
Záväzné podmienky pre Osobitné finančné vzdelávanie 
 
 
Spoločnosť Winners Group, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava je poskytovateľom osobitného 
finančného vzdelávania. Spoločnosť Winners Group, a.s. je osobou so sídlom na území Slovenskej 
republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (ďalej len "register 
poskytovateľov"), viď https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie vedeného Národnou bankou 
Slovenska. Winners Group, a.s., poskytuje AFISP poskytuje OFV pre stredný stupeň odbornej 
spôsobilosti finančných agentov v sektoroch finančného trhu podľa § 13 ods. zákona o FS a FP. OFV je 
poskytované najmä dištančnou metódou na základe softvérového vybavenia pre výuku 
prostredníctvom internetu tzv. e-learningom. Obsah a rozsah výukových lekcií OFV pre stredný stupeň 
je poskytovaný v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 39/2018 
Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní. 

 
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumejú školenia, kurzy a iné 
formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú 
informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností 
potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné 
poradenstvo. 
 
Účastníkom osobitného finančného vzdelávania spoločnosti Winners Group sú fyzické osoby, za 
účelom zvýšenia odbornej pripravenosti na výkon finančného sprostredkovania a finančného 
poradenstva. Účastníkmi osobitného finančného vzdelávania spoločnosti Winners Group, a.s., budú 
najmä, nie však výlučne nasledovné fyzické osoby: 

a.) Podriadení finanční agenti spoločnosti Winners Group, a.s. 
b.) Potenciálni podriadení finanční agenti spoločnosti Winners Group, ktorí si v zmysle zákona 

musia ešte pred registráciou v NBS ako PFA splniť odbornú spôsobilosť 
c.) Podriadení finanční agenti dcérskych spoločností Winners Group, a.s. 
d.) Potenciálni podriadení finanční agenti dcérskych spoločností Winners Group, a.s., ktorí si 

v zmysle zákona musia ešte pred registráciou v NBS ako PFA splniť odbornú spôsobilosť 
e.) Iné fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o výkon osobitného finančného vzdelávania 

v spoločnosti Winners Group, a.s. 
 
Registrácia 
Pre platné a záväzné prihlásenie na OFV je potrebné prihlásenie na stránke www.winacademy.sk pre 
Osobitné finančné vzdelávanie. Prihlásením na stránke www.winacademy.sk pre Osobitné finančné 
vzdelávanie sa každému prihlasovateľovi vytvorí účet, prostredníctvom ktorého sa bude možné 
prihlásiť na Osobitné finančné vzdelávanie, nahliadnuť do Osobitného finančného vzdelávania, 
spravovať svoj účet a podobne. Pre podriadených finančných agentov alebo potenciálnych 
podriadených finančných agentov spoločnosti Winners Group, a.s. a dcérskych spoločností Winners 
Group, a.s., je určené hromadné prihlásenie. Za účelom hromadného prihlásenia prosím kontaktujte 
centrálu spoločnosti Winners Group, a.s. Pre iné fyzické osoby so záujmom o absolvovanie Osobitného 
finančného vzdelávania je určená Individuálna prihláška na stránke www.winacademy.sk.    Všetkým 
prihláseným uchádzačom budú na ich e-mailové adresy zaslané Prihlasovacie meno a Heslo na stránku 
www.winacademy.sk. Následne je potrebné, aby každá fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje na stránku 
www.winacademy.sk pravdivo a úplne vyplnila všetky povinné políčka registračného formulára. Za 
správnosť a úplnosť údajov je zodpovedná osoba, ktorá vypĺňa registračný formulár. Fyzická osoba je 
povinná uviesť údaje SFA. 
 
 



Rozsah, účel a podmienky spracúvania osobných údajov 
V zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Winners Group, a.s., ako prevádzkovateľ povinný o 
účastníkovi osobitného finančného vzdelávania na účely jeho identifikácie spracúvať osobné údaje v 
rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej 
republiky, ak existuje, a rodné číslo, ak bolo pridelené. Ak rodné číslo na území Slovenskej republiky 
nebolo pridelené, nahrádza sa dátumom narodenia. Zoznam osobných údajov občana Slovenskej 
republiky: titul, meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa 
prechodného bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt.  
 
