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ZÁVÄZNÉ PODMIENKY PRE OSOBITNÉ FINANČNÉ 
VZDELÁVANIE  

 
 
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava - Ružinov 
(ďalej len „IBV“) je nezisková organizácia, ktorá je oprávnená poskytovať osobitné finančné 
vzdelávanie (ďalej len „OFV“) v súlade s ust. § 22a  zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o FS a FP“) na základe zápisu IBV do zoznamu 
poskytovateľov OFV, vedeného Národnou bankou Slovenska. IBV poskytuje OFV pre 
základný,  stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti finančných agentov v sektoroch 
finančného trhu podľa § 13 ods. zákona o FS a FP. OFV je poskytované dištančnou metódou 
na základe softvérového vybavenia pre výuku prostredníctvom internetu tzv. e-learningom.  
Obsah a rozsah výukových lekcií OFV je poskytovaný v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z 
Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 39/2018 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní.  
 
 
1.1  Registrácia 
 
Pre platné a záväzné prihlásenie na OFV je potrebné prihlásenie do portálu www.ibvofv.sk 
(ďalej len portál) pre OFV. Prihlásením do portálu IBV pre OFV sa každému prihlasovateľovi 
vytvorí účet, prostredníctvom ktorého sa bude možné prihlásiť na OFV, nahliadnuť do OFV, 
spravovať svoj účet a pod. V prípade hromadného prihlásenia bude všetkým prihláseným 
uchádzačom na ich e-mailovú adresu zaslané Prihlasovacie meno a Heslo do portálu. 
Následne je potrebné, aby každá fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje do portálu IBV pravdivo 
a úplne vyplnila všetky povinné políčka registračného formulára. Za správnosť a úplnosť 
údajov je zodpovedná osoba, ktorá vypĺňa registračný formulár a má oprávnenie na 
spracovanie zadávaných osobných údajov osoby v súlade s platnými právnymi predpismi 
o ochrane osobných údajov.  
 
 
1.2  Spracúvanie osobných údajov 
 
IBV  spracúva osobné údaje účastníka OFV na účely splnenia odbornej spôsobilosti pre 
finančného sprostredkovateľa v zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Účastník OFV  je na účely svojej identifikácie povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska a 
osobe poverenej Národnou bankou Slovenska t.j.  IBV ako prevádzkovateľovi osobné údaje 
v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štát trvalého 
pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje,  rodné 
číslo, ak bolo pridelené. Ak rodné číslo na území Slovenskej republiky nebolo pridelené, 
nahrádza sa dátumom narodenia.  
Zoznam osobných údajov občana iného štátu ako Slovenskej republiky: titul, meno a 
priezvisko, rodné číslo, ak bolo pridelené, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa 
prechodného pobytu, e-mailový kontakt, telefonický kontakt. 
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Okrem vyššie uvedených osobných údajov IBV ako prevádzkovateľ spracúva aj e-mailový 
kontakt, telefonický kontakt  a prihlasovacie údaje do portálu OFV. 
 
V mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje zmluvne poverený sprostredkovateľ 
spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o., ktorý zabezpečuje prevádzku portálu, ako aj zálohovanie 
a dostupnosť údajov na portáli. 
Používateľ portálu ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajov 
a právo na informácie ohľadom ich spracúvania. V prípade nesprávnych a neaktuálnych 
údajov má právo na ich opravu. Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi a ich ochranou si 
môže uplatniť na mailovej adrese ibv@nbs.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese 
prevádzkovateľa. 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany 
osobných údajov, predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších právnych predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov. Bližšie informácie sa nachádzajú v Podmienkach ochrany súkromia: 
http://ibv-nbs.sk/docs/IBV-PodmienkyOchranySukromia.pdf 
 
Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu viesť tieto údaje aj po 
zrušení zápisu finančného sprostredkovateľa v registri. 
 
IBV je oprávnená viesť  a archivovať tieto údaje v lehote podľa zákona č. 395/2002 Z.z. 
o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
a súvisiacich predpisov. 
 
 
1.3  Termín osobitného finančného vzdelávania  
 
Termín začatia poskytovania OFV, ktoré organizuje IBV, sa zverejňuje na webovom sídle IBV 
http://www.ibv-nbs.sk/ najneskôr 15 kalendárnych dní pred termínom začatia OFV.  
 
