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E-learning 

1. Osobitné finančné vzdelávanie 
 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. (IBV NBS) je zapísaný v Registri poskytovateľov 
osobitného finančného vzdelávania vedeného Národnou bankou Slovenska. 
IBV NBS poskytuje osobitné finančné vzdelávanie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo všetkých sektoroch pre základný, stredný a vyšší stupeň formou 
e-learningu, ktorý umožňuje 24 h / 365 dní nonstop konektivitu systému a účastníka osobitného 
finančného vzdelávania s možnosťou pripojenia bez geografického obmedzenia s výhradou 
dostupnosti internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Predpokladané náklady na 1 účastníka 20,83 EUR bez DPH / 1 sektor 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 25,00 EUR s DPH / 1 sektor 
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Riadenie aktív a pasív, rizík a finančné riadenie 
 

1. ALM - Riadenie likvidity 
Účastníci 

Zamestnanci bánk z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury, 

bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....). 

Workshop je vhodný pre zamestnancov bánk, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity 

na praktických príkladoch a simuláciách. 

 

Cieľ 

Riadenie likviditného rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM – Assets and Liabilities 

Management) a celkového riadenia banky. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi 

mapovania bilančných položiek banky pre účely likvidity, vysvetliť modelovanie administrovaných produktov 

(bez definovanej splatnosti), a správne identifikovať jednotlivé riziká pri riadení likvidity. Súčasťou 

workshopu sú prípadové štúdie a praktické simulácie v Exceli. 

 

Obsah 

• Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom 

• Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity (LQ), nastavenie a pravidlá používania 

v banke, kontingenčné prirážky FTP(LQ), ďalšie FTP(LQ) prispôsobenia 

• Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná 

rezerva 

• Riadenie likvidity banky: 

- metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá 

pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti 

- likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity  

- likviditná krivka a likviditné náklady/prémie 

- stresové scenáre pre riadenie likvidity 

- ukazovatele likvidity (LCR a NSFR) 

• Proces ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) 

• Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, FX swap), trh 

fixných dlhodobých sadzieb (dlhopisy) 

• Príklady a prípadové štúdie z praxe, simulácie a výpočty na modeloch v Exceli, Bearning ALM model 

(LQ časť) na replikačné portfólio 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 17.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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2. Banková regulácia 
Účastníci 

Workshop je určený zamestnancom risk controllingu a risk manažmentu, zamestnancom compliance, 

vnútorného auditu, projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, ako aj ďalším bankovým 

špecialistom (ALM/treasury, middle-office a back-office, manažéri obchodných útvarov) a samozrejme 

všetkým, ktorí majú záujem porozumieť uvedenej problematike. 

 

Cieľ 

Bankovníctvo je prísne regulované, aby sa čo najviac obmedzili prípadné straty vkladov obyvateľstva. Cieľom 

workshopu je poskytnúť informácie o regulácii bánk odporúčanej bazilejskou komisiou pre dohľad nad 

bankami. Pravidlá regulácie (známe ako „Basel Rules“ sú komplikované a náročné, cieľom je vysvetliť princípy 

a najnovšie štandardy Basel III/IV. 
 

Obsah 

• Princípy bankovej regulácie – minimálny kapitál, licencovanie, dohľad regulátora, povinné ukazovatele, 

zverejňovanie 

• História bankovej regulácie, dôvody zavedenia, prvá dohoda o kapitáli 

o Princípy a ciele pravidiel Basel I, Cookov pomer, rizikové váhy, rizikové faktory 

o Basel II – nová dohoda o kapitáli, 3 piliere Basel II, základná a pokročilá metóda vnútorných 

ratingov (IRB/AIRB) 

• Pravdepodobnosť defaultu (PD), percento straty v čase zlyhania (LGD) a expozícia banky v čase zlyhania 

(EAD) 

• Štatistické metódy výpočtu kapitálovej požiadavky 

• Princípy regulačného balíka Basel III/IV a dôvody zavedenia 

o Likviditné ukazovatele LCR a NSFR 

o Zvýšenie kvality a kvantity kapitálovej požiadavky v prostredí Basel III/IV 

o Pákový efekt a Leverage Ratio 

o Revízia protistrán, kvalifikované centrálne protistrany 

o Anti-cyklické opatrenia 

o Systémové riziko 

• Implementácia pravidiel Basel III/IV v Európe – smernice a regulácie, jednotné pravidlá 

• Corporate Governance 

• SREP, ICAAP, ILAAP 

• Riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB) 

• Operačné riziko 

• MiFID II 

• Regulácia kryptoaktív 
 

 
 
 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma:  online 
Termín: 8.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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3. Fit & Proper Bank Manager 
Účastníci 

Workshop je určený účastníkom vnútrobankových manažérskych programov a talent programov, bankovým 

manažérom a budúci manažérom, lídrom obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne 

bankovníctvo), projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, špecialistom z kontrolingu, 

rizikového kontrolingu, riadenia bilancie a riadenia rizík, ako aj bankovým odborníkom zo špecializovaných 

oddelení vyhľadávajúcich vzdelanie v oblasti manažmentu banky (kontroling, účtovníctvo, back-office, 

úverové analýzy, právni experti, compliance, HR a marketing). 
 

Cieľ 

Moderní a úspešní bankoví manažéri rozumejú bankovníctvu a finančným trhom, kľúčovým bankovým 

ukazovateľom a strategickému plánovaniu, bankovým rizikám a regulačnému prostrediu. Sú schopní prepojiť 

vnútorné bankové procedúry s potrebami zákazníkov, s požiadavkami akcionárov a s očakávaniami 

zamestnancov. Workshop poskytuje detailné know-how a množstvo praktických riešení ako riadiť banku. 
 

Obsah 

• Bankovníctvo a finančné trhy - úloha finančných trhov pri riadení banky (peňažný trh, kapitálový trh, 

devízový trh, dlhopisový trh), zabezpečenie (hedging) pozícií banky a klientov banky, význam 

dlhopisového portfólia pre súvahu banky, nástroje centrálnej banky (repo tender, O/N facility) 

• Bankový kontroling, vnútorné ceny (FTP), riadenie výnosov z marže klientskych obchodov (úrokové 

a neúrokové výnosy) a riadenie štrukturálneho zisku 

• Základné bankové finančné ukazovatele (RoE, RoR, RORAC, CIR, EVA a ďalšie) 

• Štruktúra bilančnej sumy banky, základy riadenia aktív a pasív (ALM - riadenie likvidity, riadenie 

úrokového rizika), výbor pre riadenie aktív a pasív (ALCO), správne rozhodovanie o úrokových 

sadzbách pre rôzne bankové produkty 

• Strategické plánovanie - riadenie banky s ohľadom na vnútorné procesy banky a základné finančné 

ukazovatele, potreby klientov, požiadavky akcionárov, regulačné prostredie a potreby 

zamestnancov. Metóda Balanced Scorecards (BSC) 

• Regulačné prostredie – súčasný rámec Basel III / IV (požiadavky na kapitál - CRD/CRR, jednotný 

mechanizmus riešenia krízových situácií – SRMR, ozdravenie bánk a  riešenie krízových situácií – BRRD, 

MREL/TLAC, garancia vkladov - DGS, proces dohľadu nad bankami - SREP, alokácia kapitálu 

a likvidity ICAAP/ILAAP, corporate governance, likviditné ukazovatele LCR/NSFR, infraštruktúra trhu - 

EMIR, riadenie úrokového rizika - IRRBB), Ďalšie regulačné požiadavky (povinné minimálne rezervy, 

MiFID II, špeciálne bankové dane, regulácia krypto-aktív) 

• Riadenie bankových obchodov (retail, firemné bankovníctvo, private banking), riziková politika pre rôzne 

typy klientov, cross selling, potreby klientov 

• Riadenie rizík (kreditné riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko, obchodné riziko) a základné 

metódy merania rizík. Úverové riziko (očakávané a neočakávané straty, zmierňovanie kreditného 

rizika, riziko kreditného spreadu), riziko likvidity banky, trhové riziká - úrokové riziko (riziko výšky 

sadzieb, riziko výnosovej krivky, bázické riziko, iné riziká ovplyvňujúce IR pozíciu banky), FX riziko, riziko 

opcionality. Metódy merania a kvantifikácie rizík bánk (what-if scenáre, MD, PVBP, VaR, Expected 

Shortfall) 

Novinka ! 
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• Prípadové štúdie a strategické diskusie 
 

 
 
 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 10.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH 
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4. Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury 
 

Účastníci 

Firemní bankári a vzťahoví manažéri, produktoví manažéri a risk manažéri, dealeri Customer Desku, účastníci 

vnútorných vzdelávacích programov, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk 

management, back-office, compliance ....), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti. 

