by
najviac 1 % z dohodnutej výky poistného plnenia.
(3) Ak ide o samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu, ktorý je oprávnený vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo
v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva
pod¾a odseku 2 musí ma platnos aj na území iných
èlenských tátov a výka poistného krytia v poistnej
zmluve pod¾a odseku 2 musí by najmenej 1 120 200
eur na kadú poistnú udalos a najmenej 1 680 300 eur
úhrnom pre vetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.
(4) Kópiu poistnej zmluvy pod¾a odseku 2 je samostatný finanèný agent a finanèný poradca povinný
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predloi Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dòa
jej uzavretia.
(5) Samostatný finanèný agent a finanèný poradca
môu zaèa vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo najskôr dòom nadobudnutia
platnosti poistnej zmluvy pod¾a odseku 2.
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzahujú na viazaného finanèného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho
zodpovednos za spôsobenú kodu prevzala finanèná
intitúcia, s ktorou má viazaný finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 8.
(7) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzahujú na podriadeného finanèného agenta rovnako; to neplatí, ak za
neho zodpovednos za spôsobenú kodu prevzal samostatný finanèný agent, s ktorým má podriadený finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a § 9.
(8) Kópiu poistnej zmluvy pod¾a odseku 2 je viazaný
finanèný agent a podriadený finanèný agent povinný
predloi navrhovate¾ovi do 15 dní odo dòa zápisu do
registra.
§ 31
Oprávnenie získava osobné údaje a iné informácie
od klienta a od zástupcu klienta
(1) Na úèely vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva, na úèely identifikácie klienta a na ïalie úèely uvedené v odseku 3 je finanèný agent a finanèný poradca oprávnený od klienta
alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane, poadova
poskytnutie
a) osobných údajov33) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné èíslo,
ak je pridelené, dátum narodenia, tátna príslunos, druh a èíslo dokladu totonosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je
podnikate¾om, aj adresa miesta podnikania, oznaèenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a èíslo zápisu do tohto
registra alebo evidencie,
b) identifikaèných údajov v rozsahu názov, identifikaèné èíslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizaèných zloiek a iná adresa miesta èinnosti, zoznamu èlenov tatutárneho
orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu pod¾a písmena a), oznaèenie registra alebo inej
evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísa33

Èiastka 71

ná,34) a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
ak ide o právnickú osobu,
c) kontaktného telefónneho èísla, faxového èísla a adresy elektronickej poty, ak ich má,
d) dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na
zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných poiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré
sa vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva alebo ktoré
sú dohodnuté s finanèným agentom alebo s finanèným poradcom.
(2) Osobné údaje33) z dokladu totonosti v rozsahu obrazová podobizeò, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu,
tátna príslunos, záznam o obmedzení spôsobilosti na
právne úkony, druh a èíslo dokladu totonosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnos dokladu totonosti, a ïalie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na
ktoré sa vzahuje odsek 1 písm. b) a d), je finanèný
agent a finanèný poradca oprávnený získava od klienta
alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.
(3) Na úèely vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva, na úèely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na úèely overovania
tejto identifikácie, na úèely ochrany a domáhania sa
práv finanèného agenta alebo finanèného poradcu voèi
klientom, na úèely zdokumentovania èinnosti, na úèely
vykonávania doh¾adu a na plnenie úloh a povinností finanèného agenta alebo finanèného poradcu pod¾a tohto
zákona alebo osobitných predpisov35) je finanèný agent
alebo finanèný poradca aj bez súhlasu dotknutej osoby
oprávnený získava, zaznamenáva, uchováva, vyuíva a inak spracúva36) osobné údaje a iné údaje v rozsahu pod¾a odseku 1 a získava osobné údaje klienta alebo
zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním dokladov totonosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie úèelu spracúvania.
(4) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 1 a 3, je finanèný agent a finanèný poradca oprávnený sprístupni a poskytova na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným
predpisom a Národnej banke Slovenska na úèely vykonávania doh¾adu pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov.
(5) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 1 a 3, je fi-

) § 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
) Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, § 3a a § 27 Obchodného zákonníka,
§ 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. v znení zákona è. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách
a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
35
) Napríklad zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov, zákon è. 297/2008 Z. z.
36
) § 4 ods. 1 písm. a) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona
è. 90/2005 Z. z.
37
) Napríklad § 91 ods. 3 a 4 zákona è. 483/2001 Z. z., § 134 zákona è. 566/2001 Z. z., § 98 ods. 3 zákona è. 594/2003 Z. z., § 34 ods. 13 zákona è. 650/2004 Z. z. v znení zákona è. 555/2007 Z. z., § 40 ods. 3 zákona è. 8/2008 Z. z.
34
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nanèný agent a finanèný poradca oprávnený zo svojho
informaèného systému sprístupni a poskytova len
osobám a orgánom, ktorým majú povinnos poskytova
informácie chránené pod¾a osobitných predpisov.37)

òané plnenie alebo nepeòané plnenie s výnimkou
plnenia od klienta.

(6) Ak sa údaje poskytujú finanènému agentovi, povauje sa to za splnenie informaèných povinností voèi
finanènej intitúcii pod¾a osobitných predpisov.30)

Poskytovanie informácií
potenciálnemu klientovi a klientovi

(7) Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyiadané finanèným agentom alebo finanèným poradcom pod¾a
odseku 1 neposkytne, finanèný agent alebo finanèný
poradca nesmie klientovi poskytova finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa vzahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta,
ak táto osoba o finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo prejavila preukázate¾ný záujem.
§ 32
Náklady na finanèné sprostredkovanie
a na finanèné poradenstvo
(1) Finanèný agent môe v súvislosti s vykonávaním
finanèného sprostredkovania prijíma od klienta len
také peòané plnenie alebo také nepeòané plnenie,
o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výke bol
klient pred vykonávaním finanèného sprostredkovania
informovaný. V súvislosti s vykonávaním finanèného
sprostredkovania nesmie finanèný agent poskytova
klientovi alebo potenciálnemu klientovi iadne výhody
finanènej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej
povahy. Za takéto výhody sa nepovauje poskytnutie
drobných reklamných predmetov.
(2) Pred vykonávaním finanèného sprostredkovania
musí by klient jednoznaène, vyèerpávajúcim, presným a zrozumite¾ným spôsobom informovaný o existencii akéhoko¾vek peòaného plnenia alebo nepeòaného plnenia, ktoré prijíma finanèný agent za finanèné
sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.
(3) Na základe poiadavky klienta musí by klient jednoznaène, vyèerpávajúcim, presným a zrozumite¾ným
spôsobom informovaný aj o výke peòaného plnenia
alebo nepeòaného plnenia pod¾a odseku 2. O tejto
monosti musí finanèný agent písomne informova
klienta pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finanènej
sluby.
(4) V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv ivotného poistenia za splnenie povinnosti
pod¾a odseku 3 povauje informovanie klienta o priemernej výke nákladov na finanèné sprostredkovanie
pri jednotlivých odvetviach ivotného poistenia.
(5) Prijatie akéhoko¾vek peòaného plnenia alebo nepeòaného plnenia nesmie bráni povinnosti finanèného agenta kona v záujme klienta.
(6) Finanèný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finanèného poradenstva prijíma akéko¾vek pe38
39

