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Záväzné podmienky pre Osobitné finančné vzdelávanie
Osobitné finančné vzdelávanie organizované STAKER, s.r.o. sa riadi príslušnou legislatívou pre
organizovanie OFV a to najmä, nie však výlučne Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; a týmito Záväznými podmienkami. Tieto Záväzné podmienky sa vzťahujú na
všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnia na procese prihlásenia
alebo vykonania OFV.
Národná banka Slovenska zapísala dňa 20.04.2018 spoločnosť STAKER, s.r.o. do registra
poskytovateľov OFV pre základný, stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou
a prezenčnou formou. Pri zabezpečovaní OFV sa STAKER, s.r.o. riadi platnou legislatívou a týmito
záväznými podmienkami.
Registrácia
Pre platné a záväzné prihlásenie na OFV je potrebné prihlásenie sa do portálu STAKER, s.r.o.
prostredníctvom registračného formuláru-záväznej prihlášky pre OFV. Prihlásením do portálu
STAKER, s.r.o. pre OFV sa každému prihlasovateľovi vytvorí účet, prostredníctvom ktorého sa
bude možné prihlásiť na OFV. V prípade hromadného prihlásenia bude všetkým prihláseným
uchádzačom na ich e-mailovú adresu zaslané Prihlasovacie meno a Heslo do portálu. Z toho dôvodu
je potrebné, aby každá fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje do portálu STAKER, s.r.o. pravdivo
a úplne vyplnila všetky povinné políčka registračného formulára-záväznej prihlášky. Za správnosť
a úplnosť údajov je zodpovedná osoba, ktorá vypĺňa registračný formulár. Fyzická osoba uvedie
údaj o SFA iba v prípade, že sa, že SFA bude mať s STAKER, s.r.o. dohodu o hromadnom
prihlasovaní svojich spolupracovníkov na OFV.
Spracovanie osobných údajov. Súhlas s poskytnutím kontaktných údajov
Spoločnosť STAKER, s.r.o. ako poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania získava,
spracováva a archivuje osobné údaje účastníkov osobitného finančného vzdelávania na právnom
základe vyplývajúcom z § 22a ods. 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre účely komunikácie poskytovateľa a účastníka osobitného finančného vzdelávania súhlasí
účastník s poskytnutím a spracovaním údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefonický kontakt.
Uvedený súhlas zahŕňa prenos týchto údajov do Národnej banky Slovenska, ich spracovanie
a uloženie v elektronických databázach Národnej banky Slovenska a spoločnosťou STAKER, s.r.o.
Zoznam osobných údajov občana Slovenskej republiky: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt.
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Zoznam osobných údajov občana iného štátu ako Slovenskej republiky: titul, meno a priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo a bolo pridelené, adresa trvalého pobytu, štát trvalého pobytu, emailový kontakt, telefonický kontakt.
Údaje nahlasované Národnej banke Slovenska pre účely evidencie absolventov osobitného
finančného vzdelávania: Meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum absolvovania
osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a
sektory finančného trhu, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované. Uvedené údaje
sa spracovávajú aj na účely vystavenia platných daňových dokladov o úhrade poplatkov na
právnom základe vyplývajúcom zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nahlasované údaje musia byť pravdivé a úplné; sú predmetom elektronického prenosu do evidencie
Národnej banky Slovenska a sú zverejňované v súlade s ust. citovaným osobitným zákonom.
Uvedené údaje je STAKER, s.r.o. ako poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania povinný
archivovať podľa osobitného zákona 10 rokov.
V lehote povinnej archivácie nie je možné absolventom osobitného finančného vzdelávania uplatniť
právo zabudnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov platného s účinnosťou od 25.5.2018.
Poskytovateľ nie je oprávnený použiť údaje na iné účely ako je osobitné finančné vzdelávanie
podľa citovaného osobitného zákona a poskytnúť ich inej osobe ako je Národná banka Slovenska
pre účely podľa citovaného osobitného zákona.