 

Cieľ 

Moderné firemné bankovníctvo dokáže ponúknuť svojim klientom pokročilé služby Customer Desku. 

Úspešný vzťahový manažér identifikuje riziká svojho klienta a navrhuje mu vhodné produkty finančného trhu, 

aby klientsky biznis bol voči neželaným rizikám zabezpečený (hedging). Workshop Corporate Treasury 

poskytne dôležité know-how o produktoch, ako aj správnych hedgingových stratégiách. 

 

Obsah 

• Úvod do Corporate Treasury - úlohy Customer Desku, vzťahy s vnútornými a vonkajšími klientami 

• Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity, 

akciový trh), aktuálna situácia na finančných trhoch 

• Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu 

• Úrokové zabezpečovacie nástroje (forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, swapové 

nástroje na kapitálovom trhu) 

• Devízové trhy a nástroje na riadenie menového rizika (devízové forwardy a swapy, využitie na hedging, 

vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu) 

• Meranie a odhad rizík produktov na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu (devízové riziko, riziko 

výšky úrokovej sadzby, riziko výnosovej krivky, „basis“ riziko, riziko kreditného spreadu) 

• Analýza a posúdenie rizika korporátneho klienta, využitie merania rizík na zabezpečenie  

 

 
 
 
 

 

 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 16.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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5. Investovanie a privátne bankovníctvo 
 

Účastníci 

Retailoví bankári segmentu „affluent“, privátni bankári, produktoví manažéri a asset manažéri, bankoví 

odborníci a experti z iných súvisiacich útvarov (audit, compliance, risk management, back-office, atď.), ako 

aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti. 

 

Cieľ 

Workshop o investovaní je zameraný na oboznámenie sa s produktami a na základy finančnej matematiky, 

ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. 

Je prioritne určený pokročilým retailovým bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti 

s produktami finančných trhov. 

 

Obsah 

• Úvod do investovania a základy privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich 

charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), prehľad o regulácii MiFID II  

• Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh 

a fondy, trh cenných kovov) 

• Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu 

• Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, dlhopisy, forwardové 

obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie) 

• Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové 

swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu) 

• Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup 

• Komoditné trhy – nástroje, produkty a investičné príležitosti 

• Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu 

• Príklady a prípadové štúdie z praxe 

 

 
 
 
 

 

 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 19.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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6. MiFID II 
 

Účastníci 

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office), 

vedúcich zamestnancov obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo), 

projektových manažérov a manažérov bankových procesov. 

 

Cieľ 

Regulácia EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné 

dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie 

transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe. MiFID 

II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti. 

 

Obsah 

• Vznik regulácie MiFID, od MiFID I k MiFID II 

• Európsky dohľad nad cennými papiermi a trhmi a postavenie ESMA 

• MiFID II dokumentácia 

• MiFID II nástroje 

• MiFID II služby 

• Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí 

• Transparentnosť nákladov 

• Transparentnosť po realizácii obchodov 

• Investičné stimuly 

• Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo 

• Najlepšia prax pri realizácii obchodov 

• Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov 

• Správa investičných produktov 

• „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID 

• Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie 

• Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností 

• Kompetentnosť a know-how 

• Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia) 

• Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch 

• Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov 

• Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti 

 

 
 
 
 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma:  online 
Termín: 2.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH 
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7. Operačné riziko 
 

 

Účastníci 

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom 

a interným audítorom. 

 

Cieľ 

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné 

zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania 

operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie 

operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou 

Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík. 

 

Obsah 

• Úvod 

o definícia operačného rizika 

o cieľ riadenia operačného rizika 

o proces riadenia operačného rizika 

o vzťah operačného rizika k ostatným rizikám 

o ICT rizika 

o behaviorálne riziko 

o conduct-related risk 

o použitá literatúra 

o skratky a niektoré pojmy 

• Riadenie operačného rizika  

o úloha zdravého rozumu 

o katalóg rizík 

o stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika 

o identifikácia operačného rizika 

o spôsoby merania operačného rizika 

o možnosti riadenia operačného rizika 

o koncentrácia OR a ostatných finančných rizík 

• Operačné riziko v rámci Basel III  

o prehľad platnej regulácie v EU 

o spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:  

▪ metóda základného indikátora (BIA) 

▪ štandardizovaný prístup (TSA) 

▪ alternatívny štandardizovaný prístup (ASA) 

▪ pokročilé prístupy (AMA) 

o kvalitatívne požiadavky na riadenia operačných rizík 
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• Stresové testovanie operačného rizika 

o typy stresových testov 

o regulatórne požiadavky na stresové testovanie OR 

o výstupy stresového testovania 

• Plánované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky 

o ciele zmien 

o výpočet kapitálovej požiadavky 

o harmonogram implementácie 

• Zhrnutie seminára a záver 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 7.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 388,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 465,60 EUR s DPH 
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8. Rizikový apetít 
Účastníci 

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, finančných manažérov, špecialistov kreditného rizika, 

pracovníkov compliance a interných audítorov. 

 

Cieľ 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s konceptom a praktickou aplikáciou rizikového apetítu. Účastníci 

sa naučia ako jednotlivé riziká zahrnúť do rizikového apetítu inštitúcie vrátane zohľadnenia interakcií medzi 

identifikovanými rizikami a celkovým finančným plánom inštitúcie.  

 

Obsah 

Úvod 

• Motivácia – vzťah výnosu a rizika v ekonomickom rozhodovaní 

• Vysvetlenie kľúčových pojmov 

o  Risk capacity 

o  Risk tolerance 

o  Risk appetite 

o  Risk profile 

• Používané definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,...) 

• Informačné zdroje 

Rámec rizikového apetítu (risk appetite framework) 

• Všeobecné požiadavky 

• Role a zodpovednosti 

• Procesy 

• Tri línie obrany (Three lines of defense) 

• Posúdenie bankovým dohľadom 

Stanovenie rizikového apetítu (risk appetite statement)  

• Všeobecné požiadavky 

• Štruktúra dokumentu 

• Kvantitatívne riziká 

o  obchodné riziko a ziskovosť 

o  kreditné riziko 

o  trhové riziko 

o  riziko likvidity 

o  IRRBB  

• Kvalitatívne riziká 

• Agregácia jednotlivých rizík 

• Limity rizika 

Implementácia rizikového apetítu do riadenia banky 

• Konkrétne kroky implementácie 

• Úskalia pri implementácii 
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• Reporting 

• Prínosy a náklady plynúce z implementácie 

Prípadové štúdie 

• Banco Santander 

• Caixa Geral de Depositos 

• HSBC 

• ING Bank 

• Reserve Bank of Australia 

• Royal Bank of Scotland 

• Société Générale 

Zhrnutie seminára a záver 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rozsah: 4 hodiny 
Forma: online 
Termín: 18.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 225,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR s DPH 
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9. Úrokové riziko a regulácia IRRBB 
 

Účastníci 

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť 

ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back 

office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike. 