§ 33

(1) Finanèný poradca je povinný informova potenciálneho klienta, e vykonáva finanèné poradenstvo.
(2) Finanèný agent je povinný informova potenciálneho klienta, e vykonáva finanèné sprostredkovanie
a) na základe písomnej zmluvy s jednou finanènou intitúciou alebo viacerými finanènými intitúciami
a o tom, èi tieto písomné zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu; ak klient o to poiada, finanèný agent mu oznámi aj obchodné mená
týchto finanèných intitúcií, alebo
b) na základe písomnej zmluvy s iným finanèným agentom.
(3) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní
poskytnú neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumie
charakteru a rizikám finanènej sluby a následne zodpovedne prija rozhodnutie týkajúce sa finanènej sluby, a to:
a) informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy
o poskytnutí finanènej sluby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finanènej intitúcie a
b) ïalie informácie nevyhnutné na jeho rozhodnutie.
(4) Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finanènej
sluby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je finanèný agent povinný klientovi oznámi
a) názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu,
ak je finanèný agent právnická osoba, alebo meno,
priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania,
ak je finanèný agent fyzická osoba,
b) oznaèenie prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13, v ktorom je finanèný agent zapísaný, jeho registraèné èíslo a spôsob overenia jeho
zápisu v registri,
c) kvalifikovanú úèas38) finanèného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby,
s ktorou má finanèný agent uzavretú zmluvu pod¾a
§ 6,
d) kvalifikovanú úèas osoby, s ktorou má uzavretú
zmluvu pod¾a § 6, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finanèného agenta,
e) postup pri podávaní saností na vykonávanie finanèného sprostredkovania finanèným agentom
a osobitné predpisy39) upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finanèného sprostredkovania,
f) výku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so
sprostredkovanou finanènou slubou,
g) podstatné náleitosti zmluvy o poskytnutí finanènej
sluby pod¾a písmena f).

) § 3 písm. d) zákona è. 8/2008 Z. z.
) Napríklad zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 521/2005 Z. z., zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
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(5) Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finanèného
poradenstva alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je
finanèný poradca povinný potenciálnemu klientovi
oznámi
a) názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko
a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b) oznaèenie prísluného zoznamu v príslunom podregistri pod¾a § 13, v ktorom je finanèný poradca zapísaný, jeho registraèné èíslo a spôsob overenia jeho
zápisu v registri,
c) výku odmeny za poskytnutie finanèného poradenstva a ïalie podmienky zmluvy o poskytnutí finanèného poradenstva.
(6) Pri poskytnutí finanèného poradenstva je finanèný poradca povinný klientovi oznámi
a) výku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finanènou slubou, o ktorej vykonáva finanèné poradenstvo,
b) podstatné náleitosti zmluvy o poskytnutí finanènej
sluby pod¾a písmena a),
c) postup pri podávaní saností na vykonávanie finanèného poradenstva a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich
z finanèného poradenstva.
(7) Informácie uvedené v odsekoch 1 a 6, ktoré poskytuje finanèný agent a finanèný poradca klientovi
alebo potenciálnemu klientovi, musia by
a) písomné alebo na trvanlivom médiu, ak v odseku 13
nie je ustanovené inak,
b) úplné, presné, pravdivé, zrozumite¾né, jednoznaèné, preh¾adné a nezavádzajúce,
c) poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku.
(8) Ak sú informácie uvedené v odsekoch 1 a 6 adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi,
a) musia by presné a nesmú zdôrazòova iadne potenciálne výhody finanènej sluby alebo finanèného
nástroja bez toho, aby zároveò presne a výrazne nepoukázali na akéko¾vek súvisiace riziká,
b) musia by predkladané takým spôsobom, o ktorom
mono predpoklada, e mu porozumie klient, ktorému sú informácie uvedené v odsekoch 1 a 6 urèené
alebo ktorý bude ich pravdepodobným príjemcom,
c) nesmú zamlèova alebo znejasòova dôleité skutoènosti, vyhlásenia alebo varovania a ani zniova ich
význam.
(9) Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie
uvedené v odsekoch 1 a 6 musia by poskytnuté v dostatoènom èasovom predstihu pred uzavretím zmluvy
o poskytnutí finanènej sluby alebo pred uzavretím
zmluvy o poskytnutí finanèného poradenstva na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky.
(10) Povinnos poskytnú informácie uvedené v odsekoch 1 a 6 na trvanlivom médiu sa povauje za splne40
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nú, ak sa informácie poskytujú na inom trvanlivom
médiu, ako je písomná forma, ak
a) poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu
je vhodné vzh¾adom na okolnosti, za ktorých sa finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo poskytuje neprofesionálnemu klientovi,
b) si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu vopred zvolil túto formu poskytnutia informácií.
(11) Ak informácie poskytované neprofesionálnym
klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú finanèné sluby alebo finanèné intitúcie, musia by splnené tieto podmienky:
a) porovnanie musí ma význam a musí by objektívne
a predkladané èestným spôsobom,
b) musia by uvedené zdroje informácií pouitých pri
porovnaní,
c) musia by uvedené fakty a predpoklady pouité pri
porovnaní.
(12) V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie pouíva názov Národná
banka Slovenska ani názov iadneho iného prísluného
orgánu spôsobom, ktorý by vytváral mylný dojem, e tento orgán podporil alebo schválil finanèné sluby sprostredkúvané finanèným agentom alebo o ktorých finanèný poradca poskytuje finanèné poradenstvo.
(13) Informácie môu by poskytnuté klientom alebo
potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient poiada
alebo ak je potrebné uzavrie zmluvu o poskytnutí finanènej sluby bez zbytoèného odkladu. Po uzavretí
zmluvy o poskytnutí finanènej sluby musia by tieto
informácie bez zbytoèného odkladu poskytnuté spôsobom pod¾a odseku 7.
(14) Finanèný agent a finanèný poradca, ktorí vykonávajú svoju èinnos na území Slovenskej republiky
prostredníctvom prostriedkov dia¾kovej komunikácie,
sú povinní zabezpeèi verejnú prístupnos údajov
o svojom zápise v registri, najmä registraèné èíslo
a deò, od ktorého sú oprávnení vykonáva finanèné
sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo.
(15) Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu
klientovi odvolávajú na konkrétny daòový reim, musí
v nich by výslovne uvedené, e daòový reim závisí od
individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môe
zmeni.
(16) Navrhovate¾ je povinný na poiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnú mu údaje o viazanom finanènom agentovi, podriadenom finanènom
agentovi a o viazanom investiènom agentovi v rozsahu
registraèné èíslo, názov alebo obchodné meno, sídlo,
právna forma a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené
a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu.
(17) Ustanoveniami odsekov 1 a 16 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov40) upravujúce poskytovanie informácií.

