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Presentation Skills
THE AIM OF THE WORKSHOP:
There are a number of things that contribute to the success of a good presentation; new and unusual
content, a clear structure, a good sense of timing, an imaginative use of visual aids and the ability to
make people think. But above and beyond all of these is enthusiasm. Skilled presenters share
something in common, enthusiasm, both for their subject and for the business of presenting it.
Through discussions, case studies and hands-on activities, participants will learn how to plan, write, edit
and deliver their products or services.
CONTENT:









Planning your presentation
Talking about processes / procedures / products
Referring backwards and to visuals
Being engaging / persuasive / motivational
Talking about advantages and disadvantages (effective vocabulary)
The ways of talking about facts, figures and trends
Clarifying effectively and supporting evidence
Summarizing

METHODOLOGY:

Through discussions, case studies and hands-on activities, participants will learn how to plan, write and
edit a variety of documents. This highly practical workshop involves the active participation in
meaningful and relevant situations, focusing on voice and delivery, content language, rhetorical
technique and question handling. Participants will receive detailed feedback from the trainer and other
participants on strengths and areas to improve on.
TARGET GROUP:
Staff and managers who are involved in, or who will be involved in making presentations in English.
TRAINER:
Philip Brooks is a Senior Teacher with Slovak English Language Studio.
Fully qualified (Cambridge DELTA - Diploma in English Language Teaching to Adults), he has more
than 18 years English teaching experience, as well as previous experience of business in the UK. He
specialises in teaching Business English and Legal English.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

21. novembra 2017

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a, Bratislava

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531; 0917 667 143
e-mail: emilia.farkasova@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Výučba a prezentácia:
Obed:

9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00
12.00 -13.00

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH:
137,40 EUR
na 1 účastníka vrátane DPH:
165 EUR
(poplatok zahŕňa materiály ku kurzu, občerstvenie a obed)
BANKOVÉ SPOJENIE:

Číslo účtu IBV:
SWIFT:
IBAN:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

74069/0720
NBSB SK BX
SK08 0720 0000 0000 0007 4069
1582
0308

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba 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.
IBV NBS, N.O. PONÚKA MOŽNOSŤ UBYTOVANIA

V PRIESTOROCH SÍDLA

CENY UBYTOVANIA :
1 nocľah v budove IBV na Tomášikovej 28a:

cena bez DPH

cena vrátane 20% DPH

27,20 EUR

34 EUR

UBYTOVANIE:
Pre mimo bratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie v rámci našich kapacitných možností v
budove IBV NBS, n.o. na Tomášikovej ul. č. 28a. Účastníci sa môžu ubytovať už deň pred začiatkom
podujatia, a to najskôr po 14.00 h.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným
občianskym preukazom.

Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2008 s účinnosťou od
1. januára 2009 o dani za ubytovanie, počínajúc dňom 1. 1. 2009 je IBV NBS, n.o. povinný fakturovať
okrem ubytovania aj daň vo výške 1,65 EUR za fyzickú osobu a prenocovanie. Účastníci, ktorí si budú
hradiť ubytovanie v hotovosti, zaplatia súčasne aj túto sadzbu dane na 3. poschodí budovy IBV NBS,
n.o.
Objednávku ubytovania prosíme vyznačiť v záväznej prihláške.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t. j. 15. 10. 2017, a
priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade na adresu IBV
NBS, n.o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné
uhrádzať poštovým peňažným poukazom.
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA WORKSHOPU A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 28A):


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



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

Bližšie informácie o mestskej hromadnej doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke
http://www.imhd.sk/ba.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:
IBV NBS, n.o., Tomášikova 5238/28/A, 821 01 Bratislava,
alebo emailom: emilia.farkasova@nbs.sk
najneskôr do 15. novembra 2017.
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.