 

Cieľ 

Implementácia poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB – sa stala pre mnohé banky 

výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, 

riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu). 

 
Obsah 

Mapovanie a meranie IRR 

• Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov 

• Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti 

(NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, 

swapy, ...), ostatné deriváty 

• Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady 

a zápory 

• Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko 

úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB 

Regulačné požiadavky a osvedčené postupy 

• Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel 

I po Basel III 

• Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02) 

• Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku 

• Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR 

• Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie 

Riadenie súvahy a hedging IRR 

• Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií 

• Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, 

floor, swaption) 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 9.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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Finančné trhy  

1. Finančná matematika 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií zaoberajúci sa problematikou úročenia vkladov, 
úverov, sporenia a dôchodkov. 

Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým 

procesorom MS EXCEL. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov so základmi teórie úročenia, problematikou sporenia, dôchodkov a splácania 
úverov. 

 

Obsah 

• Teória úročenia 

- jednoduché úročenie 

- zložené úročenie 

- spojité úročenie 

- predlehotné a polehotné úročenie  

- metodika výpočtu úroku 

• Problematika sporenia 

- predlehotné a polehotné sporenie 

• Problematika dôchodkov 

- dôchodok bezprostredný 

- dôchodok odložený 

- dôchodok večný 

• Problematika splácania úverov 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

Rozsah: 2 dni (16 hodín) 
Forma:  prezenčne 
Termín: 15.-16.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 395,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 474,00 EUR s DPH 
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2. Kapitálový trh 
Účastníci 

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť kapitálovým trhom, asset manažérom, 

produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom 

a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.) 

 

Cieľ 

Na kapitálovom trhu sa obchoduje s cennými papiermi. Sú to najmä dlhové cenné papiere (dlhopisy) a akcie. 

Kapitálové trhy sa využívajú na získanie dlhodobého financovania, resp. na dlhodobé investovanie. 

Komerčné banky využívajú dlhopisy na riadenie svojich pozícií. 

 

Obsah 

• Úvod do kapitálového trhu –  história, význam a účastníci dlhopisového a akciového trhu 

• Štruktúra kapitálového trhu: dlhové cenné papiere (dlhopisy), akcie, prehľad ďalších nástrojov 

• Matematika: kapitálový výnos vs. úrokový výnos, princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky 

a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero concept 

• Primárny a sekundárny trh 

• Dlhopisy  

o konvencie a matematika dlhopisového trhu 
o dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou 
o štátne, bankové a korporátne dlhopisy 
o kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond) 
o dlhopisy s vnorenou opciou (callable bond) 
o oceňovanie dlhopisov 
o kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia 

dlhopisov v banke 
o deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy) 

• Akcie  

o burzy 
o akciové indexy 
o fondy 
o ETF (exchange traded funds) 
o deriváty akciového trhu (forwardy, single stock future, index future, akciové swapy, akciové opcie) 
o obchodné stratégie na akciových trhoch (CAPM, alfa, beta) 
o pákové stratégie: short selling a margin buying 

• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea) 

 

 
 
 
 

 
 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 18.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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3. Oceňovanie základných derivátov finančného trhu 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním 

a preceňovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie. 

Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity a ovládanie 

práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL. 

 

Cieľ 

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu. 

 

Obsah 

• oceňovanie a preceňovanie: 

- forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva) 

- opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva) 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

Rozsah: 2 dni (16 hodín) 
Forma: prezenčne 
Termín: 22.-23.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 395,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 474,00 EUR s DPH 
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4. Opcie 
 

Účastníci 

Workshop je určený treasury a corporate treasury expertom, profesionálom so záujmom porozumieť 

nelineárnym derivátom finančných trhov, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť 

treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, 

back-office, compliance atď.) 

 

Cieľ 

Opcie sú nelineárne deriváty finančného trhu. Trh s opciami predstavuje obchodovanie s implicitnou 

volatilitou, resp. s pravdepodobnosťou určitého vývoja podkladového aktíva. Opčné riziká sú komplexné a 

merajú sa pomocou "gréckych" rizikových faktorov.  

 

Obsah 

• Opcie - nelineárne produkty finančného trhu, terminológia a konvencie opčného trhu 

• Oceňovanie opcií, Black-Scholesov vzorec, princípy obchodovania s implicitnou volatilitou 

• Typy opcií:  

▪ Call a Put 

▪ Payer a Receiver 

▪ americké, európske, bermudské 

• Tvorba ceny opcie, vnútorná a časová hodnota opcie 

• Stav (speňažiteľnosť) opcie počas životnosti: ATM, ITM, OTM 

• Rizikové profily opcií pri splatnosti 

• Opčné stratégie: Bull/Bear spread, Zero-cost, Straddle, Strangle, Butterfly, Condor 

• Rizikové faktory opcií (delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie) 

• Nelinearita opcií pred splatnosťou, závislosť implicitnej volatility od hodnoty podkladového aktíva (vola 

skew) 

• Gamma trading 

• Exotické opcie: digitálne, bariérové, ázijské  

• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v Exceli  

 
 

 
 
 
 

 
 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 25.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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5. Retail deriváty 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných 

finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné 

produkty. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom 

rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných investičných/pákových produktov 

a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov 

a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ. 

 

Obsah 

• Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy 

• Metodika tvorby štruktúrovaných produktov 

• Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty  

• Úplne a čiastočne garantované produkty 

• Špekulatívne štruktúrované produkty 

• Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov 

• Budúci vývoj 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: prezenčne 
Termín: 20.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 249,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,80 EUR s DPH 
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6. Treasury a finančné trhy 
 

Účastníci 

Profesionáli so záujmom porozumieť treasury a finančným trhom, produktoví manažéri a projektoví 

manažéri pre oblasť treasury. Workshop je vhodný aj pre bankových odborníkov a expertov z iných 

súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.) 

 

Cieľ 

Treasury workshop poskytuje základné know-how o finančných trhoch - konvencie, charakteristiky 

produktov a pravidlá, obchodné stratégie. Treasury každej banky umožňuje prístup na finančné trhy 

a vykonáva obchody, ktoré sú nevyhnutné na riadenie bilancie a trhových rizík. Finančné trhy sú zložité, 

obchoduje sa s množstvom produktov a derivátov. Ich správne poznanie je pre banky nevyhnutné. 

 

Obsah 

• Úvod do treasury – úlohy treasury v banke, Treasury Trading vs. Treasury Sales, účastníci finančného trhu 

• Štruktúra finančných trhov (Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income, dlhopisy, akcie, komoditné 

trhy), prehľad nástrojov na finančnom trhu 

• Úloha centrálnych bánk na finančnom trhu, typické nástroje centrálnych bánk 

• Peňažné trhy – lineárne produkty (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future), konvencie, základná 

matematika, riadenie úrokovej pozície v banke 

• Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) - lineárne produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, 

futures), konvencie, základná matematika kapitálového trhu 

• Princíp súčasnej hodnoty, výnosová krivka a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné 

faktory 

• Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke 

• Devízový trh (FX) – lineárne produkty (spot, outright, swap), krosové menové páry, riadene devízovej 

pozície banky 

• Nelineárne produkty finančného trhu (opcie), princípy obchodovania s volatilitou, rizikové faktory opcií 

(delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie) 

• Akciový trh – konvencie a špecifiká obchodovania s akciami, svetové burzy, produkty 

• Komoditný trh – konvencie a špecifiká obchodovania s komoditami, komoditné produkty - spotový 

a forwardový komoditný trh, obchody bez dodania, swapy a opcie, futures a ETC 

• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli  

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 14.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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7. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách – Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch 
 

Účastníci 

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, 

finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri 

výkone svojej profesie. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s aplikáciou ustanovení zákona v praxi, jeho silnými a slabými stránkami, vývojom 

v čase a dôvodmi jeho pozmeňovania v čase so zameraním sa na poskytnutie hodnotných informácií 

získaných dlhoročnou praxou. 