) Napríklad § 792a a 793 Obèianskeho zákonníka, § 3 ods. 3 a 8 zákona è. 258/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8a ods. 5, § 73b
a 73s, 73v, 74b, 78a a 78b a 111 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 34
Reklama a propagácia
(1) Vetky informácie, ktoré reklama a propagácia finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva obsahuje, musia by v súlade s ïalími informáciami, ktoré finanèný agent alebo finanèný poradca
poskytuje klientovi pri vykonávaní finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva pod¾a § 32
a 33 a pod¾a osobitných predpisov.8)
(2) Ak reklama alebo propagácia finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva obsahuje
ponuku uzavrie zmluvu o poskytnutí finanènej sluby
alebo zmluvu o poskytnutí finanèného poradenstva
a súèasne táto reklama alebo propagácia urèuje spôsob
odpovede alebo zahàòa formulár na odpoveï, musí obsahova prísluné informácie vo vzahu k tejto ponuke
pod¾a § 32 a 33.
§ 35
Posudzovanie klientov
(1) Finanèný agent alebo finanèný poradca je povinný
pred poskytnutím finanèného sprostredkovania alebo
finanèného poradenstva zisti a zaznamena poiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslunej finanènej sluby a o jeho finanènej situácii, a to s oh¾adom na povahu finanènej sluby,
ktorá je predmetom finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
(2) Ak ide o profesionálneho klienta, finanèný agent
alebo finanèný poradca je oprávnený predpoklada, e
tento klient má potrebnú úroveò skúseností a znalostí,
ktoré mu umoòujú porozumie rizikám súvisiacim
s príslunou finanènou slubou a tieto riziká je schopný finanène zvládnu.
(3) Finanèný agent je povinný na základe informácií
zistených pod¾a odseku 1 poskytnú klientovi odbornú
pomoc, informácie a odporúèania, ktoré sú pre neho
vhodné s oh¾adom na informácie zistené pod¾a
odseku 1.
(4) Finanèný poradca je povinný na základe informácií zistených pod¾a odseku 1 poskytnú klientovi finanèné poradenstvo, ktoré je pre neho vhodné s oh¾adom na informácie zistené pod¾a odseku 1.
(5) Ak finanèný agent alebo finanèný poradca nezistí
pred poskytovaním finanèného sprostredkovania alebo
finanèného poradenstva informácie pod¾a odseku 1,
nesmie klientovi poskytnú finanèné sprostredkovanie
alebo finanèné poradenstvo.
§ 36
Vedenie záznamov a informaèná povinnos
(1) Finanèný agent a finanèný poradca sú povinní
vies evidenciu vetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finanèného agenta alebo finanèného poradcu a klienta, iné podmienky, za ktorých
finanèný agent alebo finanèný poradca vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo,
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a ïalie údaje, doklady alebo iné dokumenty pod¾a § 31
ods. 1 a 2. Práva a povinnosti osôb pod¾a prvej vety mono v tejto evidencii vies aj formou odkazu na iné dokumenty alebo veobecne záväzné právne predpisy.
(2) Evidenciu pod¾a odseku 1 je finanèný agent povinný uchováva najmenej poèas piatich rokov od skonèenia platnosti zmluvy o poskytnutí finanènej sluby a finanèný poradca najmenej poèas piatich rokov od
skonèenia platnosti zmluvy o poskytnutí finanèného
poradenstva.
(3) Povinnos vedenia a uchovávania evidencie pod¾a
odsekov 1 a 2 sa na viazaného finanèného agenta
a podriadeného finanèného agenta nevzahuje, ak sa finanèná intitúcia zmluvou pod¾a § 8 zaviazala vies
a uchováva evidenciu viazaného finanèného agenta
pod¾a odsekov 1 a 2 alebo ak sa samostatný finanèný
agent zmluvou pod¾a § 9 zaviazal vies a uchováva evidenciu podriadeného finanèného agenta pod¾a odsekov
1 a 2.
(4) Národná banka Slovenska môe urèi, aby finanèný agent alebo finanèný poradca uchovával vetky alebo niektoré dokumenty dlhie ako pä rokov, ak je to
odôvodnené povahou finanèného sprostredkovania
alebo finanèného poradenstva a ak je to potrebné na
riadny výkon doh¾adu. Tieto dokumenty je finanèný
agent a finanèný poradca povinný poskytnú Národnej
banke Slovenska na jej iados bez zbytoèného odkladu.
(5) Evidenciu pod¾a odseku 1 je finanèný agent a finanèný poradca povinný uchováva na médiu, ktoré
umoòuje uchovávanie informácie takým spôsobom,
aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie
v budúcnosti poui, a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a) Národná banka Slovenska musí ma jednoduchý
prístup k dokumentom a musia jej umoòova rekontrukciu vetkých dôleitých fáz vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva,
b) musí by zabezpeèené, aby bolo mono zisti vetky
opravy èi iné zmeny, ako aj pôvodný obsah dokumentov pred týmito opravami alebo zmenami,
c) musí by zabezpeèené, e s dokumentmi nemono
naklada alebo ich pozmeòova v rozpore s písmenom b).
(6) Podrobnosti o obsahu, spôsobe vedenia a uchovávania evidencie pod¾a odsekov 1 a 5 môe ustanovi
Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným
v zbierke zákonov.
(7) Samostatný finanèný agent je povinný bez zbytoèného odkladu informova Národnú banku Slovenska
o uzavretí alebo vypovedaní kadej zmluvy s finanènou
intitúciou pod¾a § 7.
(8) Samostatný finanèný agent je povinný do 31. marca kalendárneho roka predklada Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finanèného sprostredkovania pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka. Finanèný poradca je povinný do
31. marca kalendárneho roka predklada Národnej
banke Slovenska výkaz o vykonávaní finanèného pora-
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denstva pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
(9) Vedúci zamestnanec samostatného finanèného
agenta a vedúci zamestnanec finanèného poradcu sú
povinní do 31. marca kalendárneho roka predklada
Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej obsahom
sú najmä informácie o zistených nedostatkoch a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
Národná banka Slovenska môe vedúcemu zamestnancovi nariadi doplnenie správy pod¾a prvej vety
a vedúci zamestnanec je povinný vykona toto doplnenie v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska. Obsah, èlenenie a spôsob predkladania správy o vykonávaní funkcie vedúceho zamestnanca môe ustanovi
Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným
v zbierke zákonov.
(10) Obsah, èlenenie a spôsob predkladania výkazu
o vykonávaní finanèného sprostredkovania a výkazu
o vykonávaní finanèného poradenstva ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke
zákonov.
§ 37
Osobitné ustanovenia o pravidlách èinnosti
vo vzahu ku klientom pri vykonávaní finanèného
sprostredkovania a finanèného poradenstva
v sektore kapitálového trhu
(1) Finanèný agent v sektore kapitálového trhu nie je
oprávnený
a) poskytova inú investiènú slubu ako pod¾a § 2
ods. 2,
b) prijíma peòané prostriedky alebo finanèné nástroje klientov a nemôe tak za iadnych okolností by
voèi svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peòané prostriedky alebo cenné papiere.
(2) Na pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom finanèného agenta v sektore kapitálového trhu a finanèného poradcu v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia § 28, 31, 32, 35, § 36 ods. 1 a 6 nevzahujú. Na
takéto pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom sa primerane vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.41)
PIATA ÈAS
DOH¼AD
§ 38
Výkon doh¾adu
(1) Doh¾ad nad vykonávaním finanèného sprostredkovania samostatným finanèným agentom a finanèného poradenstva finanèným poradcom vykonáva Národná banka Slovenska pod¾a tohto zákona a pod¾a
osobitného predpisu.42)
(2) Doh¾adu Národnej banky Slovenska podlieha za
41

