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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Opatrenie Na rodnej banky Slovenska č . 6/2022, ktory m sa mení  opatrenie 

Na rodnej banky Slovenska z 13. februa ra 2018 č . 5/2018 o odbornej sku s ke a odbornej sku s ke 

s čertifika tom na poskytovanie finanč ne ho sprostredkovania a finanč ne ho poradenstva v znení  

opatrenia  z 26. ma ja 2020 č . 1/2020 

Predkladateľ: Národná banka Slovenska 

 

3.1 Náklady regulácie 

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie   

 

 

TYP NÁKLADOV Zvýšenie nákladov v € na PP Zníženie nákladov v € na PP 

A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality 

0 0 

B. Iné poplatky 0 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 0 

D. Administratívne náklady 0 179 256 

Spolu = A+B+C+D 0 179 256 

 z toho   

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky 0 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 0 0 

 

VÝPOČET mechanizmu znižovania 

byrokracie a nákladov 

IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F 0 179 256 
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3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov         

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov): 

P.č. 

Zrozumiteľný a stručný opis 

regulácie vyjadrujúci dôvod 

zvýšenia/zníženia nákladov na 

PP 

 

Číslo normy 

(zákona, 

vyhlášky a pod.) 
Lokalizácia 

(§, ods.) 

Pôvod 

regulácie: 

SK/EÚ úplná 

harm./EÚ 

harm. 

s možnosťou 

voľby 

Účinnosť 

regulácie 

 

Kategória dotk. 

subjektov 

Počet  

subjektov 

v dotk. 

kategórii  

Počet 

subjektov 

MSP 

v dotk. 

kategórii  

Vplyv na 

1 podnik. 

v € 

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. 

subjektov 

v € 

Druh 

vplyvu 

In 

(zvyšuje 

náklady) /  

Out 

(znižuje 

náklady) 

 

1. 

Trvalé zavedenie možnosti 

vykonania odbornej skúšky 

dištančnou formou 

návrh opatrenia, 

ktorým sa mení 

opatrenie 

Národnej banky 

Slovenska č. 

5/2018 o 

odbornej skúške 

a odbornej 

skúške s 

certifikátom na 

poskytovanie 

finančného 

sprostredkovania 

a finančného 

poradenstva 

v znení opatrenia 

z 26.mája 2020 č. 

1/2020 

 

§ 2 ods. 1 a 

2 
SK 01.09.2022 

Finanční 

sprostredkovatelia 
23 357 N 8 179 256 Out 
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Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov  

Trvanie administratívnej povinnosti v alternatíve č.1 bolo určené expertným odhadom  a počet 

dotknutých subjektov je určený na základe údajov NBS. 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným 

pripomienkovým konaním 

Návrh opatrenia je novelou existujúceho opatrenia a rozširuje pôsobnosť už existujúceho 

zabehnutého spôsobu konania odbornej skúšky, konzultácia s podnikateľskými subjektmi nie 

je potrebná.  

 

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

Návrh jednotne zasahuje všetky dotknuté subjekty, preto nenarúša podnikateľské prostredie. 

Nemá vplyv na zahraničné investície, prístup k základným zdrojom, inovácie, vedu, výskum 

ani postavenie slovenského podnikateľského prostredia v medzinárodnej konkurencii. 

 

Konkurencieschopnosť: 

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť: 

☐ zvyšuje   x nemení ☐ znižuje 

 

Produktivita: 

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?  

Neutrálny. 

 

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu: 

☐ zvyšuje   x nemení ☐ znižuje 

 

 

 

3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Návrh opatrenia nemá iné vplyvy na podnikateľské prostredie. 