 

Obsah 

• Úvod 

o  základná charakteristika zákona 

o  cieľová skupina používateľov zákona 

o  postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ 

o  diskusia 

• Stručný prehľad o obsahu zákona 

o  popis jednotlivých častí zákona 

o  závažnosť jednotlivých častí zákona 

o  diskusia 

• Vývoj zákona v čase 

o  vznik znenia v roku 2001 a dôvody 

o  úpravy v predvstupovom období do EÚ 

o  hlavné ciele úprav zákona po vstupe SR do EÚ 

o  implementácie smerníc EÚ 

o  národne špecifické úpravy 

o  diskusia 

• Práca so zákonom 

o  servis zákona 

o  legislatívny proces a zapojenie orgánov a úradov a subjektov trhu 

o  Právna istota a stanoviská 

o  Záväznosť stanovísk k zákonu a ich typológia 

o  diskusia 

• Aplikačná prax so zákonom 

o  ťažiskové ustanovenia zákona a ich výklad 

o  kto sa zaujíma o zákon a prečo: verejnosť, záujmové združenia, banky, orgány štátnej správy, 

Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, súdy 

o  Dôležitosť aplikačnej praxe so zákonom 

o  Dopady 

Novinka ! 
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o  diskusia 

• Čo bude so zákonom ďalej 

o  Možné scenáre legislatívnych úprav 

o  dopady európskej legislatívy a prechod na nariadenia EÚ 

o  harmonizácia práva EÚ a dopady na národné legislatívy vrátane zákona 

o  zjednotenie trhu služieb EÚ 

o  diskusia 

• Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 15.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 295,20 EUR s DPH 
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Platobné služby 
 

1. Cenné papiere domáce a zahraničné 
(Back office a spracovanie cenných papierov) 

Účastníci 

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti 

a zručnosti pri aplikácii Zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj 

pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s normami Zákona o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001 spolu 

s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na legislatívu EÚ, ako aj príklady 

na vysporiadanie domácich a zahraničných cenných papierov, zmeny na kapitálovom trhu po zavedení 

platformy T2S (Target2Securities) 

 

Obsah 

• Oboznámenie sa s kapitálovým trhom a jeho funkciami 
- základné pojmy 
- inštitúcie kapitálového trhu 

• SWIFT a jeho využitie pri obchodovaní s cennými papiermi 
- typy a základná logika swiftových správ 
- funkcie swiftu 

• Spracovanie zahraničných cenných papierov na back office 
- Clearstream a iní  medzinárodní custodiáni 
- typy SWIFT-ových správ na vysporiadanie CP (správy 5XX) 
- typy SWIFT-ových výpisov k CP (MT 53X) 
- praktický príklad  nákup/predaj CP 
- prevody finančných prostriedkov, sledovanie cash pozícií 

rekonciliácia a riešenie reklamácií 

• Spracovanie slovenských cenných papierov na back office 
- oboznámenie sa so Zákonom o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001 
- praktický príklad prevod CP 
- technický príklad nákup/predaj CP 
- technický príklad  prevod CP 
- technický príklad dedičské konanie 
- typy cenných papierov v SR 
- Depozitár cenných papierov v SR 
- oboznámenie sa so službami Depozitára CP v SR v podmienkach T2S (Target2Securities) 
- vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním služieb 

Depozitára  

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 24.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 268,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 321,60 EUR s DPH 
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2. Platobná karta – moderný platobný nástroj 
 

Účastníci 

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo 

prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet.  Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí 

zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami. 

 

Cieľ 

Seminár odpovedá na otázky, prečo je platobná karta najčastejšie používaným platobným nástrojom, ako 

funguje kartová platobná schéma a aké sú úlohy bánk vydávajúcich a prijímajúcich karty. Vysvetľuje aj 

obchodný model založený na výmenných poplatkoch a ako funguje zúčtovanie kartových transakcií. Na 

príkladoch vysvetľuje čo znamená bezpečnosť pri kartových transakciách, ako je dnes zabezpečená a aký bol 

jej technický vývoj. Na záver sa účastníci dozvedia aké sú najnovšie inovatívne spôsoby použitia platobných 

kariet a tiež ktoré platobné riešenia môžu v budúcnosti platobným kartám konkurovať.  

 

Obsah 

1. Platobná karta – platobný nástroj 

2. Zúčtovanie transakcií 

3. Obchodný model 

4. Bezpečnosť  

5. Trendy & výzvy 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 21.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 245,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 294,00 EUR s DPH 
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3. Platobný styk vo výhľade do roku 2025 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, 

ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v platobnom styku a jeho produktoch s prihliadnutím 

na zmeny očakávané do roku 2025. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov 

so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s prostredím, s vykonávaním platobného styku a SEPA a jeho produktmi, nariadenie 

EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím 

na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s  ním súvisiacimi opatreniami NBS. Nariadenie EK a EP, 

s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými zmenami do roku 2025. 

 

Obsah 

• Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ 

• Legislatíva k SEPA 

- základný prehľad a obsah platnej legislatívy 

• Druhy EUR clearingových systémov v rámci EÚ 

• Oboznámenie sa s vykonávaním SEPA a NON SEPA platobného styku  

- SEPA úhrady - platby a R-transakcie 

- NON SEPA – swiftové úhrady (Serial/Cover metóda pre platobný styk) 

• Instantné platby v SP a EU / RT1 vs TIPS/ 

• Target 2 konsolidácia v platobnom styku  

• SWIFT Universal confirmation pre MT 103 GPI Funkcionalita 

• SWIFT zmeny do roku 2025 

• PSD2 API bankovníctvo, služby PISP a AISP 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 4.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 271,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 325,60 EUR s DPH 
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4. SEPA a NON SEPA platby 
(Základný spôsob vykonávania platobného styku) 

 

Účastníci 

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí potrebujú získať informácie 

ohľadne SEPA a NON SEPA platobného styku, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre nových 

zamestnancov útvarov v spojení s vykonávaním platobného styku či poradenstva a odborných pracovníkov 

z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s druhmi vykonávania SEPA (EURO platieb) a NON SEPA (cezhraničných platieb) 

v XML a SWIFT štandardoch, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov,  a s prihliadnutím 

na reguláciu PSD II a Zákona o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. Oboznámiť účastníkom 

školenia o nové druhy produktov ako INSTANT PAYMENTS (platby s okamžitým zúčtovaním) a využitie 

nových možných produktov v praxi. 

 

Obsah 

• Ozrejmenie pojmu SEPA (história až po súčasnosť) 

• Vysporiadanie platieb v EUR v rámci EU a EHP (EURO 1, TARGET 2, SIPS2, EBA zúčtovacie centrá 

• Popis produktov v rámci SEPA platieb 

• NON SEPA platby (spôsob spracovania platieb, NOSTRO/VOSTRO/LORO účty) 

• Použitie COVER a SERIAL metódy pre spracovanie NON SEPA platieb 

• Platby s okamžitým zúčtovaním 

• PSD 2 regulácia a jeho použitie v praxi 

• Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti 

• Zhrnutie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 14.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 271,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 325,60 EUR s DPH 
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Finančné technológie  

 

1. Blockchain a kryptomeny 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a korporácií, stredný a vyšší manažment, biznis a IT profesionáli, 

ktorí potrebujú komplexne porozumieť téme blockchainu a kryptomenám, možnostiam týchto technológií, 

ako aj výzvam, ktoré sú s nimi spojené. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi fungovania blockchain technológií a kryptomien, históriou 

ich vzniku a vývojom. Vysvetliť rozdiel medzi verejnými a privátnymi blockchain sieťami, fungovanie smart 

kontraktov – ich výhody a nevýhody. Ukázať zaujímavé implementácie blockchain technológií v rôznych 

sektoroch, ako aj oboznámiť ich s legislatívnymi a technologickými výzvami, ktorým blockchain 

a kryptomeny čelia. 