)
)
43
)
44
)
42
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podmienok pod¾a odsekov 8 a 11 aj vykonávanie finanèného
sprostredkovania
alebo
finanèného
poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia finanèným sprostredkovate¾om z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia.
(3) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodriavanie ustanovení tohto zákona, osobitných
predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich
vykonanie, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva,
b) dodriavanie podmienok urèených v povoleniach
udelených pod¾a tohto zákona,
c) plnenie opatrenia uloeného právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(4) Predmetom doh¾adu nie je rozhodovanie sporov zo
zmluvných vzahov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú prísluné súdy43) alebo iný orgán pod¾a osobitného predpisu.44)
(5) Osoby podliehajúce doh¾adu pod¾a tohto zákona
sú povinné na poiadanie Národnej banky Slovenska
v lehote òou urèenej vypracova a predloi aktuálne,
úplné, pravdivé údaje, doklady a informácie potrebné
na riadny výkon doh¾adu.
(6) Pri vykonávaní doh¾adu formou doh¾adu na mieste sa vzahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto doh¾adu riadia ustanoveniami osobitného predpisu.42)
(7) Národná banka Slovenska spolupracuje s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného poradenstva.
(8) Ak Národná banka Slovenska zistí, e finanèný
sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní finanèného
sprostredkovania alebo finanèného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia poruil veobecne záväzné právne predpisy, bez zbytoèného odkladu ho vyzve,
aby v urèenej lehote vykonal nápravu.
(9) Ak finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia v urèenej lehote nevykoná nápravu, informuje Národná banka Slovenska prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu a poiada ho o vykonanie neodkladných
opatrení potrebných na skonèenie protiprávneho stavu
a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(10) Ak napriek opatreniam pod¾a odseku 9 finanèný
sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia naïalej poruuje veobecne záväzné právne predpisy, môe mu Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní prísluného
orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu uloi
opatrenia potrebné na skonèenie protiprávneho stavu

§ 73 a 73h, § 75 a § 112 a 134 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Obèiansky súdny poriadok.
Zákon è. 244/2002 Z. z.
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vrátane uloenia opatrení na odstránenie a nápravu
zistených nedostatkov, ktoré je povinný vykona.
(11) Ak odníme prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu finanènému sprostredkovate¾ovi
z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnenie na vykonávanie èinnosti v sektore poistenia alebo zaistenia, prijme Národná banka Slovenska bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa o tejto
skutoènosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania finanèného sprostredkovania alebo finanèného
poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia pod¾a
tohto zákona.
(12) Národná banka Slovenska je povinná informova
prísluné orgány doh¾adu domovského èlenského tátu o finanèných sprostredkovate¾och z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bolo
uloené opatrenie na nápravu, ktoré by viedlo k zrueniu zápisu v evidencii sprostredkovate¾ov poistenia alebo zaistenia vedenej pod¾a právnych predpisov domovského èlenského tátu.
(13) Národná banka Slovenska je povinná informova
prísluné orgány doh¾adu domovského èlenského tátu o finanèných sprostredkovate¾och z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bola
uloená sankcia pod¾a § 39.
(14) Národná banka Slovenska je povinná umoni
príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského
tátu vykona doh¾ad na mieste na území Slovenskej
republiky nad vykonávaním finanèného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia finanèným
sprostredkovate¾om z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia. Tento doh¾ad Národná banka
Slovenska umoní vykona potom, ako ju prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu informuje,
e chce vykona taký doh¾ad. Národná banka Slovenska je oprávnená zúèastni sa takého doh¾adu.
(15) Vetky dokumenty potrebné na výkon doh¾adu
musia by Národnej banke Slovenska predloené
v tátnom jazyku.
§ 39
Sankcie
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky
v èinnosti samostatného finanèného agenta, finanèného poradcu a navrhovate¾a spoèívajúce v nedodriavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska,
v nedodriavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto
zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného sprostredkovania alebo vykonávanie
finanèného poradenstva týmito osobami, alebo ak zistí,
e finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri
alebo nemá na túto èinnos udelené povolenie pod¾a
§ 18 Národnou bankou Slovenska, pod¾a závanosti,
rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zistených
nedostatkov
a) uloí samostatnému finanènému agentovi alebo fi-

b)
c)
d)

e)
f)
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nanènému poradcovi opatrenia na odstránenie a na
nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnos v urèenej lehote informova Národnú
banku Slovenska o ich splnení,
uloí samostatnému finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi pokutu do výky 200 000 eur,
obmedzí alebo pozastaví samostatnému finanènému agentovi alebo finanènému poradcovi vykonávanie èinnosti v niektorom z prísluných sektorov,
odoberie samostatnému finanènému agentovi alebo
finanènému poradcovi prísluné povolenie pod¾a
§ 18 alebo obmedzí povolenie vo vzahu k niektorým
z prísluných sektorov,
uloí navrhovate¾ovi pokutu do výky 20 000 eur,
uloí osobe, ktorá vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo v rozpore s týmto
zákonom, bez zápisu v registri alebo bez prísluného
povolenia pod¾a § 18, pokutu do výky 200 000 eur
a ukonèi nepovolenú èinnos.

