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PRÁVNE VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI 
 
 
Spoločnosť Trejding s.r.o., so sídlom: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 53162072, 

zriadená podľa práva Slovenskej republiky je zapísaná od 21.07.2020 v obchodnom registri 

Okresného súdu Nitra, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 51779/N (ďalej stručne „spoločnosť“) 
 
Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu pod registračným 

číslom 261269 podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.186/2009 Z.z.“) na základe 

povolenia Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-289-161 / NBS1-000-

060-031 zo dňa 27.05.2021. O zápise uvedených skutočností je možné presvedčiť sa 

nahliadnutím do registra finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vedených 

Národnou bankou Slovenska na web stránke http://regfap.nbs.sk/zoznam.php. 
 
Spoločnosť vykonáva a poskytuje svoje činnosti výlučne z miesta svojho sídla prostredníctvom 

zamestnancov spoločnosti a podriadených finančných agentov a zriadených komunikačných 

prostriedkov spoločnosti: e-mail spoločnosti, telekomunikačných zariadení spoločnosti. 

 

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie týmto spôsobom: 
 

x na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; 
 

x uzavretá písomná zmluva s finančnou inštitúciou nemá výhradnú povahu; 
 

x obchodný názov zmluvnej finančnej inštitúcie sa klient dozvie v rámci komunikácie so 

zamestnancami spoločnosti, podriadenými finančnými agentami alebo z webovej stránky 

spoločnosti;  
x finančné sprostredkovanie vykonáva na základe písomnej zmluvy s iným finančným 

agentom (podriadení finanční agenti), ktorí nie sú internými zamestnancami spoločnosti. 

Zoznam podriadených finančných agentov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie na 

základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Trejding s. r. o. je k dispozícii na stránke 

http://www.nbs.sk/. 
 

x finančné sprostredkovanie vykonáva aj zamestnancami spoločnosti s osobitným 

oprávnením na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č.186/2009 Z. z. a vnútorných noriem spoločnosti;  
x za Podmienok finančného sprostredkovania v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o 

finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení a doplnení niektorých 

zákonov. 
 
Spoločnosť je oprávnená: 
 

x poskytovať investičnú službu podľa § 2 odsek 2) písm a) zákona č.186/2009 Z. z. - 

poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa 

prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch 

kolektívneho investovania a ich propagácia. 
 
Spoločnosť nemá žiadnu účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach vo finančných 

inštitúciách, s ktorými má uzavreté zmluvy o sprostredkovaní. Finančné inštitúcie, s ktorými má 

spoločnosť uzavreté zmluvy o sprostredkovaní, nemajú v spoločnosti Trejding s. r. o. žiaden 

https://regfap.nbs.sk/search.php?rc=246365
http://www.nbs.sk/
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majetkový podiel na jej základnom imaní ani nedisponujú hlasovacími právami umožňujúcimi 

riadenie spoločnosti. 

 

Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby (zmluvy s finančnou 

inštitúciou): 
 
Spoločnosť vykonáva činnosť finančného sprostredkovateľa, pričom v rámci svojej činnosti 

sprostredkúva potenciálnych klientov k zmluvným finančným inštitúciám. V dôsledku uzavretia 

zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou táto finančná inštitúcia otvorí pre klienta 

obchodný účet, prostredníctvom ktorého je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia a s 

vlastnými finančnými prostriedkami vykonávať operácie s finančnými nástrojmi v rozsahu a za 

podmienok určených v zmluve o poskytnutí finančnej služby s finančnou inštitúciou. Podstatné 

náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatvorenej s finančnou inštitúciou systéme 

ochrany vkladov a majetku klientov vo forme nakúpených cenných papierov cez finančné 

inštitúcie sú uvedené v dokumente Predobchodné informácie pre klientov sú zasielané mailom 

každému potencionálnemu klientovi/klientovi. 

 

Podstatné náležitosti poskytovania finančného sprostredkovania: 
 
Spoločnosť Trejding s. r. o. sprostredkováva klientom a potenciálnym klientom služby 

finančného sprostredkovania k zmluvným finančným inštitúciám podľa Podmienok finančného 

sprostredkovania vyplývajúcich zo zákona č. 186/2009 Z. z.. Spoločnosť Trejding s. r. o. 

neúčtuje klientom za svoje služby súvisiace so službami finančného sprostredkovania žiadne 

poplatky, a ani nepristupuje k znevýhodňovaniu obchodných podmienok finančnej inštitúcie 

takto sprostredkovaným klientom.  
Za poskytovanie investičných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky, či už v zmysle 

cenníka služieb, ktorý podpisuje spolu zo zmluvnou dokumentáciou. 

 

Z poplatkov, ktoré klient platí finančnej inštitúcii, hradí províziu finančná inštitúcia 

samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Trejding s. r. o. Provízie z finančného 

sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od počtu sprostredkovaných klientov a nimi 

uzavretých zmlúv. Samostatný finančný agent môže časť provízie postúpiť svojim podriadeným 

finančným agentom. 

 

Takéto odmeňovanie môže spôsobovať potenciálny konflikt záujmov medzi klientom a 

finančným agentom. Finančný agent má v tomto smere vypracované smernice a interné postupy, 

ktoré sa v maximálnej možnej miere snažia konflikt záujmu monitorovať a vyžadujú od svojich 

zamestnancov a zmluvných partnerov odbornú starostlivosť, poctivosť a profesionalitu vo 

vzťahu ku klientom. 

 

Bližšie informácie o províziách, ktoré hradí finančná inštitúcia samostatnému finančnému 

agentovi sú popísane v dokumente „Predobchodné informácie pre klientov“, ktoré sú každému 

potencionálnemu klientovi zasielané pred vykonávaním finančného sprostredkovania a pred 

vykonaním investičnej služby. 

 

Podávanie sťažností a reklamácií klientov alebo potenciálnych klientov: 
 
Každý klient alebo potenciálny klient spoločnosti Trejding s. r. o. v prípade, že mu neboli služby 

spoločnosti poskytnuté v súlade s ich platnými podmienkami, môže podať sťažnosť alebo 



 

Trejding s. r. o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava,  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka číslo: 51779/N,  

IČO: 53 162 072, DIČ: 2121297783, tel.: +421 2 3810 3063, e-mail: info@trejding.eu 

 

reklamáciu k službám poskytovaných spoločnosťou alebo voči konaniu zamestnancov 

spoločnosti, postupom podľa platného Reklamačného poriadku spoločnosti zverejneného na 

stránke https://trejding.eu 

 

Spôsob informovania klientov: 
 
Všetky informácie, ktoré Spoločnosť poskytuje klientovi v zmysle zákona budú s ohľadom na 

súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi finančnou 

inštitúciou BCM Begin Capital Markets CY Ltd (ProfitLevel.com) a klientom, sú klientovi 

poskytované na základe výberu klienta najmä formou elektronickej komunikácie a zároveň sú 

zasielané každému klientovi pred vykonaním investičnej služby vo forme dokumentu 

„Predobchodných informácií pre klientov“. Ak má klient záujem o poskytovanie informácií v 

písomnej listinnej forme, kontaktujte nás na emailovej adrese: info@trejding.eu,  alebo na 

všeobecných kontaktoch spoločnosti Trejding s. r. o.  
 

https://trejding.eu/
mailto:info@trejding.eu