 

Obsah 

• Vznik elektronických mien Bitcoinu a Blockchainu 

• Princípy fungovania blockchain technológií 

• Bezpečnostné aspekty a riziká 

• Blockchain a jeho využitie 

• Trendy, projekty, vízie a výzvy 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah:  8 hodín 
Forma:   online 
Termín: 4.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 291,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 349,20 EUR s DPH 
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2. Digitálna transformácia bánk 
 

Účastníci 

Cieľovou skupinou workshopu sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách, 

projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail 

a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting 

a štatistika,  ALM, audit,  back-office,  analýza  údajov, marketing....) 

 

Cieľ 

Nové technológie výrazne menia finančný sektor. Tento seminár predstavuje komplexné riešenia 

a relevantné koncepty aplikácie digitálneho bankovníctva a nových finančných technológií. Zistíte, ako ich 

možno použiť v bankovej praxi a ako sa môže banka transformovať na modernú digitálnu finančnú inštitúciu. 

 

Obsah 

• Vývoj finančných technológií 

o Tradičné bankovníctvo – Digitálne bankovníctvo – Otvorené bankovníctvo 

o Obavy, výzvy a vplyv finančných technológií a otvoreného bankovníctva 

o Banky vs fintechy 

• Ako finančné technológie menia finančný svet 

o Optimalizovaný interný pracovný postup digitalizácie bánk 

o Fintech ekosystém, kľúčoví hráči 

o Moderné fintech riešenia pre startupy, scale-upy a etablované banky. 
Prípadová štúdia - založenie neobanky: pôžičky, investície, platby 

• Digitálne platby 

o Skúsenosti užívateľov: bezpečnosť – dôvera –  rýchlosť 

o Monetizácia digitálnych platieb 

o Digitálna mena centrálnej banky (CBDC – central bank digital currency), StableCoins 
a GovCoins 

• Overovanie digitálnych dokumentov a totožnosti 

o Digitálny on-boarding 

o Zlepšovanie užívateľského dojmu (UX – user experience) 

o Znižovanie počtu podvodov 

o Umelá inteligencia - AI/ML použitie vo financiách 

o Prípadová štúdia: Trustmatic – rýchle a bezpečné diaľkové overenie identity pomocou AI 

• Technológia blockchain: 

o Ako funguje blockchain –  DLT (Distributed Ledger Technology) 

o Prípadová štúdia: Excel model technológie blockchainu 

o Kryptoaktíva 

Novinka ! 
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o Aplikácia technológie blockchain 

• Fintech na finančných trhoch 

o Algo-trading a automatizované obchodné systémy/vysokofrekvenčné obchodovanie 
(ATS/HFT) 

o Finančné trhy v minulosti a teraz 

o Prípadová štúdia: využívanie nových technológií na finančných trhoch – klady a zápory 

• Riadenie súvahy banky – moderné a digitálne ALM 

o Integrované riadenie aktív a pasív 

o Prípadová štúdia: MORS software – holistické riešenie optimalizácie súvahy a finančných rizík 

• Globálna regulácia pre fintech 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 24.1.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH 
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3. Digitálne peniaze a kryptoaktíva 
 

Účastníci 

Cieľovou skupinou workshopu sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách, 

projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail 

a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting 

a štatistika,  ALM, audit,  back-office,  analýza  údajov, marketing....). 

 

Cieľ 

Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency) poskytnú obyvateľom a firmám 

možnosť priamo realizovať digitálne platby pomocou digitálnych peňazí, ktoré emitujú centrálne banky. 

Nové technológie umožnia výrazne zefektívniť medzinárodné platby pomocou multi-CBDC dohôd. Na tomto 

workshope sa dozviete o aktuálnom vývoji digitálnych peňazí a ich využití centrálnymi bankami. 

 

Obsah 

• Digitálne peniaze 

o Rôzne formy digitálnych peňazí – e-money a kryptomeny 

o Ako funguje blockchain –  DLT (Distributed Ledger Technology) 

• Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency) 

o Čo je CBDC vo fintech prostredí 

o Rôzne modely CBDC 

o Práce BIS innovation hub na projektoch CBDC 

o Multiple CBDC 

o Digitálne Euro – projekt ECB 

o Projekt Helvetia – Swiss National Bank a BIS výskum použitia CBDC 

o Bank of England výskum CBDC 

• Kryptomeny, Stablecoiny a Govcoiny 

• Globálna regulácia pre fintech a digitálne meny 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 1.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 298,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 357,60 EUR s DPH 
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Poisťovníctvo 
 
  

1. Posudzovanie rizík klimatických zmien 
v poisťovniach a iných finančných inštitúciách 

 

Účastníci 

Zamestnanci poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí vykonávajú najmä funkciu riadenia rizík, aktuársku 

funkciu, produktový manažment, alebo riadiaci pracovníci a manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti 

v oblasti rizík klimatických zmien, ESG cieľov a kritérií, definícia EÚ zelenej dohody (Green deal).  

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti 

v uvedenej oblasti.  

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov s historickým vývojom rizík klimatických zmien, rast výskytu frekvencie 

východiskovými a oboznámiť sa s vyhodnotením vplyvu klimatických rizík na finančné riziká a ich dopadov 

na finančnú  situáciu napríklad na aktíva, na profitabilitu a solventnosť poisťovní resp. iných finančných 

inštitúcií.  

 

Obsah 

• Oboznámenie sa s historickými informáciami o zhoršovaní klimatických zmien a ich dopadoch, COP26 

• Dopady na zvýšenie frekvencie výskytu katastrofických rizík 

• Čo sú ESG, ciele a kritéria 

• Hlavné črty EÚ klimatickej neutrality – EÚ zelená dohoda 

• EÚ taxonómia, úvod do systému, klasifikácia a 6 hlavných klimatických cieľov 

• Hlavné prvky štandardu zelených dlhopisov (Green Bond štandard) 

• Hlavné riziká – klimatické riziká prevedené na finančné riziká 

• Vykazovanie - ciele Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, časový harmonogram 

• Prípadová štúdia posudzovania rizík na aktívach, na ziskovosť a solventnosť 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 7.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 205,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR s DPH 
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2. Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni 
 

Účastníci 

Zamestnanci poisťovní, ktorí si potrebujú získať vedomosti a zručnosti o systéme riadenia rizík regulácie 

Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s  ňou súvisiacimi predpismi, a ktorí pracujú na útvare riadenia rizík 

v poisťovniach alebo na aktuárskom útvare a compliance. Vhodné aj pre zamestnancov interného auditu.  

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti 

v uvedenej oblasti, zároveň je pre nových riadiacich pracovníkov a manažérov poisťovní, ktorí tvoria kľúčovú 

funkciu.  

Seminár nie je vhodný pre seniorných expertov v oblasti riadenia rizík v poisťovniach. 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov so Systémom riadenia rizika v poisťovniach, ako je definovaný pre Solventnosť II,  

Vlastné posúdenie rizika praktické ukážky z praxe a prípadové štúdie.  