(2) Sankcie pod¾a odseku 1 mono uklada samostatne alebo súbene a opakovane. Sankcie pod¾a odseku 1
mono uloi do dvoch rokov od zistenia nedostatkov,
najneskôr vak do piatich rokov od ich vzniku.
(3) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo
konania o uloení sankcie pod¾a odseku 1 prerokova
nedostatky v èinnosti samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu, ktorý je povinný poskytnú Národnej banke Slovenska òou poadovanú súèinnos.
(4) Ak sa pri vykonávaní doh¾adu zistí, e v súvislosti
s poruením povinnosti ustanovenej týmto zákonom
získala majetkový prospech osoba, ktorá poruila povinnos ustanovenú týmto zákonom, jej blízka osoba
alebo osoba, ktorá má s òou úzke väzby, môe Národná
banka Slovenska uloi osobe, ktorá získala majetkový
prospech, povinnos uhradi náhradu rovnajúcu sa
hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor
sa majetkový prospech získal.
(5) Národná banka Slovenska uloí za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných
predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a veobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzahujú na vykonávanie finanèného
sprostredkovania alebo vykonávanie finanèného poradenstva, alebo za poruenie podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou
bankou Slovenska pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu, èlenovi tatutárneho orgánu alebo èlenovi
dozorného orgánu samostatného finanèného agenta
alebo finanèného poradcu pokutu do výky dvanásnásobku mesaèného priemeru jeho celkových príjmov od finanèného agenta, finanèného poradcu alebo finanènej intitúcie,
b) vedúcemu zamestnancovi samostatného finanèného agenta alebo finanèného poradcu pokutu do výky esnásobku mesaèného priemeru jeho celkových príjmov od samostatného finanèného agenta,
finanèného poradcu alebo finanènej intitúcie.
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(6) Pokuta pod¾a odseku 1 písm. b) a e) a odseku 5 je
splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Pokuty pod¾a odseku 5
mono uloi do dvoch rokov od zistenia poruenia povinností, najneskôr vak do piatich rokov od vzniku poruenia povinností. Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
(7) O kadej sankcii pod¾a odseku 1 uloenej finanènému sprostredkovate¾ovi v sektore poistenia alebo zaistenia so sídlom na území iného ako èlenského tátu
informuje Národná banka Slovenska prísluný orgán
doh¾adu tohto tátu.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 40
Spoloèné ustanovenia
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je vo
vzahu k orgánom Európskej únie notifikaèným orgánom v oblasti finanèného sprostredkovania v sektore
poistenia alebo zaistenia a finanèného poradenstva
v sektore poistenia alebo zaistenia.
(2) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný predpis,42) ak tento zákon v druhej èasti neustanovuje inak.
Prechodné ustanovenia
§ 41
(1) Výluèný sprostredkovate¾ poistenia pod¾a doterajích predpisov sa povauje za viazaného finanèného agenta, ktorý má oprávnenie vykonáva finanèné
sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia pod¾a
tohto zákona. Podriadený sprostredkovate¾ poistenia
pod¾a doterajích predpisov sa povauje za podriadeného finanèného agenta, ktorý má oprávnenie vykonáva finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia
a zaistenia pod¾a tohto zákona. Poisovací agent pod¾a
doterajích predpisov sa povauje za samostatného finanèného agenta v sektore poistenia a zaistenia pod¾a
tohto zákona. Poisovací maklér pod¾a doterajích
predpisov sa povauje za finanèného poradcu v sektore poistenia a zaistenia pod¾a tohto zákona. Sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu pod¾a
doterajích predpisov sa povauje za finanèného
sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia pod¾a tohto zákona. Sprostredkovate¾ zaistenia pod¾a doterajích predpisov sa
povauje za samostatného finanèného agenta v sektore poistenia a zaistenia pod¾a tohto zákona. Sprostredkovate¾ zaistenia z iného èlenského tátu pod¾a
doterajích predpisov sa povauje za finanèného
sprostredkovate¾a z iného èlenského tátu v sektore
poistenia alebo zaistenia pod¾a tohto zákona.
(2) Sprostredkovate¾ investièných sluieb pod¾a doterajích predpisov sa povauje za samostatného finanèného agenta v sektore kapitálového trhu pod¾a tohto
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zákona. Viazaný agent pod¾a doterajích predpisov sa
povauje za viazaného investièného agenta pod¾a tohto
zákona.
(3) Sprostredkovate¾ doplnkového dôchodkového
sporenia s oprávnením vykonáva sprostredkovanie
doplnkového dôchodkového sporenia výhradne pre
jednu doplnkovú dôchodkovú spoloènos pod¾a doterajích predpisov sa povauje za viazaného finanèného agenta, ktorý má oprávnenie vykonáva finanèné
sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pod¾a tohto zákona. Sprostredkovate¾
doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením
vykonáva sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia pre dve doplnkové dôchodkové spoloènosti alebo viac doplnkových dôchodkových spoloèností pod¾a doterajích predpisov sa povauje za
samostatného finanèného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pod¾a tohto zákona.
(4) Povoleniena sprostredkovanie poistenia poisovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia,
povolenie na výkon èinnosti sprostredkovate¾a investièných sluieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené pred 1. januárom 2010 sa povaujú za povolenia udelené pod¾a
tohto zákona.
(5) Národná banka Slovenska k 1. januáru 2010 zapíe osoby pod¾a odsekov 1 a 3 do registra, prièom na
postup pri tomto zápise sa ustanovenie § 14 nevzahuje. Osvedèenie o zápise do registra sprostredkovate¾ov
poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia a osvedèenie
o zápise do registra sprostredkovate¾ov doplnkového
dôchodkového sporenia vydané pred 1. januárom
2010 sa povaujú za osvedèenie vydané pod¾a tohto
zákona.
(6) Osoba iná, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 a
3, ktorá vykonáva ku dòu úèinnosti tohto zákona èinnos, na ktorú sa vzahuje tento zákon, a chce vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo, je povinná do 31. decembra 2010 poda
iados o udelenie prísluného povolenia pod¾a § 18
alebo navrhovate¾ je povinný v tejto lehote poda návrh
na zápis tejto osoby.
(7) Ak osoba pod¾a odseku 6 nepodala iados o udelenie prísluného povolenia pod¾a § 18 alebo navrhovate¾ nepodal návrh na zápis, táto osoba nesmie od 1. januára 2011 vykonáva finanèné sprostredkovanie
alebo finanèné poradenstvo.
(8) Ak osoba pod¾a odseku 6 podala iados o udelenie prísluného povolenia pod¾a § 18 vèas a Národná
banka Slovenska túto iados zamietne, táto osoba nesmie vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo odo dòa nasledujúceho po dni
právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto iadosti. Ak navrhovate¾ podal návrh na zápis osoby pod¾a
odseku 6 vèas a Národná banka Slovenska túto osobu
do registra nezapíe, táto osoba nesmie vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo
odo dòa nasledujúceho po dni, v ktorom Národná ban-
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ka Slovenska informovala navrhovate¾a pod¾a § 14
ods. 6.
(9) Osoby pod¾a odsekov 1 a 3 a odseku 6 sú povinné
najneskôr do 31. decembra 2010 zosúladi svoju èinnos s ustanoveniami tohto zákona okrem ustanovení
vzahujúcich sa na
a) stredný stupeò odbornej spôsobilosti, s ktorými sú
povinné zosúladi svoju èinnos do 31. marca 2011,
b) vyí stupeò odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladi svoju èinnos do 30. júna 2011,
c) najvyí stupeò odbornej spôsobilosti, s ktorými sú
povinné zosúladi svoju èinnos do 30. septembra
2011.
(10) Osoby, ktoré zaènú vykonáva finanèné sprostredkovanie alebo finanèné poradenstvo po 1. januári
2010, sú povinné splni poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti najneskôr do 31. decembra
2010 a poiadavky pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti, vyí stupeò odbornej spôsobilosti a najvyí
stupeò odbornej spôsobilosti v lehotách uvedených
v odseku 9 písm. a), b) a c).
(11) Osoby, ktorým bolo udelené povolenie uvedené
v odseku 4 pod¾a doterajích predpisov, sú oprávnené
poda iados o zmenu týchto povolení do 31. decembra 2010 bez poplatku za úkon Národnej banky Slovenska.
(12) Finanèný agent je povinný do 31. decembra 2010
informova Národnú banku Slovenska o svojich platných zmluvách s finanènou intitúciou alebo iným finanèným agentom.
(13) Samostatný finanèný agent a finanèná intitúcia sú povinní preukáza Národnej banke Slovenska
splnenie povinností ustanovených v odseku 9 pre podriadených finanèných agentov alebo viazaných finanèných agentov, s ktorými majú uzavreté platné
zmluvy pod¾a § 8 alebo § 9, a to v lehotách uvedených
v odseku 9.
(14) Ak samostatný finanèný agent nesplnil povinnos uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska
mu odoberie povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného finanèného agenta.
(15) Ak finanèná intitúcia alebo samostatný finanèný agent nesplnil povinnos uvedenú v odseku 13 z dôvodu, e podriadený finanèný agent alebo viazaný finanèný agent nesplnil povinnos uvedenú v odseku 9,
Národná banka Slovenska zruí zápis tohto podriadeného finanèného agenta alebo viazaného finanèného
agenta v registri.
§ 42
(1) Konania zaèaté a neukonèené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa dokonèia pod¾a
doterajích predpisov. Právne úèinky úkonov, ktoré
v konaní nastali pred 1. januárom 2010, zostávajú zachované.
(2) Od 1. januára 2010 sa nedostatky zistené v èinnosti finanèných agentov, finanèných poradcov a iných
osôb, ku ktorým dolo pod¾a doterajích predpisov
a o ktorých sa neviedlo konanie pod¾a doterajích pred-
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pisov, posudzujú a prejednávajú pod¾a tohto zákona,
ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto zákona. Od 1. januára 2010
vak mono uloi len takú sankciu, ktorú umoòuje
uloi tento zákon.
Závereèné ustanovenia
§ 43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 44
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 644/2006 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z. a zákona
è. 70/2008 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúky sprostredkovate¾a investièných sluieb, spôsobe jej vykonania a výke úhrady za jej vykonanie v znení vyhláky
è. 278/2005 Z. z.,
3. vyhláka Národnej banky Slovenska è. 100/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch
do registra sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia,
4. vyhláka Národnej banky Slovenska è. 285/2007
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z. zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
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338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z.,
279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z.,
554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2006 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z,,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a
448/2008 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 3 ods. 1 písm. d) iesty bod a siedmy bod znejú:
6. burzových dohodcov, samostatných finanèných
agentov a finanèných poradcov a iných fyzických
osôb oprávnených vykonáva finanèné sprostredkovanie a finanèné poradenstvo pod¾a osobitného
predpisu,8a)
7. sprostredkovate¾ov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 9c sa vypúa.
2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová poradenstvo, sprostredkovanie alebo finanèné sluby na kapitálovom
trhu8a) nahrádzajú slovami finanèné sprostredkovanie
a finanèné poradenstvo pod¾a osobitného predpisu8a).
Èl. III
Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 264/2006
Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 659/2007
Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z. a zákona è. 270/2008
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 7a sa vkladajú § 7b a 7c, ktoré znejú:
§ 7b
(1) Verite¾ môe vyuíva na finanèné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebite¾ských úverov samostatných finanèných agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a osobitného zákona.12a) Verite¾ je oprávnený
vyuíva osoby pod¾a prvej vety, len ak sú tieto osoby
zapísané v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlen-
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ského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia
a viazaných investièných agentov.12b)
(2) Verite¾ môe vyuíva na finanèné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebite¾ských úverov len osoby,
ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto èinnosti.
§ 7c
(1) Verite¾ je povinný zabezpeèi odbornú spôsobilos
zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.12c)
(2) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 1 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného zákona.12d)
(3) Verite¾ je povinný zabezpeèi overenie odbornej
spôsobilosti zamestnancov pod¾a odseku 1 postupom
pod¾a osobitného zákona.12e)
(4) Verite¾ je povinný vies zoznam zamestnancov
pod¾a odseku 1 v rozsahu pod¾a osobitného zákona.12f).
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12f znejú:

12a) § 7 a 8 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
12b
) § 13 zákona è. 186/2009 Z. z.
12c
) § 5 ods. 3 zákona è. 186/2009 Z. z.
12d
) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
12e
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z.
12f
) § 17 zákona è. 186/2009 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z. a zákona è. 552/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. j) sa nad slovo sprostredkovanie umiestòuje odkaz 4a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 2 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad zákon è. 594/2003 Z. z., zákon è. 186/2009 Z. z..

3. V § 5 sa vypúa písmeno k).
Doterajie písmená l) a r) sa oznaèujú ako písmená
k) a p).
4. Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:
§ 27a
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky môu vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore prijímania
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vkladov a poskytovania úverov samostatných finanèných agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a
osobitného zákona.27a) Banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky sú oprávnené vyuíva osoby
pod¾a prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných
agentov.27b)
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky môu vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore prijímania
vkladov a poskytovania úverov len osoby, ktoré sú
oprávnené vykonáva túto èinnos.
§ 27b
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorí
prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.27c)
(2) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 1 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného zákona.27d)
(3) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov pod¾a odseku 1 postupom pod¾a osobitného zákona.27e)
(4) Banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné vies zoznam zamestnancov pod¾a
odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27e znejú:

27a)
27b
)
27c
)
27d
)
27e
)

§
§
§
§
§

7 a 8 zákona è. 186/2009 Z. z.
13 zákona è. 186/2009 Z. z.
5 ods. 3 zákona è. 186/2009 Z. z.
21ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
22 zákona è. 186/2009 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 429/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 162/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 7/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 336/2005 Z. z., zákona è. 213/2006 Z. z., zákona
è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z. a zákona è. 552/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 48 sa citácia zákon è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008 Z. z. a na konci sa pripája èiarka a táto
citácia: zákon è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. § 61 sa vypúa.
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3. § 61a znie:
§ 61a
(1) Obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi s povolením pod¾a § 56,
banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 alebo zahranièná banka s povolením na vykonávanie bankových
èinností prostredníctvom jej poboèky na území Slovenskej republiky 54a) a s oprávnením pod¾a § 79a
ods. 1 môu vyuíva na finanèné sprostredkovanie
v sektore kapitálového trhu samostatných finanèných agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a
osobitného zákona, 54b) a to len ak sú samostatný finanèný agent a viazaný finanèný agent zapísaní v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského
tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných
investièných agentov; 54c) samostatných finanèných
agentov môu vyuíva na finanèné sprostredkovanie
v sektore kapitálového trhu aj zahranièný obchodník
pod¾a § 65 a 67 a zahranièná banka, ktorá pôsobí na
území Slovenskej republiky pod¾a osobitného zákona. 54d)
(2) Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 môu vyuíva na propagáciu
nimi poskytovaných investièných sluieb a ved¾ajích
sluieb, vyh¾adávanie obchodných príleitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov
a ich postúpenie, umiestnenie finanèných nástrojov
a poskytovanie investièného poradenstva v súvislosti
s takýmito finanènými nástrojmi a nimi ponúkanými
investiènými slubami a ved¾ajími slubami viazaných investièných agentov pod¾a osobitného zákona,54e) a to len ak je viazaný investièný agent zapísaný
v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných agentov54c) alebo v obdobnom registri vedenom
v inom èlenskom táte.
(3) Obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 a zahranièná banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 môu vyuíva na finanèné
sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ïalie
èinnosti pod¾a odseku 2 len osoby, ktoré sú oprávnené
vykonáva tieto èinností.
(4) Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 sú povinní zabezpeèi, aby
viazaný investièný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.
(5) Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením pod¾a § 79a ods. 1 sú povinní sledova èinnosti
svojich viazaných investièných agentov a zabezpeèi
dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov
a ich vnútorných aktov riadenia pri èinnostiach vykonávaných týmito osobami v mene obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením pod¾a § 79a
ods. 1.
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(6) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa vzahujú na zahranièného obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 65
a 67 a zahraniènú banku, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného zákona,54d) ak im
vyuívanie viazaných investièných agentov umoòuje
právny predpis ich domovského èlenského tátu. Zahranièný obchodník s cennými papiermi pod¾a § 65
a 67 a zahranièná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného zákona,54d) sú
oprávnení vyuíva viazaných investièných agentov
z iného èlenského tátu za podmienok ustanovených
právnym predpisom ich domovského èlenského tátu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 54a a 54e znejú:

54a) § 8 zákona è. 483/2001 Z. z.
54b
) § 7 a 8 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
54c
) § 13 zákona è. 186/2009 Z. z.
54d
) § 11 ods. 1 a 2 zákona è. 483/2001 Z. z.
54e
) §12 zákona è. 186/2009 Z. z..