Absolvent osobitného finančného vzdelávania má právo na zistenie rozsahu osobných údajov, účelu
ich použitia a poskytnutia v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov. Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania nevykonáva spracovanie osobných
údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, či iných osôb a na iné, ako tu vymedzené účely.
Termín Osobitného finančného vzdelávania
Termíny OFV, ktoré organizuje STAKER, s.r.o., sú zverejnené na stránke www.staker.biz/
Osobitné finančné vzdelávanie. Oznámenie o konaní OFV sa zverejní najneskôr 15 kalendárnych
dní pred termínom konania OFV.
V odôvodnených prípadoch je STAKER, s.r.o. oprávnený meniť jednotlivé náležitosti vyhláseného
termínu najneskôr do konania vyhláseného termínu. V prípade akejkoľvek zmeny je STAKER,
s.r.o. povinný informovať všetkých prihlásených uchádzačov o takejto zmene a to elektronickou
formou zaslanou uchádzačovi bezodkladne po tejto zmene. Uchádzači prihlásení na takýto termín
sú oprávnení odhlásiť sa z tohto termínu v lehote uvedenej v informácii o zmene, ale najviac do 2
dní po obdržaní informácie o zmene alebo sa prehlásiť na iný termín.
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Prihlásenie sa na termín OFV
Prihlásenie na OFV organizovanú STAKER, s.r.o. je možné formou individuálneho alebo
hromadného prihlásenia.
V prípade individuálneho prihlásenia sa prihlasuje jednotlivý uchádzač prostredníctvom
registračného formuláru-záväznej prihlášky na portáli STAKER, s.r.o. pre OFV. Takýto uchádzač je
oprávnený prihlásiť sa na termín konania OFV za predpokladu, že: a) termín je právoplatne
zverejnený; b) termín ešte nie je obsadený; c) neuplynul už termín možného prihlásenia. Uchádzač
zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v jeho účte na portáli STAKER, s.r.o.
a údajov uvedených v prihláške, najmä e-mailového kontaktu. V prípade uvedenia nesprávnych
alebo neúplných údajov nebude uchádzač pripustený k OFV a STAKER, s.r.o. 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 STAKER, s.r.o.
pre OFV. Uvedený súbor zahŕňa najmä informácie: a) kontaktné údaje prihlasovateľa; b)
identifikačné údaje termínu OFV; c) údaje uchádzačov a to:
ca) titul, meno a priezvisko; cb) dátum narodenia a rodné číslo; cc) adresa trvalého bydliska; cd)
telefonický a e-mailový kontakt. Prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť uchádzača na skúšku iba
s jeho predchádzajúcim súhlasom.
Prihlásenie inou formou, ako uvedenou v týchto záväzných podmienkach, nie je možné.
OFV 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 OFV je stanovený sumou za jeden sektor OFV - 15 EUR za základný
stupeň, 20 EUR za stredný stupeň a 30 EUR za vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, k cene sa účtuje
DPH. STAKER, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu výšky poplatku za jednotlivé stupne odbornej
spôsobilosti. K cenám je možné uplatniť zľavy na základe dohody s poskytovateľom.
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 0173790522/0900 IBAN SK44 0900 0000 000173790522 vedený v SLSP, a.s. Pri
úhrade poplatku za vykonanie OFV je uchádzač povinný uviesť variabilný symbol – dátum
narodenia v tvare dd.mm.rr. alebo IČO. V prípade neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia
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variabilného symbolu sa takáto úhrada nebude považovať za úhradu poplatku za vykonanie OFV až
do momentu, dokedy uchádzač nezabezpečí jednoznačnú identifikáciu platby. Do tohto momentu sa
povinnosť riadne a včas zaplatiť poplatok za vykonanie OFV nebude považovať za splnenú.
Uhradením poplatku za OFV sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet STAKER, s.r.o.