 

Obsah 

• Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov 

aktuárskej práce 

▪ Systém riadenia rizík, klasifikácia rizík v poisťovníctve podľa Solventnosti II, najmä: 

o upisovanie rizík v poisťovni 

o riadenie aktív a pasív súvahy, investície a deriváty 

o riadenie rizika likvidity 

o riadenie operačných rizík – základné prvky 

o zaistenie a techniky zmierňovania rizika 

▪ Stratégie riadenia rizík, koncepcie riadenia rizika a ich obsah, procesy, implementácia 

▪ Rizikový apetít, meranie rizík, postupy oznamovania, monitorovania a riadenia 

• Vlastné posúdenie rizika ORSA, koncepcia ORSA a jej prvky, záťažové testy  

o príklady z praxe 

• Správa  pre Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach ORSA - obsah a forma  

• Aplikácia štandardu aktuárskej praxe Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach - ORSA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 10.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 205,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR s DPH 
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3. Úvod do IFRS 17 – Účtovanie poistných zmlúv 
(pre senior manažérov) 

Účastníci 

Manažéri a riadiaci zamestnanci, poistní matematici a ostatí špecialisti, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti 

o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy. 

 

Cieľ 

Štandard zavádza nové spôsoby výpočtu záväzkov z poistných zmlúv a vykazovania zisku z poistných zmlúv. 

IFRS17 má veľký vplyv na poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne, a to predovšetkým s ohľadom 

na významne vyšší tlak na potrebné dáta a úroveň ich detailu. Vzhľadom na povahu požadovaných výpočtov, 

je očakávané, že väčšina poisťovateľov bude musieť implementovať nové výpočtové a reportingové nástroje. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby 

účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. 

Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú 

tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude 

možné porovnať rôzne spoločnosti.  

Ďalej sa zameriame na požadované dáta ako na vstupe do výpočtových nástrojov, tak na výstupe z nástrojov 

a následné účtovanie a reporting. Zároveň si vysvetlíme, aké funkcionality by mal mať zamýšľaný IFRS17 

nástroj tak, aby bol prínosom pre poisťovňu v rámci celého konania poisťovne, napríklad pre proces 

plánovania. Školenie nie je prepojené s konkrétnymi výpočtovými nástrojmi, ale podáva prehľad 

o nevyhnutných dátach, ktoré vyplývajú z požiadaviek štandardu. Zároveň by mali účastníci, po absolvovaní 

školenia, rozumieť všetkým významným novým pojmom, ktoré IFRS17 zavádza a mohli tak ľahšie 

komunikovať s ostatnými špecialistami v poisťovni. 

 

Obsah 

• Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu 

• Nový formát výkazu ziskov a strát 

• Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov k určeniu  rozsahu platnosti IFRS17 

• Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni 

• Požiadavky na výročnú  správu a čo všetko môžeme  zistiť  z výročnej správy poisťovne  

• Aké zmeny vyvolá IFRS17 v existujúcich procesoch poisťovne 

• Dopady na dáta, ich rýchlu dostupnosť a vysokú kvalitu 

• Dopad na oceňovanie zaistných zmlúv 

• Kategórie dát nevyhnutných k IFRS17 výpočtom a následným požiadavkám na report 

• Vhodná funkcionalita IFRS17 

• Transition – prechod z existujúceho účtovného štandardu na IFRS17 

• Najväčšie výzvy pre implementáciu IFRS17 a ako sa ich pokúsiť zvládnuť 

  
Rozsah: 8 hodín 
Forma: online/prezenčne 
Termín: 3.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 328,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 393,60 EUR s DPH 
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Vnútrobankový audit a kontrola, bezpečnosť 
 

1. Compliance vo finančnej inštitúcii 
Účastníci 

Pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, 

podvodov a interní audítori. 

 

Cieľ 

Poskytnúť ucelený prehľad o funkcii Compliance umožňujúci jej proporcionálne nastavenie s dôrazom 

na správnu identifikáciu, interpretáciu a eskaláciu compliance rizík – compliance risk manažment.  

 

Obsah 

1. Definovanie Compliance funkcie 

• Čo a prečo je Compliance?  

• Postavenie a vývoj Compliance v rámci Corporate Governance 

• Požiadavky na efektívne riadenie compliance rizík 

• Základné regulatórne oblasti v pôsobnosti Compliance 

 

 

2. Compliance risk assessment (CRA) 

• Plánovanie 

• Analýza regulatórnych požiadaviek 

• Rizikové indikátory 

• Meranie, interpretácia a eskalácia compliance rizík 

• Nápravné opatrenia a ich monitoring 

 

 

3. Kontroly druhej úrovne  

• Implementácia do interného kontrolného systému  

• Parametre kontrol 

• Realizácia kontrol, interpretácia a eskalácia výsledkov 

• Nápravné opatrenia a ich monitoring 

 

4. Základné Compliance procesy  

• Monitoring legislatívy a jej implementácia 

• Posudzovanie nových produktov a služieb 

• Komunikácia s regulátorom     

• Vzdelávanie 

• Pripomienkové konanie 

• Vybavovanie sťažností 
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5. Securities Compliance 

• Poskytovanie investičných služieb (MiFID) 

• Ochrana kapitálového trhu (MAD) 

• Stret záujmov -  zisťovanie a riadenie (COI) 

 

 

 
 
 

 
 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 11.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 248,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 297,60 EUR s DPH 
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2. Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, 
spôsob ich vyšetrovania a dokazovania 

 

Účastníci 

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, 

najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí 

prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú 

rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

 

Cieľ 

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové 

úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť 

efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov. 

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne 

a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní 

druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými 

pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód 

vypočúvania používaných v praxi. 

 

Obsah 

• Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách 

• Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách 

• Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách 

- trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti 
- trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami 
- úverové podvody 
- zneužitie bankových dokumentov 
- krádež a falšovanie identity 
- podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..) 
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou 

• Interné podvody 

- krádež, sprenevera 
- zneužitie právomoci zamestnancov 
- trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva 

• Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti 

- prepadnutie pobočiek bánk a ATM 
- riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca 

medzi bankami..) 

 

 
 
 
 
 
 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 13.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 264,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 316,80 EUR s DPH 
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3. OSINT | WEBINT 
Účastníci 

Podujatie je určené najmä začiatočníkom, mierne a stredne pokročilým užívateľom/analytikom vo 

finančných a ďalších inštitúciách, a zároveň pre všetkým, ktorých daná problematika zaujíma. 

 

Cieľ 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s možnosťami vyhľadávania informácií o právnických a fyzických 

osobách v otvorených zdrojoch a vo vybraných  platených zdrojoch, so zameraním na české prostredie 

v porovnaní so slovenským. Seminár Vás ďalej oboznámi so základnými informáciami o zachovaní 

anonymnosti internetového vyhľadávania a o zakrytí vlastných stôp na internete. 

 

Obsah 

 Termíny OSINT a WEBINT.  

 Surface web / Deep web / Dark web. 

 Vlastná bezpečnosť na internete.  

 Vyhľadávače.  

 Google hacking. 

 Archívy webových stránok.  

 Najpoužívanejšie sociálne siete. 

 Vyhľadávanie na sociálnych sieťach.  

 Inzertné servery. 

 Agregátory. 

 Zdroje informácii o právnických osobách. 

 Obchodný register, živnostenský register a ďalšie.  

 Nástroje na vyťažovanie.  

 Verejné zákazky – zdroje v ČR a SR. 

 Dotácie – zdroje v ČR a SR. 

 Judikáty. 

 Mediálne archívy. 

 Informácie z prostredí firmy. 

 ŠPZ, telefónne čísla. 

 Gepard. 

 Domaintools, rôzné WHOIS. 

 Panorama, StreetView. 

 EXIF dáta u fotografii. 

 

 

 

 

 

 
  

Rozsah:  6 hodín 
Forma:   online cez MS Teams 
Termín: 5.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 200,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR s DPH 
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4. Poznaj svojho klienta (KYC) 
 

Účastníci 

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, 

podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona 

č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu. 