IBV je oprávnený prerušiť poskytovanie dištančnej metódy vzdelávania a prerušenie 
s určením začatia a ukončenia lehoty prerušenia z titulu výkonu systémových servisných 
prác, resp. iných prevádzkových alebo technických príčin. IBV je povinný oznámiť  plánované 
prerušenie podľa predchádzajúcej vety na rovnakej webovej adrese najmenej 15 dní pred 
začiatkom plánovaného prerušenia s určením posledného dňa možného prihlásenia sa do 
systému OFV tak, aby účastník mohol nerušene absolvovať dištančné vzdelávanie vo 
všetkých ním požadovaných sektoroch finančného trhu. V prípade náhlych technických 
porúch alebo v prípade výskytu technického zlyhania systému OFV je IBV povinný informovať 
okamžite všetkých pripojených účastníkov a zabezpečiť okamžite odstránenie príčin zlyhania, 
resp. nefunkčnosti systému s vynaložením najvyššieho úsilia na plynulé zabezpečenie OFV. 
 
1.4  Prihlásenie sa na termín osobitného finančného vzdelávania  
 
Prihlásenie na OFV organizované IBV je možné formou individuálneho alebo hromadného 
prihlásenia.  



4 
 

 
V prípade individuálneho prihlásenia sa prihlasuje jednotlivý uchádzač prostredníctvom 
svojho účtu na portáli IBV pre OFV. Takýto uchádzač je oprávnený prihlásiť sa na termín 
konania OFV za predpokladu, že:  
a) má platný účet na portáli IBV pre OFV;  
b) termín je právoplatne zverejnený;  
c) termín ešte nie je obsadený;  
d) neuplynul už termín možného prihlásenia.  
 
Uchádzač zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v jeho účte na portáli IBV 
a údajov uvedených v prihláške, najmä e-mailového kontaktu. V prípade uvedenia 
nesprávnych alebo neúplných údajov nebude uchádzač pripustený k OFV a IBV nenesie 
zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré nesprávne alebo neúplné údaje spôsobia alebo 
môžu spôsobiť.  
 
Hromadným prihlásením prihlasuje právnická osoba (samostatný finančný agent) viaceré 
fyzické osoby. Prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť viacerých podriadených finančných 
agentov prostredníctvom vyplnenia elektronického súboru, ktorý bude uvedený na portáli 
IBV pre OFV. Uvedený súbor zahŕňa najmä informácie:  
a) kontaktné údaje prihlasovateľa;  
b) údaje uchádzačov a to  

i) titul, meno a priezvisko;  
ii) rodné číslo;  
iii) dátum narodenia;  
iv) adresa trvalého pobytu;  
v) adresa prechodného pobytu;  
vi) telefonický a e-mailový kontakt.  

 
Prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť uchádzača na OFV iba na základe jeho predchádzajúceho 
súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely OFV.    
Prihlásenie inou formou ako uvedenou v týchto podmienkach nie je možné.  
OFV sa organizuje pre každý sektor samostatne, tzn., že na každý sektor je potrebné sa 
prihlásiť samostatne.   
 
1.5  Poplatok za vykonanie osobitného finančného vzdelávania  
 
Poplatok za vykonanie OFV sa platí vopred. Na základe úhrady poplatku sa uchádzačovi 
poskytujú prístupové meno a heslo pre účasť v systéme e-learningu pre OFV. 
 
Poplatok za vykonanie OFV je stanovený sumou 25 EUR s DPH pre každý stupeň a za každý 
sektor pre v ktorom uchádzač vykonáva OFV.  
IBV si vyhradzuje právo na zmenu výšky poplatku za jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.   
Pre absolvovanie OFV vo viacerých sektoroch sa poplatok uhrádza násobkom ceny a počtu 
sektorov, ktorých sa má absolvovať OFV, t.j. jednou konečnou sumou. 
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Pre platné a záväzné prihlásenie formou individuálneho prihlásenia je uchádzač povinný 
bezodkladne najneskôr do 2 dní po prihlásení sa na termín, uhradiť poplatok za vykonanie 
OFV na číslo účtu  SK08 0720 0000 0000 0007 4069  vedeného v Národnej banke Slovenska. 
 
Pri úhrade poplatku za vykonanie OFV je uchádzač povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je 
v tvare rodného čísla uchádzača bez lomky. V prípade neuvedenia alebo nesprávneho 
uvedenia variabilného symbolu sa takáto úhrada bude považovať za neidentifikovanú úhradu 
poplatku za vykonanie OFV až do momentu, dokedy uchádzač nezabezpečí jednoznačnú 
identifikáciu platby. Do toho momentu sa povinnosť riadne a včas zaplatiť poplatok za 
vykonanie OFV nebude považovať za splnenú. Deň úhrady poplatku za OFV je deň pripísania 
finančných prostriedkov na určený účet IBV v banke. V prípade neskorého uhradenia 
poplatku za OFV, resp. neuhradenia tohto poplatku, nebude uchádzačovi umožnené 
vykonanie OFV. V odôvodnených prípadoch je IBV oprávnený zmeniť lehotu na úhradu 
poplatku za vykonanie OFV. 
 
