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P.T.  

Ministerstvo financií  

Slovenskej republiky  

JUDr. Dušan Katonák 

vedúci oddelenia poisťovníctva 

Štefanovičova 5  

P. O. BOX 82  

817 82 Bratislava  

 

V Bratislave dňa 6. 2. 2017 

 

 

 

VEC: Pripomienky k I. pracovnej verzii novely zo dňa 24. 1. 2017,  ktorou 

sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 

a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Vážená inštitúcia,  

vážený pán JUDr. Katonák,  

vážená pani Ing. Kučerová, 

 

dovoľujeme si Vám predložiť pripomienky k I. pracovnej verzii novely 

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 č. 186/2009 Z.z.“) [ďalej len „novela“].  

 

 Viaceré pripomienky k pripravovanej novele sme sa snažili zapracovať 

formou sledovania zmien priamo do Vašich návrhov spolu s krátkymi 

vysvetleniami, nasledovné okruhy by sme však radi rozviedli koncepčne:  

 

 

1. rozširovanie Smernice o distribúcii poistenia na iné sektory 

finančného trhu  

 

Primárnym účelom novely je implementácia Smernice Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2015 o distribúcii poistenia a o zrušení smernice 

2002/92/ES (prepracované znenie) [ďalej len „Smernica o distribúcii poistenia“], 

ako aj riešenie niektorých praktických otázok súvisiacich s výkonom finančného 

sprostredkovania a finančného poradenstva v podmienkach Slovenskej republiky.  

 



  

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že novela neodôvodnene rozširuje 

niektoré práva a povinnosti vyplývajúce zo Smernice o distribúcii poistenia 

týkajúce sa sektoru poistenia alebo zaistenia na ostatné sektory finančného trhu. 

Takýto prístup považujeme za nešťastný, kde povinnosti v rámci ktoréhokoľvek 

sektoru finančného trhu by nemali byť “automaticky“ zapracovávané do iných 

sektorov, dochádza tým k ich zbytočnej byrokratizácii a preregulovanosti.  

 

Chápeme pohľad Ministerstva financií Slovenskej republiky v rámci ktorého 

sa snaží mať jednotnú úpravu finančného sektoru, pričom tento cieľ je                

z legislatívno-právneho pohľadu legitímny, dovoľujeme si však vyjadriť názor, že 

takýto prístup považujeme z dôvodu výraznej rozdielnosti právnej úpravy 

v jednotlivých sektoroch (aj s ohľadom na európsku legislatívu) za v súčasnosti 

realitou finančného trhu prekonaný.  

 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa Smernice o distribúcii poistenia tak 

navrhujeme v rámci zákona č. 186/2009 Z.z. upraviť takmer výlučne v rámci 

osobitnej časti týkajúcej sa poistenia alebo zaistenia (a takto navrhujeme 

postupovať aj pri iných sektoroch finančného trhu v budúcnosti).  

 

Tak ako sme prezentovali na našich stretnutiach naša asociácia považuje 

za najlepší variant osobitný právny predpis pre sektor poistenia alebo zaistenia.   

 

 

2. súčasná neúplnosť Smernice o distribúcii poistenia z pohľadu 

vykonávacích predpisov Smernice o distribúcii poistenia  

 

Smernica o distribúcii poistenia odkazuje na vykonávacie akty, ktoré budú 

organizáciou EIOPA prijímané až v priebehu roku 2017. Podľa vyjadrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky existuje záujem mať pripravenú finálnu 

verziu novely v máji 2017, v tomto období však ešte nebudú známe vykonávacie 

predpisy k Smernici o distribúcii poistenia.  

 

S prihliadnutím na túto skutočnosť navrhujeme predĺžiť lehotu prijímania 

novely tak, aby sme mohli do novely zapracovať už aj prípadné závery týchto 

vykonávacích predpisov a odporúčame májový termín nepovažovať za určujúci.  

 

 

3. zadefinovanie poisťovacieho (poistného) makléra v právnom 

poriadku Slovenskej republiky  

 

Smernica o distribúcii poistenia používa v rámci rozsahu distribúcii 

poistenia rozsah viaceré pojmy a inštitúty, ktoré do súčasného znenia novely 

zatiaľ neboli dostatočne zapracované (napr. praktické postavenie finančného 

agenta doplnkového poistenia, distribúcie poistenia a pod.).  

 

Aj za účelom dopracovania týchto inštitútov a naplnenia poslania Smernice 

o distribúcii poistenia opätovne navrhujeme zavedenie poisťovacieho (poistného) 

makléra do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorého základnú právnu 

úpravu predkladáme ako doplnenie tejto novely. Pre lepšiu orientáciu a 

komplexnosť sme uvedené ustanovenia spracovali osobitne od ostatných 

ustanovení v osobitnej časti pripomienok.  

 

 

 

 



  

4. žiadosť o zriadenie pracovných skupín  

 

 Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že na pripomienkovanie novely bol 

jednotlivým účastníkom daný krátky čas na základe čoho nevylučujeme ďalšie 

pripomienky k novele. Zároveň máme za to, že novela nestihla byť zatiaľ 

predmetom celospoločenských odborných debát a súčasný návrh novely nebol 

zatiaľ v odborných kruhoch široko akceptovaný. 

 

 Navrhujeme  opätovné zriadenie pracovných skupín za účasti jednotlivých 

asociácií a Národnej banky Slovenska, ktoré by riešili otvorené resp. 

nespracované otázky novely. Veríme, že odborná diskusia umožní hľadať 

všeobecne akceptovateľné riešenia.  

 

Predložené znenie nevnímame ako finálny legislatívny text  ale skôr ako 

smer, ktorým sa Ministerstvo financií Slovenskej republiky snaží  vo svojom 

legislatívnom zámere uberať.  

 

Veríme, že nami prezentované návrhy v rámci novely bude možné s Vami 

prediskutovať v najbližšej dobe aj osobne, a to či už na bilaterálnom stretnutí 

alebo v rámci spoločných pracovných skupín.  

 

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti sa tešíme na ďalšiu 

spoluprácu a veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí prijať vyvážené znenie 

novely. 

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s našimi pripomienkami 

a podnetmi sme Vám plne k dispozícii.  

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Chebeňová 

prezidentka 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve 