V prípade neskorého uhradenia poplatku za OFV, resp. neuhradenia tohto poplatku, nebude
uchádzačovi umožnené vykonanie OFV. V odôvodnených prípadoch je STAKER, s.r.o. 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 za všetkých prihlásených uchádzačov (t.j. za všetky sektory príslušného stupňa odbornej
spôsobilosti x počet osôb) na číslo účtu IBAN SK44 0900 0000 000173790522 vedený v SLSP,
a.s. 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 nebude považovať za 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. Uhradením poplatku za
OFV sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet STAKER, s.r.o. V prípade neskorého
uhradenia poplatku za OFV, resp. neuhradenie tohto poplatku nebude uchádzačom umožnené OFV.
V odôvodnených prípadoch je STAKER, s.r.o. oprávnený zmeniť lehotu na úhradu poplatku za
vykonanie OFV.
Prístup na OFV
Prístup na OFV bude uchádzačovi umožnený po splnení všetkých podmienok potrebných na
registráciu a vytvorenie účtu na portáli STAKER, s.r.o. pre OFV ako aj po úhrade poplatku.
Takémuto uchádzačovi budú sprístupnené Študijné materiály v požadovanom stupni odbornej
spôsobilosti ako aj požadovanom sektore resp. sektoroch.
Vykonanie OFV
Počas vykonávania OFV je účastník povinný sa riadiť príslušnými pokynmi na portáli STAKER,
s.r.o. pre OFV ako aj Návodom. Doba, počas ktorej sú účastníkovi sprístupnené Študijné materiály,
nie je časovo obmedzená. Minimálna časová účasť vyplýva z Vyhlášky Ministerstva financií SR č.
39/2018 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní. Táto minimálna doba štúdia nemôže byť
STAKER, s.r.o. menená nižším časovým rozsahom, môže však byť časovo predĺžená poskytnutím
doplňujúceho štúdia a na základe odborných konzultácií požadovaných účastníkom. Vykonávanie
OFV môže byť dočasne prerušené z technických alebo iných dôvodov na strane STAKER, s.r.o.,
čas prerušenia sa nezapočítava do celkového času vzdelávania.
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Vyhodnotenie OFV
Podmienkou na úspešné absolvovanie OFV je kumulatívne splnenie: a) nutnosť stráviť štúdiom
požadovaný čas podľa platnej legislatívy, b) absolvovanie rozsahu štúdia podľa platnej legislatívy,
c) absolvovať úspešne záverečný test na minimálne skóre 80 %. Po úspešnom absolvovaní bude
účastníkovi vydané Potvrdenie o absolvovaní OFV. STAKER, s.r.o. zabezpečí úspešným
absolventom OFV doručenie tohto potvrdenia najneskôr do 7 dní od ukončenia vzdelávania na emailovú adresu účastníka, resp. poštou na adresu uvedenú v záväznej prihláške. Informácia
o úspešnom absolvovaní bude zároveň v prípade uvedenia a požiadania SFA zaslaná aj tomuto
SFA. STAKER, s.r.o. zabezpečí nahlásenie účastníka OFV do príslušného registra NBS v súlade
s platnou legislatívou do 10 dní od dátumu ukončenia OFV.
Akákoľvek zmena už vydaného Potvrdenia o absolvovaní OFV je spoplatnená administratívnym
poplatkom vo výške 10 EUR/Potvrdenie.
Odhlásenie z termínu OFV
Odhlásenie zo štúdia OFV je možné výlučne pred začatím štúdia resp. pred prvým prihlásením sa
do portálu STAKER, s.r.o. pre OFV, momentom prihlásenia sa do portálu OFV už nie je možné sa
odhlásiť zo štúdia. V prípade korektného odhlásenia sa zo štúdia (bez použitia prvého prihlásenia
sa) je možné požiadať STAKER, s.r.o. o vrátenie poplatku za OFV.

V Bratislave, dňa 7.5.2018
Mgr. Lýdia Kádašiová v.r.