Okrem vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľ spracúva aj mailový kontakt, telefonický 
kontakt a prihlasovacie údaje na stránke www.winacademy.sk. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu 10 rokov s ohľadom na lehoty stanovené v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 
registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov.  
 
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum 
absolvovania Osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej 
spôsobilosti a sektory v ktorých bolo Osobitné finančné vzdelávanie absolvované Národnej banke 
Slovenska, ktorá vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, a to pre 
jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.  
 
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 údajom a 
právo na informácie ohľadne 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 ofv@winnersgroup.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.  
 
Prevádzkovateľ prehlasuje že osobné údaje spracúva 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. 
 
Termín Osobitného finančného vzdelávania 
Termín začatia poskytovania Osobitného finančného vzdelávania, ktoré organizuje spoločnosť Winners 
Group, a.s., sa zverejňuje na webovom sídle spoločnosti www.winnersgroup.sk a termín spustenia 
dištančnej metódy vzdelávania Osobitného finančného vzdelávania na www.winacademy.sk. 
Spoločnosť Winners Group, a.s., je oprávnená 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. Spoločnosť Winners Group, a.s., v takom 
prípade povinná 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 Osobitného finančného vzdelávania 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 Osobitného 
finančného vzdelávania je spoločnosť Winners Group, a.s., povinná informovať okamžite všetkých 
pripojených účastníkov a zabezpečiť okamžite odstránenie príčin zlyhania, resp. nefunkčnosti systému 
s vynaložením najvyššieho úsilia na plynulé zabezpečenie Osobitného finančného vzdelávania. 
 
Prihlásenie sa na termín OFV 
Prihlásenie na Osobitné finančné vzdelávanie organizované spoločnosťou Winners Group, a.s., je 
možné formou individuálneho alebo hromadného prihlásenia. V prípade individuálneho prihlásenia sa 



prihlasuje jednotlivý uchádzač prostredníctvom svojho účtu na stránke www.winacademy.sk pre výkon 
Osobitného finančného vzdelávania. Osobitné finančné vzdelávanie sa organizuje pre každý sektor 
samostatne, tzn., že na každý sektor je potrebné sa prihlásiť samostatne. 
 
Poplatok za vykonanie OFV a jeho úhrada 
Poplatok za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania sa platí vopred. Na základe úhrady poplatku 
sa uchádzačovi sprístupňujú študijné materiály pre Osobitné finančné vzdelávanie. Pre podriadených 
finančných agentov alebo potenciálnych podriadených finančných agentov spoločnosti Winners 
Group, a.s. a dcérskych spoločností Winners Group, a.s., je určený špeciálny poplatok za absolvovanie 
Osobitného finančného vzdelávania, o výške ktorého sa môžu informovať na centrále spoločnosti 
Winners Group, a.s. Poplatok za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania pre iné osoby je 
stanovený sumou 99 EUR za každý sektor, v ktorom uchádzač vykonáva Osobitné finančné vzdelávanie. 
Výška poplatku je stanovená pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Spoločnosť Winners Group, 
a.s., si vyhradzuje právo na zmenu výšky poplatku. Pre absolvovanie Osobitného finančného 
vzdelávania vo viacerých sektoroch sa poplatok uhrádza násobkom ceny a počtu sektorov, v ktorých sa 
má absolvovať Osobitné finančné vzdelávanie. Pre platné a záväzné prihlásenie formou individuálneho 
prihlásenia je uchádzač povinný bezodkladne najneskôr do 5 dní po prihlásení sa na termín, uhradiť 
poplatok za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania na číslo bankového účtu (IBAN):  
 

SK4511110000008959905017 
vedeného v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
 
