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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na seminár 

 

BASEL III v podobe CRD IV 
 
 

 
ÚČASTNÍCI: 

Zamestnanci bánk a ďalších kreditných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za implementáciu CRD 
IV., ako aj zamestnanci ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, interného auditu, právnici 
a zamestnanci compliance. 

 
CIEĽ: 

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou činnosti bánk a finančných inštitúcií „CRD IV“, ktorá 
zavádza do bankovej regulácie EU nové medzinárodné štandardy nazývané Basel III. Seminár 
sa zaoberá hlavnými oblasťami CRD IV, ktorými sú: definícia kapitálu, zvýšenie kapitálových 
požiadaviek, pákový pomer, Countercyclical Capital Buffer a minimálna likvidita.  

 
OBSAH SEMINÁRA: 

• úvod 
- Čo je CRD IV? 
- Príčiny vzniku CRD IV? 
- vzťah medzi Basel III a CRD IV 
- vzťah CRD IV k predchádzajúcim reguláciám EU 

• štruktúra CRD IV (stručný prehľad) 
- dvojstupňová štruktúra regulácie - smernice a nariadenia 
- dopad zvolenej štruktúry regulácie na jednotlivé členské štáty EU 
- ako sa orientovať v CRD IV – alebo čo nájdete v smernici, čo nájdete 

v nariadeniach.....a čo nenájdete nikde 
- navrhnutý harmonogram implementácie CRD IV 
- odhadovaný dopad navrhnutej regulácie na ekonomiku EU 

• hlavné oblasti zmien 
- kapitál a kapitálová primeranosť 
- kapitálové požiadavky na riziko protistrany 
- pákový pomer 
- likvidita 

• kapitál a kapitálová primeranosť 
- dôvody pre zmenu regulácie 
- požiadavky na kvalitu core Tier 1 kapitálu 
- požiadavky na kvalitu Tier 1 kapitálu 
- požiadavky na kvalitu Tier 2 kapitálu 
- zrušenie Tier 3 kapitálu 
- odčítateľné položky od kapitálu 
- minimálna hodnota kapitálovej primeranosti 
- harmonogram implementácie 



• kapitálové požiadavky pre riziko protistrany 
- dôvody pre zmenu regulácie 
- kapitálové požiadavky pre riziko protistrany (CCR) 
- kapitálové požiadavky pre Credit Valuation 
- Adjustment (CVA) 
- kapitálové požiadavky pre expozície voči veľkým finančným inštitúciám 
- motivácia pre obmedzenie OTC obchodov a presunutie obchodovania na ústredné 

protistrany (Central Counterparties – CCPs) 
- ďalšie požiadavky 
- harmonogram implementácie 

• pákový pomer 
- dôvody pre zavedenie regulácie 
- definícia ukazovateľa a jeho význam 
- harmonogram implementácie 

• Countercyclical and Capital Buffer 
- dôvody pre zavedenie regulácie 
- Capital Buffer a pravidla pre ich tvorbu a rozpustenie: 

• Capital Conservation Buffer 

• Countercyclical Capital Buffer 
- zmeny súvisiacej regulácie – návrh zmien metodiky výpočtu opravných položiek 
- harmonogram implementácie 

• likvidita 
- dôvody pre zavedenie regulácie 
- záväzné kvantitatívne ukazovatele 

• ukazovateľ krátkodobej likvidity (LCR – Liquidity Coverage ratio) 

• ukazovateľ strednodobej likvidity (NSFR – net Stable Funding Ratio) 
- kvalitatívne požiadavky na riadenie kvality 
- harmonogram implementácie 

• zhrnutie a záver 
 
 
LEKTOR: 

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti 
Advanced Risk Management. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. 
Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych 
požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu 
fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej 
v Prahe. 

 
 
 
 
 
 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

TERMÍN KONANIA:           22. november 2016 
 

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

�   02/5787 3538 
fax: 02/4363 9314 
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

prezentácia:            8.45 h – 9.00 h 
vyučovanie:             9.00 h – 16.00 h 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane obeda a občerstvenia):   

  na 1 účastníka bez DPH       331,80 EUR       
na 1 účastníka vrátane DPH     398,16 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:  1319 
Konštantný symbol:  0308 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. 14. 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): 
 

• PARKOVANIE JE ZABEZPEČENÉ V MIESTE KONANIA – BEZPLATNE 
 
Mestskou dopravou: 

• 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 
 