4. Za § 71o sa vkladá § 71p, ktorý znie:
§ 71p
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(2) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 1 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného zákona.57a)
(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov
pod¾a odseku 1 postupom pod¾a osobitného zákona.57b)
(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný vies
zoznam zamestnancov pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

57a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
57b
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z..

5. V § 135 ods. 1 sa za slovom fondu vypúa èiarka
a slová sprostredkovate¾a investièných sluieb.
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Èl. VI
Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 552/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 10 odsek 10 znie:
(10) Ak by sa v dôsledku získania podielu pod¾a odseku 1 písm. a) správcovská spoloènos stala súèasou
finanèného konsolidovaného celku, ktorého súèasou
je aj finanèná holdingová intitúcia, alebo ak by sa stala súèasou finanèného konglomerátu, ktorého súèasou je aj zmieaná finanèná holdingová spoloènos, je
podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu tejto finanènej holdingovej
intitúcie alebo zmieanej finanènej holdingovej intitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finanènú
holdingovú intitúciu alebo zmieanú finanènú holdingovú spoloènos..
2. V § 21 ods. 6 písm. b) prvom bode sa odkaz 38 nahrádza odkazom 41.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 55 znie:

55) § 10 ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré znejú:
§ 25a
(1) Správcovská spoloènos môe vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu
samostatných finanèných agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a osobitného zákona.50a) Správcovská spoloènos je oprávnená vyuíva osoby pod¾a prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri
finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu
v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných agentov.50b)

6. V § 144 odsek 3 znie:
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky
v èinnosti povinnej osoby pod¾a § 132e ods. 4 spoèívajúce v poruení povinností uloených týmto zákonom
alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona,
môe Národná banka Slovenska pod¾a závanosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a) uloi povinnej osobe pod¾a § 132e ods. 4 sankcie
pod¾a odseku 1 písm. a), e) a i),
b) pozastavi povinnej osobe pod¾a § 132e ods. 4 rozirovanie investièných odporúèaní najdlhie na jeden
rok,
c) zakáza povinnej osobe pod¾a § 132e ods. 4 vypracúvanie a rozirovanie investièných odporúèaní..

(2) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 1 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného zákona.50d)

7. V celom texte zákona sa slová viazaný agent vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami viazaný investièný agent v príslunom tvare.

(3) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi
overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov pod¾a odseku 1 postupom pod¾a osobitného zákona.50e)

(2) Správcovská spoloènos môe vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu len
osoby, ktoré sú oprávnené vykonáva túto èinnos.
§ 25b
(1) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorí prichádzajú do
styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom.50c)
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(4) Správcovská spoloènos je povinná vies zoznam
zamestnancov pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 50a a 50e znejú:

50a) § 7 a 8 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
50b
) § 13 zákona è. 186/2009 Z. z.
50c
) § 8a ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z.
50d
) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
50e
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z..

Èl. VII
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z.,
zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z. a zákona è. 659/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. Slová sprostredkovate¾ doplnkového dôchodkového sporenia vo vetkých tvaroch sa v celom texte
zákona nahrádza slovami finanèný agent v sektore
doplnkového dôchodkového sporenia v príslunom
tvare.
2. V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 7,
ktoré znejú:
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorý
prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.24aa)
(5) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 1 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného zákona.24ab)
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov
pod¾a odseku 1 postupom pod¾a osobitného zákona.24ac)
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
vies zoznam zamestnancov pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24aa a 24ac znejú:

24aa) § 5 ods. 3 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24ab
) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
24ac
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z..

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
3. V § 28a ods. 2 sa slová osôb a sprostredkovate¾ov
nahrádzajú slovami osôb a finanèných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia.
4. § 68 a 68c sa vypúajú.
5. V § 71 ods. 4 sa slová konca piateho roku sa nahrádzajú slovami desiatich rokov.
Èl. VIII
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z.,
zákona è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 552/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Zákon è. 186/2009
Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovami obchodníkov
s cennými papiermi vypúa èiarka a slová sprostredkovate¾mi investièných sluieb, za slovom zaisovní
sa vypúa èiarka a slová sprostredkovate¾mi poistenia, sprostredkovate¾mi zaistenia, za slovami spoloènosami, dôchodkovými fondmi sa vypúa èiarka
a slová sprostredkovate¾mi starobného dôchodkového
sporenia a za slová zahranièných intitúcií elektronických peòazí, sa vkladajú slová samostatnými finanènými agentmi, finanènými poradcami,.
3. V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a tátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany
ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu.
4. V § 2 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Doh¾adom na mieste je získavanie informácií
a podkladov o skutoènostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho èinnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná èinnos súvisí
s dohliadaným subjektom, spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj
vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady mono poui
aj na úèely konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Doh¾adom na mieste vak nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom
Národnou bankou Slovenska pod¾a § 12 a 34 tohto zákona a pod¾a osobitných zákonov.
(11) Doh¾adom na dia¾ku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho èinnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná èinnos súvisí
s dohliadaným subjektom, inak ako doh¾adom na
mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predloených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej iadosti a informácií
uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska na
základe tohto zákona, osobitných zákonov, iných veobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska; takto získané informácie a podklady mono poui aj na úèely
konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Doh¾adom na dia¾ku vak nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na dia¾ku postupom Národnej banky
Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska pod¾a § 12 a 34 tohto zákona a pod¾a osobitných zákonov..
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5. V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová vrátane uvedenia vkladajú slová písomných podkladov a iných skutoèností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a.
6. V § 40 ods. 3 sa slová poisovacích agentov, poisovacích maklérov a sprostredkovate¾ov zaistenia, ktorí sú právnickou osobou, môe by najmenej 1 000 Sk
a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovate¾ov investièných sluieb, ktorí sú právnickou osobou, môe by
najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia nahrádzajú slovami samostatných finanèných agentov
a finanèných poradcov.
7. V § 40 ods. 4 druhá veta znie: Výka roèného príspevku pre samostatných finanèných agentov a finanèných poradcov, ktorí sú fyzickou osobou, môe by najmenej 33 eur a najviac 165 eur..
Èl. IX
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 270/2008
Z. z. a zákona è. 552/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. a) druhom bode sa slová povolenie na
vykonávanie sprostredkovania poistenia poisovacím
agentom,6) povolenie na vykonávanie sprostredkovania
poistenia poisovacím maklérom,7) alebo povolenie na
vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia,8) alebo nepôsobila v posledných
desiatich rokoch ako výluèný sprostredkovate¾ poistenia,9)podriadený sprostredkovate¾ poistenia,10) poisovací agent alebo poisovací maklér nahrádzajú slovami povolenie na vykonávanie èinnosti samostatného
finanèného agenta,6) povolenie na vykonávanie èinnosti finanèného poradcu,7) alebo nepôsobila v posledných
desiatich rokoch ako viazaný finanèný agent v sektore
poistenia alebo zaistenia,8) podriadený finanèný agent
v sektore poistenia alebo zaistenia,9) samostatný finanèný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo
finanèný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia
a slová poisovacieho agenta, poisovacieho makléra
alebo sprostredkovate¾a zaistenia sa nahrádzajú slovami samostatného finanèného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finanèného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.
Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 9 znejú:

6) § 7 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní
a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) § 10 zákona è. 186/2009 Z. z.
8
) § 8 zákona è. 186/2009 Z. z.
9
) § 9 zákona è. 186/2009 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
2. V § 3 písm. a) tvrtom bode sa slová poisovacieho
agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia nahrádzajú slovami samostatného finanèného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
alebo finanèného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.
3. V § 4 ods. 5 sa slová sprostredkovanie poistenia
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a iné sprostredkovate¾ské èinnosti nahrádzajú slovami finanèné sprostredkovanie.
4. V § 36 sa odsek 2 dopåòa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:
f) zabezpeèi, aby zamestnanci, ktorí pod¾a pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom, spåòali poiadavky ustanovené pre
základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu,33a)
g) zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov pod¾a písmena f) postupom pod¾a osobitného zákona,33b)
h) zabezpeèi vedenie zoznamu zamestnancov pod¾a
písmena f)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
33b
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z..

5. V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Poisovòa, zaisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poboèka zahraniènej zaisovne sú povinné vyuíva na finanèné sprostredkovanie v sektore poistenia
alebo zaistenia33c) len osoby, ktoré sú zapísané v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných
agentov a sú oprávnení na vykonávanie tejto èinnosti..
Doterajie odseky 3 a 18 sa oznaèujú ako odseky 4
a 19.
Poznámka pod èiarou k odkazu 33c znie:

33c) § 2 ods. 1 a 4 zákona è. 186/2009 Z. z..

6. V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí by poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru
formulára. Vzor formulára o podmienkach uzavretia
poistnej zmluvy, s ktorými musí by poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke
zákonov..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
7. V § 38 ods. 3 sa slová odseku 4 písm. a), b), c) a f)
a odseku 5 písm. a), b), c) a f) nahrádzajú slovami odseku 4 písm. a), b), c), d) a g) a odseku 5 písm. a), b), c),
d) a g).
8. V § 39 písm. c) sa slová èlen orgánu spoloènosti
vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia alebo
sprostredkovanie zaistenia nahrádzajú slovami èlen
orgánu obchodnej spoloènosti vykonávajúcej finanèné
sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia
alebo finanèné poradenstvo v sektore poistenia alebo
zaistenia.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

35) § 6 a 10 zákona è. 186/2009 Z. z..

10. V § 39 písm. d) sa slová sprostredkovate¾ poiste-
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nia, sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu, sprostredkovate¾ zaistenia, sprostredkovate¾ zaistenia z iného èlenského tátu nahrádzajú slovami
finanèný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, finanèný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia, finanèný sprostredkovate¾ z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
11. V § 40 ods. 3 písm. b) sa slová sprostredkovate¾
poistenia alebo sprostredkovate¾ zaistenia nahrádzajú slovami finanèný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finanèný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia.
12. V § 45 ods. 1 písm. h) sa slová sprostredkovania
poistenia a iných sprostredkovate¾ských èinností nahrádzajú slovami finanèného sprostredkovania.
13. V celom texte § 47 sa slová sprostredkovate¾ poistenia vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami finanèný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finanèný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia
v príslunom tvare.
14. V § 47 ods. 6 sa odkaz 53 nahrádza odkazom 35.
Poznámka pod èiarou k odkazu 53 sa vypúa.
15. V § 47 ods. 9 sa za slovom klienta slovo a nahrádza èiarkou a za slovami poistnej zmluvy sa vkladá èiarka a slová poistné zmluvy a doklady súvisiace
s uzavretím a správou poistných zmlúv.
16. V § 67 ods. 10 druhej vete sa slovo piatich nahrádza slovom desiatich.
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è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 218/2000 Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona
è. 281/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona
è. 34/2002 Z. z., zákona è. 95/2002 Z. z., zákona
è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 150/2004 Z. z., zákona
è. 404/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 336/2005 Z. z., zákona è. 118/2006 Z. z., zákona
è. 188/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z. a zákona è. 477/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:
j) pouèenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane
urèenia náleitostí a formy oznámenia o odstúpení,
spôsobe a mieste doruèenia a o oznaèení osoby, ktorej sa toto oznámenie doruèuje,.
2. Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:
§ 802a

Èl. X

(1) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre
prípad úrazu môe osoba, ktorá s poistite¾om uzavrela
poistnú zmluvu, najneskôr do tridsa dní odo dòa
uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpi.

Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení takto:

(2) Prejav vôle osoby, ktorá s poistite¾om uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsa dní odo dòa uzavretia
poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrueniu sa povauje
za odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 1..

1. V § 5 ods. 1 písm. b) iesty bod znie:
6. finanèný agent, finanèný poradca,9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 6 a 10 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmom bode sa vypúajú slová sprostredkovate¾ poistenia, sprostredkovate¾ zaistenia,12).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 sa vypúa.
3. V § 5 ods. 1 sa vypúa písmeno n).

3. V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy pod¾a § 802a, vráti poistite¾ osobe, ktorá s poistite¾om
uzavrela poistnú zmluvu, bez zbytoèného odkladu, najneskôr vak do tridsa dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpoèíta, èo u plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie,
presahuje výku zaplateného poistného, vráti osoba,
ktorá s poistite¾om uzavrela zmluvu alebo poistený, poistite¾ovi výku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné..

Poznámka pod èiarou k odkazu 17 sa vypúa.
Doterajie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno n).

Èl. XII

Èl. XI

Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 8/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona

1. V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová súèasne s nahrádzajú slovami alebo predtým, ako spotrebite¾ bude
viazaný.
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2. V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúa odkaz
10 a slová v Slovenskej republike.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak je
so zmluvou na dia¾ku spojená iná zmluva na dia¾ku,
vzahujúca sa na sluby poskytované dodávate¾om alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávate¾om, takáto iná zmluva sa zruuje bez zmluvnej pokuty, ak
spotrebite¾ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy pod¾a odsekov 1 a 2..
4. § 5 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa nevzahujú na
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zmluvy o pôièke alebo na zmluvy o úvere pod¾a osobitných zákonov.23aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23aa znie:

23aa) § 12 ods. 6 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
§ 58 Obèianskeho zákonníka..

Èl. XIII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I a V, èl. VI tvrtého bodu (§ 25a a 25b), èl. VII
a XII, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 186/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finanènými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zruení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5 apríla 2006, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2004/39/ES o trhoch s finanènými nástrojmi s oh¾adom na urèité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými
pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýení podielov vo finanènom sektore (Ú. v. L 247, 21. 9. 2007) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 2004/39/ES o trhoch s finanènými nástrojmi, pokia¾ ide o vykonávanie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. L 76, 19. 3. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 06/zv. 04, Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).
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