
   

Organizačné pravidlá 
Slovenská banková asociácia so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava (ďalej len ,,SBA"), informuje účastníka skúšky o 
nasledovných skutočnostiach: 

Skúšku riadi člen skúšobnej komisie menovaný Národnou bankou Slovenska, ktorého pokyny musí účastník skúšky 
dodržiavať. 

A) Účastník skúšky nesmie počas skúšky: 
1) Používať akékoľvek pomôcky (poznámky, zošity, knihy, digitálne diáre, mobilné telefóny, 

komunikačné zariadenia a pod.); 
2) Ukázať svoj test, alebo jeho časť inému účastníkovi skúšky; 
3) Nahliadať do testu inému účastníkovi skúšky; 
4) Radiť inému účastníkovi skúšky. 

Člen skúšobnej komisie musí v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bodoch 1. až 4. časti A, 
okamžite účastníka vylúčiť zo skúšky. V takomto prípade musí účastník opustiť miestnosť. 

B) Účastník skúšky je povinný počas skúšky: 
1) Vypnúť mobilný telefón; 
2) Dodržiavať disciplínu, predovšetkým zachovávať ticho po spustení testu; 
3) Nekomunikovať počas skúšky s inou osobou ako je člen skúšobnej komisie; 
4) Dodržiavať povinnosti stanovené v týchto Organizačných pravidlách; 
5) Dodržiavať pokyny člena skúšobnej komisie. 

Člen skúšobnej komisie môže v prípade opakovaného porušovania ľubovoľných povinnosti uvedených v bodoch 
1. až 5. časti B, vylúčiť účastníka zo skúšky. V takomto prípade musí účastník opustiť miestnosť. 

C) Skúška trvá max. 25 minút. 
Čas bude počítať priamo aplikácia, v ktorej prebieha skúška. Účastník si môže kontrolovať trvanie skúšky na 
zobrazenej časomiere. Skúška bude pozostávať z 30 otázok, úspešný účastník musí správne zodpovedať minimálne 
24 otázok. 

D) Skúška bude vykonávaná elektronicky.  
Test sa spúšťa špeciálnym tlačidlom, a to až po vydaní pokynu na spustenie od člena skúšobnej komisie. Účastník si 
môže otázky prechádzať a odpovedať v ľubovoľnom poradí. Svoje odpovede môže meniť, a to až do momentu 
ukončenia testu. Po ukončení testu musí účastník v tichosti opustiť miestnosť. Ak účastník neukončí test do 
25 minút, test mu po uplynutí tejto doby, automaticky ukončí aplikácia. 

E) Test vyhodnotí aplikácia automaticky po ukončení testu. 
Výsledok sa zobrazí na obrazovke. Takto zobrazený výsledok je neoficiálny a právne nezáväzný, oficiálny výsledok 
obdrží účastník elektronicky emailom po schválení skúšky. Úspešní uchádzači obdržia tiež Osvedčenie o skúške. 

F) Účastník môže podať námietku k oficiálnemu výsledku skúšky. 
Námietka sa podáva písomne do 20 dní odo dňa obdržania výsledku skúšky. Odpoveď na svoju námietku obdrží 
účastník najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia Slovenskej bankovej asociácii. 

 

 

V Bratislave dňa 01.06.2020 

  

 Ing. Milena Koreňová 

 Výkonná riaditeľka SBA 
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