
       

 

 

SASP – SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SPROSTREDKOVATEĽOV 

V POISŤOVNÍCTVE 

zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb KÚ Bratislava,  

č. OVVS 195/1995-Ta 

Business centrum ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 

www. sasp.sk 

 

 

 

 

P.T.  

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1 

813 25 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 24. 1. 2018  

 

 
VEC: Pripomienky  k Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012                     
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších 
predpisov 

 

Vážená inštitúcia,  

 
dovoľujeme si Vám preposlať nasledovné pripomienky k Opatrenie 

Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 
Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky 
Slovenska v znení neskorších predpisov 

 
ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:  
 
Časť 5 – položka 3 písmeno a) – poplatok za zápis viazaného finančného 
agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta 
alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra znížiť                    
na sumu 3,- EUR na 1 zapisovanú osobu.  
 
Časť 5 – položka 3 písmeno b) – poplatok za zmena zápisu viazaného 
finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného 
finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia                   
do registra znížiť na sumu 2,- EUR na 1 zapisovanú osobu.  
 
Zdôvodnenie: Napriek skutočnosti, že s týmto typom registrácie je spojená 
administrácia na strane Národnej banky Slovenska, máme za to, že pri výkone 
registračného procesu zo strany Národnej banky Slovenska ide o relatívne 
jednoduchý administratívny úkon,  za realizáciou ktorého je navrhovaná sadzba 
neúmerne vysoká. Pre niektoré spoločnosti bude takáto zmena znamenať 
niekoľkonásobný nárast výšky poplatkov spojených s registráciou podriadených 
finančných agentov, čo považujeme za neprijateľné.   
 
 
 
 
 
 
 



  

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:  
 
Časť 5 – položka 3 písmeno c) - zníženie registračného poplatku pre zápis 
poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania maximálne na sumu 
500,- EUR.  
Časť 5 – položka 3 písmeno d) - zníženie poplatku pre  zmenu zápisu 
poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania maximálne na sumu 
250,- EUR.  
 
Určenie ročného poplatku za udržanie licencie poskytovateľa osobitného 
finančného vzdelávania maximálne vo výške 10% z registračného 
poplatku ročne.  
 
Zdôvodnenie: Pri predkladanej novelizácii zákona č. 186/2009 Z.z. bol v rámci 
odôvodnenia novely registračný poplatok určený na sumu 100,- EUR. Táto suma 
bola v predkladanom opatrení prekročená desaťnásobne. Vzdelávanie by malo byt 
podporovane nielen zo strany Slovenskej republiky všeobecne, ale aj samotnej 
Národnej banky Slovenska. Výšku navrhovaného poplatku považujeme 
jednoducho za neprimerane vysokú. V tejto súvislosti neboli Národnou bankou 
Slovenska prezentované žiadne bližšie informácie, na základe ktorých by bolo 
možné tento poplatok považovať za primeraný.  
 
 Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí prijať prijateľnú formu 
opatrenia vo vzťahu na navrhované poplatky.  
 

S úctou  

 

 

 

Ing. Michaela Kristiníková 

prezident 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve 