Pri úhrade poplatku za vykonanie OFV je uchádzač povinný uviesť Variabilný symbol, ktorý je v tvare 
DDMMRRRR dátumu narodenia účastníka, ktorý je fyzickou osobou. V prípade neuvedenia alebo 
nesprávneho uvedenia Variabilného symbolu sa takáto úhrada bude považovať za neidentifikovanú 
úhradu poplatku za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania až do momentu, dokedy uchádzač 
nezabezpečí jednoznačnú identifikáciu platby. Do tohto momentu sa povinnosť riadne a včas zaplatiť 
poplatok za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania bude považovať za nesplnenú. Deň úhrady 
poplatku za Osobitného finančného vzdelávania je deň pripísania finančných prostriedkov na určený 
účet spoločnosti Winners Group, a.s. V prípade neskorého uhradenia poplatku za Osobitné finančné 
vzdelávanie, resp. neuhradenia tohto poplatku, nebude uchádzačovi umožnené vykonanie Osobitného 
finančného vzdelávania. V odôvodnených prípadoch je spoločnosť Winners Group, a.s. oprávnený 
zmeniť lehotu na úhradu poplatku za vykonanie Osobitného finančného vzdelávania.  
 
Prístup na OFV 
Prístup na Osobitné finančné vzdelávania bude uchádzačovi umožnený po splnení všetkých podmienok 
potrebných na registráciu a vytvorenie účtu na stránke www.winacademy.sk pre Osobitné finančné 
vzdelávanie ako aj úhrade poplatku. Takémuto uchádzačovi budú sprístupnené Študijné materiály v 
strednom stupni odbornej spôsobilosti ako aj požadovanom sektore alebo sektoroch. 
 
Vykonanie OFV 
Počas vykonávanie Osobitného finančného sektora je účastník povinný sa riadiť príslušnými pokynmi 
na stránke www.winacademy.sk pre Osobitné finančné vzdelávanie. Doba, počas ktorej sú účastníkovi 
sprístupnené Študijné materiály nie je časovo obmedzená, je však 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. Vykonávanie Osobitného finančného vzdelávania môže byť dočasne prerušené z 
technických alebo iných dôvodov na strane spoločnosti Winners Group, a.s.  
 
Vyhodnotenie OFV 
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) potreba stráviť štúdiom každej témy minimálne 15 minút 
d) absolvovať úspešne priebežné testy a záverečný test na minimálne skóre 80 %. 
 
Po úspešnom absolvovaní bude účastníkovi sprístupnená možnosť stiahnutia alebo vytlačenia 
potvrdenia o absolvovaní Osobitného finančného vzdelávania. Spoločnosť Winners Group, a.s., 
zabezpečí úspešným absolventom Osobitného finančného vzdelávania aj doručenie tohto Potvrdenia 
najneskôr do 7 dní od ukončenia vzdelávania na e-mailovú adresu účastníka. Spoločnosť Winners 
Group, a.s., zabezpečí nahlásenie účastníka Osobitného finančného vzdelávania do príslušného 
registra NBS v lehote do 10 dní od dátumu ukončenia Osobitného finančného vzdelávania v súlade s 
ust. § 22a ods. 13 písm. e) zákona o FS a FP. 
 
Akákoľvek zmena už vydaného Potvrdenia o absolvovaní Osobitného finančného vzdelávania je 
spoplatnená administratívnym poplatkom vo výške 5 EUR/Potvrdenie, ak je zmena požadovaná v 
súvislosti s chybným zadaním osobných údajov účastníkom. Oprava chybných údajov spôsobených 
spoločnosťou Winners Group, a.s., je bez poplatkov. 
 
Odhlásenie z termínu OFV 
Odhlásenie zo štúdia Osobitného finančného vzdelávania po splnení podmienok na jeho prihlásenie 
vrátane úhrady poplatku nie je možné.  
 
V Bratislave, dňa 08.10.2018 
Ľuboš Zubaľ, predseda predstavenstva Winners Group, a.s. 


