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Vec 
Odpoveď na  žiadosť     

Na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie na základe zákona č. 211/2000  Z. z.  o slobode informácií v znení 
neskorších predpisov Vám napriek tomu, že ste v e-maili zo dňa 04.10.2018 nedoplnili Vašu žiadosť na základe 
požiadaviek vo výzve zo dňa 03.10.2018 oznamujeme, že z obsahu Vašej žiadosti sme toho názoru, že máte na 
mysli pracovnú skupinu pod názvom „Centrum pre finančné inovácie“, ktorá pôsobí v rámci Ministerstva financií 
Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) pod Sekciou finančného trhu.  
 
Pokiaľ ide o Vami spomínanú žiadosť o informáciu zo dňa 19.09.2018, tá bola v zákonom stanovenej lehote dňa 
21.09.2018 postúpená Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“), nakoľko sa týkala činnosti 
Konzultačnej Rady, ktorá pôsobí pod FR SR. 

Cieľom Centra pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“) je diskusia na tému finančných inovácií a zbieranie podnetov 
od účastníkov trhu o možnostiach zlepšenia inovačného prostredia na finančnom trhu Slovenskej republiky. Dňa 
06.06.2018 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny s témou Virtuálne meny a Blockchain, ktorej obsahom bola 
diskusia na tému využitia blockchain technológie na finančnom trhu a vývoja v oblasti virtuálnych mien a regulácie 
Initial Coin Offering (ICO). Stretnutie sa venovalo najmä medzinárodným skúsenostiam v oblasti využitia blockchain 
technológie, virtuálnych mien a ICO. Diskusia zahŕňala aj tému súčasnej regulácie zdaňovania virtuálnych mien a 
možností na zlepšenie tejto regulácie. 

Cieľom činnosti CFI je vypracovať analýzu, ktorá by sa mala týkať aj Vami uvedených oblastí, s termínom 
vypracovania pravdepodobne koncom druhého polroka 2019. Analýza bude výsledkom zjednotenia podnetov a 
názorov účastníkov CFI a po dopracovaní by mala byť následne zverejnená na webovej stránke MF SR za účelom 
konzultácie s verejnosťou. 

Zároveň Vás chceme informovať, že ak máte záujem o diskusiu na Vami uvedené témy v rámci CFI dajte nám 
prosím vedieť a daných stretnutí sa môžete zúčastniť. 

S pozdravom 

 

Ing. Ján Onda 
      riaditeľ kancelárie ministra 