Pre platné a záväzné prihlásenie formou hromadného prihlásenia je prihlasovateľ povinný 
bezodkladne najneskôr do 2 dní po prihlásení uchádzačov na termín uhradiť poplatok za 
vykonanie OFV vo výške 25 EUR s DPH x počet uchádzačov x počet sektorov na číslo účtu 
SK08 0720 0000 0000 0007 4069  vedeného v Národnej banke Slovenska. Pri úhrade 
poplatku za vykonanie skúšky je prihlasovateľ povinný uviesť svoje IČO ako variabilný 
symbol. V prípade neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu sa takáto 
úhrada bude považovať za neidentifikovanú úhradu poplatku za vykonanie OFV až do 
momentu dokedy prihlasovateľ nezabezpečí jednoznačnú identifikáciu platby. Do toho 
momentu sa povinnosť riadne a včas zaplatiť poplatok za vykonanie OFV nebude považovať 
za splnenú. Deň úhrady poplatku za OFV je deň pripísania finančných prostriedkov na určený 
účet IBV. V prípade neskorého uhradenia poplatku za OFV, resp. neuhradenie tohto poplatku 
nebude uchádzačom umožnené OFV. V odôvodnených prípadoch je IBV oprávnený zmeniť 
lehotu na úhradu poplatku za vykonanie OFV. 
 
 
1.6  Prístup na osobitné finančné vzdelávanie 
 
Prístup na OFV bude uchádzačovi umožnený po splnení všetkých podmienok potrebných na 
registráciu a vytvorenie účtu na portáli IBV pre OFV ako aj úhrade poplatku. Takémuto 
uchádzačovi budú sprístupnené študijné materiály v požadovanom stupni odbornej 
spôsobilosti ako aj požadovanom sektore resp. sektoroch. 
 
 
1.7  Vykonanie osobitného finančného vzdelávania 
 
Počas vykonávanie OFV je účastník povinný sa riadiť príslušnými pokynmi na portáli IBV pre 
OFV ako aj návodom. Doba, počas ktorej sú účastníkovi sprístupnené študijné materiály nie 
je časovo obmedzená, je stanovený minimálny čas štúdia vyplývajúci z citovanej vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 39/2018 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní, pričom čas 
pripojenia a účasti v e-learningu je možné prispôsobiť osobným požiadavkám uchádzača. 
Táto doba však môže byť IBV menená. Vykonávanie OFV môže byť dočasne prerušené 
z technických alebo iných dôvodov na strane IBV. Prerušenie OFV sa vykoná na základe 
pasivity účastníka OFV v systéme po prihlásení.  
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1.8  Vyhodnotenie osobitného finančného vzdelávania 
 
Podmienkou pre úspešné absolvovanie OFV je kumulatívne splnenie:  
a) potreba stráviť štúdiom požadovaný čas podľa platnej legislatívy,  
b) absolvovanie rozsahu štúdia podľa platnej legislatívy,  
c) absolvovať úspešne priebežné testy a záverečný test na minimálne skóre 80 %.  
 
Po úspešnom absolvovaní bude účastníkovi sprístupnená možnosť stiahnutia alebo 
vytlačenia  potvrdenia o absolvovaní OFV. IBV zabezpečí úspešným absolventom OFV aj 
doručenie tohto Potvrdenia najneskôr do 7 dní od ukončenia vzdelávania na e-mailovú 
adresu účastníka. IBV zabezpečí nahlásenie účastníka OFV do príslušného registra NBS 
v lehote do 10 dní od dátumu ukončenia OFV v súlade s ust. § 22a ods. 13 písm. e) zákona 
o FS a FP. Akákoľvek zmena alebo vypracovanie duplikátu už vydaného Potvrdenia 
o absolvovaní OFV je spoplatnená administratívnym poplatkom vo výške 10 EUR.  
 
1.9  Odhlásenie z termínu osobitného finančného vzdelávania 
 
Odhlásenie zo štúdia OFV je možné výlučne pred začatím štúdia, resp. pred prvým 
prihlásením sa do portálu IBV pre OFV. V takom prípade je možné požiadať IBV o vrátenie 
poplatku za OFV.   
 
V Bratislave, 8.6.2018 
 
 
 
doc. Ing. Peter Szovics, PhD. 
Riaditeľ 
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 