 

Cieľ 

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC 

procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi. 

 

Obsah 

1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)? 

a. Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy 
b. AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup 
c. Zjednodušené KYC 
d. Rozšírené KYC 

2. Prečo by sme mali poznať svojho klienta? 

a. Zákonné požiadavky 
b. Hroziace sankcie 
c. Príležitosti  

3. Koho skúmame v procese KYC? 

a. Nový klient 
b. Existujúci klient 

4. Čo je podstatou KYC procesu? 

a. Identifikácia klienta 

• Požiadavky 

• Špecifické prípady v procese identifikácie a overenia identifikácie klienta (identifikácia 
za fyzickej prítomnosti klienta, identifikácia bez fyzickej prítomnosti klienta, klient 
zastúpený inou osobou, korešpondenčné bankovníctvo a pod.) 

b. Konečný užívateľ výhod 

• Definícia 

• Získavanie informácií o konečnom užívateľovi výhod 

• Overovanie informácií o konečnom užívateľovi výhod 
c. Politicky exponovaná osoba (PEP) 

• Definícia 

• Prečo znamená štatút PEP vyššie riziko 

• Pôvod majetku a pôvod finančných prostriedkov 
d. Sankcie 

• Typy sankcií 

• Sankčné zoznamy 

• Screening  
e. Typ produktu 

• Ktoré produkty sú z pohľadu AML rizikovejšie? 
f. Krajina pôvodu klienta 
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• Hodnotenie krajiny v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí 

• Krajiny, voči ktorým sú uplatňované sankcie 

• Úroveň korupcie, organizovaného zločinu alebo podpory terorizmu 
g. Predmet podnikania klienta 

• Podnikanie pre ktoré sú typické hotovostné transakcie 

• Obchodné aktivity s presahom do zahraničia 

• Predmet podnikania, ktorý predstavuje vyššie riziko prania špinavých peňazí 
h. Typ klienta 

• Fyzická vs. právnická osoba 

• Právna forma a štruktúra právnickej osoby 
5. KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu 

a. Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov  

• Výber parametrov 

• Kalibrácia  

• Dostupnosť informácií o klientovi 

• Zdroje informácií 
b. Hodnotenie rizík 
c. Uchovávanie záznamov 
d. Tréning 
e. Monitoring 
f. Reporting 

6. KYC a nové technológie 

7. KYC výzvy  

a. 5. AML smernica 
b. Rozdielne jurisdikcie 
c. Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta 
d. Komplexnosť poskytovaných produktov 
e. Limitované zdroje 
f. Tlak zo strany regulátora 
g. Rôznorodosť zákonných požiadaviek 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rozsah:  8 hodín 
Forma:   online 
Termín: 23.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 243,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 291,60 EUR s DPH 
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5. Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti – začiatočníci 
 

Účastníci 

Začínajúci zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, 

zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre 

zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, 

pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú 

a uzatvárajú obchody. 

 

Cieľ 

Naučiť účastníkov, resp. ich oboznámiť: 

• s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných 

službách 

• s indikátormi prania služieb špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva 

a financií 

• s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO 

• so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností 

• so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie 

 

Obsah 

1. blok 

• definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí 

• charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí 

• indikátory a typické formy NOO 

• možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO  

2. blok 

• zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností 

• spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO 

• problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta 

3. blok 

• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových 

faktorov 

• podvodné transakcie a postup pri ich riešení 

• diskusia, otázky 

 

 
 
 
 
 

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 19.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 248,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 297,60 EUR s DPH 
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6. Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti – pokročilí 
 

Účastníci 

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj 

proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov 

útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek 

a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody. 

 

Cieľ 

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť: 

• so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností, 

• so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie 

 

Obsah 

1. blok 

• stručný úvod do problematiky 

• zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností 

• spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO 

• problematika ohlasovania opakovaných NOO 

• indikátory a typické formy NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatického 

monitorovania potenciálnych NOO  

• vykonávanie starostlivosti o klienta  

• hodnotenie rizikovosti klienta 

2. blok 

• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových 

faktorov 

• podvodné transakcie a postup pri ich riešení 

3. blok 

• diskusia, otázky 

 

 
 
 
 
 
 
  

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online/prezenčne 
Termín: 26.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 248,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 297,60 EUR s DPH 
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Právne aspekty bankovníctva a finančníctva 
 

1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) 
- Účinný a efektívny nástroj mimosúdneho riešenia sporov 

 

Účastníci 

Pracovníci reklamačných oddelení, auditu, compliance a oddelenia starostlivosti o klientov. 

 

Cieľ 

Poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na problematiku alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Zároveň objasniť význam a dôležitosť využitia dotknutého právneho inštitútu mimosúdneho riešenia sporov, 

a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale predovšetkým s akcentom na predávajúceho vo forme účinného 

nástroja na predchádzanie súdnych sporov a negatívneho reputačného rizika.  

 

Obsah 

• Čo je alternatívne riešenie sporov 

• Pôsobnosť alternatívneho riešenia sporov 

• Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov 

• Povinnosti vyplývajúce predávajúcim v súvislosti s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov 

• Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

• Ukončenie alternatívneho riešenia sporu 

• Príklady z aplikačnej praxe a diskusia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 25.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 228,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 273,60 EUR bez DPH 
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2. Aplikácia zákona o správnom konaní 
Účastníci 

Seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a odborných 

zamestnancov zo všetkých organizačných útvarov, v ktorých sa na rozhodovacie procesné konania aplikuje 

zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok). 

 

Cieľ 

Oboznámiť účastníkov seminára s problematikou správneho poriadku v právnej praxi. Aplikácia a výklad 

jeho hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia 

adresovaného účastníkom správneho konania.  

 

Obsah 

1. Rozsah pôsobnosti 

2. Správny orgán – definícia 

3. Základné pravidlá správneho konania 

4. Príslušnosť správnych orgánov – vecná, miestna a funkčná 

5. Vylúčenie 

6. Účastník konania 

7. Zúčastnená osoba 

8. Začatie konania 

9. Podanie 

10. Priebeh správneho konania 

11. Doručovanie a lehoty 

12. Prerušenie konania 

13. Zastavenie konania 

14. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie 

15. Zabezpečenie priebehu konania 

16. Rozhodnutie 

17. Administratívne opatrenie 

18. Preskúmanie rozhodnutí  

a) Riadne a mimoriadne opravné prostriedky 

b) Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí 

19. Administratívny spis (vedenie, predloženie správnemu súdu) 

20. Výkon rozhodnutí 

21. Judikatúra 

22. Upozornenia na najčastejšie pochybenia správnych orgánov 

23. Prípady z právnej praxe a diskusia s kladením otázok na lektora 

  
Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 23.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 166,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 199,20 EUR bez DPH 
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3. Právo Európskej únie 
 

Účastníci 

Zamestnanci NBS a ostatných finančných inštitúcií, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy 

prichádzajúci do kontaktu s právom Európskej únie (úniovým právom). Zamestnanci pracujúci na tlačových 

oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov, ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti 

v tejto oblasti.  

 

Cieľ 

Cieľom seminára je pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou a prehľadnou formou poukázať 

na najdôležitejšie súvislosti úniového práva a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. Účastníci 

seminára nadobudnú komplexný pohľad na aktuálnu povahu úniového práva, na jeho pramene, proces ich 

tvorby a proces povinnej harmonizácie tohto práva v našich podmienkach.  

