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Informačné povinnosti SFA a FP 

Informačné povinnosti SFA a FP voči Národnej banke 
Slovenska delíme do dvoch kategórií: 
 
 Nepravidelné  

 Ad hoc informačné povinnosti  
 tie, ktoré sú SFA a FP povinní vykazovať vtedy, 

keď daná skutočnosť nastane 
 

 Pravidelné informačné povinnosti  
 vykazovacie povinnosti predkladané na 

pravidelnej vopred určenej báze 
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Pravidelné informačné povinnosti voči 
NBS = vykazovacie povinnosti 

 
• do 22.2.2018 existovali 3 vykazovacie povinnosti na ročnej 

báze  
• správa OG,  
• správa o plnení povinností SFA alebo FI a 
• ročný výkaz 
 

• Novela ZoFS tieto 3 vykazovacie povinnosti zrušila a určila 
nové, ktoré sa budú prvý krát vykazovať v roku 2019 

 
• NBS bude požadovať vyplnenie iba „starého výkazu“ za 

obdobie pred „novým“ výkazníctvom 
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„  
 
 
1. Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania (DL: 31.3.) 

 §36 (8) “SFA je povinný do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej 
banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 
31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.” 

 

2. Správa odborného garanta o vykonávaní funkcie u SFA (DL: 
31.3.) 
 §36 (9) “Odborný garant samostatného finančného agenta je povinní do 31. 

marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska správu o 
vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok.” 

 

3. Správa OG o vykonávaní funkcie smerom k podriadeným 
subjektom (DL: 30.01.) 
 §29 (6) “Odborný garant je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho roka 

predložiť NBS správu o plnení povinností finančnej inštitúcie alebo samostatného 
finančného agenta obsahujúcu údaje o preverení a zistení porušení povinností 
viazaným finančným agentom alebo podriadeným finančným agentom.” 

 Povinnosť vzniká vtedy ak mal subjekt v reportovacom období nahlásený v 
registri aspoň jeden podriadený subjekt 

 Správa obsahuje informácie smerom k externej sprostredkovateľskej sieti 
 Zásadným rozdielom je subjekt, ktorý OG preveruje (v predošlej správe vlastnú 

inštitúcie, v tejto správe však externú sieť) 
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Všeobecné zásady vypĺňania výkazov 
 
• BEST EFFOR BASIS  

• Vypĺňajú SFA a FP vždy za dané obdobie a vždy z 
informácií, ktoré majú k dispozícií z vlastnej 
činnosti 

 

• Predloženie výkazov NENAHRÁDZA splnenie 
iných informačných povinností 

 

• V prípade stavových údajov sa vychádza vždy zo 
stavu k poslednému dňu v danom kvartáli/roku 
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Členenie nových výkazov 

Kvartálne hlásenia 
• Vypĺňajú SFA a FP 4x do roka 
• Predkladajú sa vždy do dvoch mesiacov od príslušného 

kvartálu 
• Predkladajú sa výlučne cez informačný systém NBS  
• Prvý krát sa predložia za 1Q 2019 najneskôr do 31.5.2019 
 

Ročné hlásenia 
• Ročná frekvencia; predkladajú sa vždy do troch mesiacov 

od príslušného kalendárneho roka 
• Predkladajú sa výlučne informačný systém NBS  
• Prvý krát sa predložia za rok 2019 najneskôr do 31.3.2020 
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Obsah výkazov  

• Sťažnosti 

• Porušenia 

• Tipéri 

• Inkasovanie 

• Zmluvy 

• Sprostredkované zmluvy 

• Prihlášky/skupinové zmluvy 

• Prevzaté zmluvy 

• Finančné toky 

• AML 

• Cezhraničné pôsobenie 
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Ďakujem za pozornosť! 

Otázky? 
 

 

 


