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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na seminár 

 

RISK MANAGEMENT A ORSA PROCES V RÁMCI 
SOLVENCY II 

 

 

 
ÚČASTNÍCI: 

Manažéri a riadiaci zamestnanci poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, ako aj 
špecialisti kontrolingu, IT analytici, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti z problematiky 
Solvency II. 

 
CIEĽ: 

Legislatíva Solvency II sa týka v poisťovni každého riadiaceho zamestnanca. Na seminári sa 
účastníci nebudú zaoberať detailmi výpočtov kapitálových požiadaviek, ale budú im 
predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske 
úlohy. V rámci seminára sa lektori zamerajú aj na  implementáciu riadenia rizík 
a požiadavky na ORSA proces. Účastníci získajú prehľad o tom, prečo risk manažéri 
požadujú o nich niektoré činnosti, ako sú stanovenie rizikového apetítu a stratégie 
spoločnosti, reportovanie rizika, dokumentáciu alebo príspevky do ORSA reportu. 

 
OBSAH SEMINÁRA: 

� riadiaci a kontrolný systém (kľúčové funkcie, funkcie obrany, úloha predstavenstva) 

� princíp rizika, jeho identifikácia a ocenenie 

� sledovanie rizika a prenos informácií v rámci poisťovne medzi liniami obrany 

� riziková stratégia spoločnosti 

� ORSA proces a jeho dopady do riadenia spoločnosti (zapojenie všetkých línií obrany 
a predstavenstva, časové požiadavky na ORSA  proces a pod.) 

� výstup z ORSA procesu v podobe ORSA reportu (všetky požadované časti ORSA 
procesu) 

� ako vytvoriť vhodné stresové scenáre a reverzné testy z pohľadu biznisu 

� zapojenie výstupov z ORSA procesu do riadenia spoločnosti (nové produkty 
a riadenie portfólia, plánovanie, zmena rizikovej stratégie a pod.) 

� ako zaistiť požiadavky Solvency II na dokumentáciu ORSA procesu 
 
LEKTOR: 

Mgr. Marcela Vítková,  konzultantka zo spoločnosti Tool 4F s praktickými skúsenosťami 
z implementácie Solvency II.  

 
 

 



 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

TERMÍN KONANIA:           10. november 2016 
 

MIESTO KONANIA:           Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 
                Tomášikova 5238/28A 
                821 01 Bratislava 2 
 
GARANT PODUJATIA:          Ing. Monika Kovácsová 

�   02/4824 3538 
fax: 02/4333 9001 
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

prezentácia:            8.45 h – 9.00 h 
vyučovanie:             9.00 h – 15.30 h 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane obeda a občerstvenia):   

  na 1 účastníka bez DPH       288,30 EUR       
na 1 účastníka vrátane DPH     345,96 EUR  
 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:     Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

Tomášikova 5238/28A 
821 01  Bratislava 2 
IČO: 42166373 

         DIČ: 2022730369 
         IČ DPH: SK 2022730369 
 
 
BANKOVÉ SPOJENIE:  Číslo účtu IBV:   74069/0720 

IBAN:      SK08 0720 0000 0000 0007 4069 
Variabilný symbol:  1337 
Konštantný symbol:  0308 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. 3. novembra 2016. 
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.  

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu 
monika.kovacsova@nbs.sk alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.  
 
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI: písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred 

začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka 
je možné. 



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. 
vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej 
výške. Zastúpenie účastníka je možné. 
 
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A): 
 

• z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie VD Úsvit 

• z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným 
prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská. 

Bližšie informácie o mestskej hromadnej doprave:    http://www.imhd.sk/ba 

 

 

 
 
 

 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní 
preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom. 
 
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete 
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 
 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD. 
riaditeľ 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 
 

 

 
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:   monika.kovacsova@nbs.sk 
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:      www.ibv-nbs.sk 
 