 

Obsah 

1 Európska únia  

 1.1 Európske spoločenstvo 

 1.2 Európska únia pred Lisabonskou zmluvou 

 1.3 Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy 

  1.3.1  Ciele, úlohy a činnosti Európskej únie 

  1.3.2 Právomoci Európskej únie 

 1.4 Právna subjektivita 

  1.4.1 Právna subjektivita Európskeho spoločenstva 

  1.4.2 Právna subjektivita Európskej únie 

2 Úniové právo 

 2.1 Európske právo pred Lisabonskou zmluvou 

 2.2 Komunitárne právo pred Lisabonskou zmluvou 

  2.2.1 Autonómnosť komunitárneho práva 

  2.2.2 Prednosť komunitárneho práva 

  2.2.3 Priama aplikovateľnosť komunitárneho práva 

  2.2.4 Priamy účinok komunitárneho práva 

  2.2.5 Sankcionovateľnosť porušenia komunitárneho práva 

  2.2.6 Najdôležitejšie zásady súvisiace s komunitárnym právom 

 2.3 Úniové právo pred Lisabonskou zmluvou 

 2.4 Úniové právo na základe Lisabonskej zmluvy 

3 Pramene úniového práva 

 3.1 Systematika členenia prameňov úniového práva 

  3.1.1 Primárne právo 

  3.1.2 Základné práva a všeobecné právne zásady 

  3.1.3 Sekundárne právo 

  3.1.4 Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie 
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  3.1.5 Právne obyčaje 

  3.1.6 Vybrané zmluvy 

4 Tvorba úniového práva 

 4.1 Tvorba primárneho úniového práva 

 4.2 Tvorba sekundárneho úniového práva 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 28.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 243,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 291,60 EUR s DPH 
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Poskytovanie úverov 

1. Bod zvratu v (bankovej) praxi 

 

Účastníci 

Určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví 

metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční 

riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12. 

 

Cieľ 

Metóda Bodu zvratu (resp. Break Even Point) patrí medzi základné formy posudzovania efektivity investícií vo 

firmách. V rámci tohto micro workshopu sa naučíte využívať tento užitočný spôsob ekonomickej analýzy v 

prostredí slovenských firiem. 

 

Okrem rýchlej aplikácie metódy si prejdete aj komplikovanejšie príklady – rozhodovanie štýlom „Rent or Buy“, 

„Make or Buy“, naučíte sa vypočítať Bod indiferencie a Maržu bezpečia. Získané vedomosti je možné využiť 

pre potrebu úverovej analýzy firmy, ako aj na interné riadenie ekonomických rozhodnutí firmy. 

 

Obsah 

 Hlavný princíp metódy Bodu zvratu a ilustrácia na príkladoch z praxe. 

 Komplexnejšie príklady a zohľadňovanie externých faktorov pri rozhodovaní o investíciach. 

 Výpočet a nastavenie Marže bezpečia. Jedhoduchý princíp a stanovenie Bodu indiferencie. 

 Rozhodovania typu „Rent or Buy“ a „Make or Buy“, „Sleep or Abandon“ atď. 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah:  0,5 deň  
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  27.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 160,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR s DPH 
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2. Cash Flow predikcie 

 

Účastníci 

Určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví 

metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční 

riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12. 

 

Cieľ 

V rámci workshopu sa jasnou formou oboznámite, ako analyzovať a pripravovať predikcie Cash Flow firiem, 

nielen pre potreby úverovej analýzy. Preberieme hlavnú podstatu Cash Flow reportov a ich prispôsobenie do 

prostredia slovenských firiem. Získané vedomosti je možné bezprostredne využiť v praxi a získať lepší prehľad 

o hospodárení firmy v minulosti, ako aj správne plánovať budúcnosť. 

 

Obsah 

 Prehľadná analýza položiek výkazu Cash Flow. Porovnanie kontrastných firiem. 

 Jednoduché a praktické predikcie Cash Flow metódou Rýchlej analýzy. 

 Zjednodušený a komplexný cash flow model prispôsobený slovenským finančným 

výkazom. 

 Cash Flow Stress Testy efektívne a bez stresu. 

 Priama metóda cash flow v praxi. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah:  0,5 deň  
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  27.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 160,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR s DPH 
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3. Krízové financie 

 

Účastníci 

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, schvaľovatelia 

firemných úverov, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a zamestnanci firiem na 

pozíciách: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Max. počet účastníkov v skupine je 12. 

 

Cieľ 

V rámci workshopu na príkladoch z praxe preberiete hlavné možnosti, ako sa vystríhať problémom v úverovej 

oblasti počas krízových období. Naučíte sa včas identifikovať varovné signály, slabé stránky firiem a ošetrovať 

riziká pri ich úverovaní. 

 

Workshop je postavený na príkladoch z prostredia slovenských firiem rôznych veľkostí a zamerania. Okrem 

prípadových štúdií si preberiete aj možnosti, akými môžu podnikatelia skresľovať výsledky firiem po účtovnej 

stránke. Dozviete sa tiež, akými spôsobmi môžu majitelia z vlastnej firmy (i napriek stratám) vybrať maximum 

prostriedkov a ako sa z pozície banky voči tomuto účinne brániť. Získate pohľad na efektívnu práca s firmami 

v úverovej oblasti v nestabilnej dobe. 

 

Obsah 

 Identifikácia varovných signálov a možnosti ošetrenia rizík na skutočných príkladoch. 

 Úverové prípady na pokračovanie (firma pred a po problémoch). 

 Analýza špecifických položiek výkazov: Goodwill a Oceňovacie rozdiely majetku, Rozdiel v daňových a 

účtovných odpisoch a rezervách. 

 Položky Aktivácia a Zmena stavu zásob – ich využívanie vo firmách a dopad na výsledky. 

 Firma v kríze a jej ďalšie oslabovanie. Možnosti výberu peňazí z firmy (aj napriek stratám). 

 Možnosti, akými môžu firmy skresliť / zakryť finančné problémy v období krízy. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah:  2 dni  
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  8. – 9. 3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 540,00 EUR s DPH 
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4. Úverová analýza 3D – začiatočníci (Modul I) 

Účastníci 

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, 
metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po 
analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť 
a zameranie prípadových štúdií. Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, hlavný 
dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi. Maximálny počet 
účastníkov v skupine je 12. 

 

Cieľ 

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní: 
 analyzovať finančné výkazy v súvislosti s konkrétnou firmou a zistené skutočnosti vhodne interpretovať s 

ohľadom na riziko;  
 zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne;  
 pomôcť firemným klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko. 

Obsah 

Princíp rýchlej analýzy 

Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich 
využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem. 
Finančné výkazy z nadhľadu  
Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou. 
Finančné kritériá a ukazovatele 
Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné 
využitie ukazovateľov. 
Finančné výkazy v detaile  
Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a 
optimalizácia finančných výsledkov v skratke. 
Analýzy prípadových štúdií  
Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií 
(short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom. 
Podnikateľská realita a bankovníctvo  
Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku. 
Úverový výbor 
Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového 
výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné 
analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia. 
Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Rozsah:  2 dni 
Forma:   on-line cez MS Teams  
Termín:  15. - 16.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 540,00 EUR s DPH 
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5. Úverová analýza skratkou 

 

Účastníci 

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, bankoví metodici, 

interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia, 

ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. 

 

Cieľ 

V rámci workshopu sa zrýchlenou formou a na príkladoch z praxe oboznámite s hlavnými princípmi úverovej 

analýzy firiem v slovenskom prostredí. Oboznámite sa s kľúčovými ukazovateľmi, podstatou práce s finančnými 

výkazmi a s metódou Rýchlej analýzy. 

Cieľom workshopu je predstavenie metódy, ako si rýchlo nájsť vzťah úverovej analýze firmy, ako správne 

odhadnúť úverový potenciál a ako argumentovať v úverovej oblasti. Workshop je postavený na analýze 

niekoľkých firiem zo segmentu SB / SME a CORPORATE. 

Účastníkom dávame možnosť preštudovať si náš stručný informačný materiál ešte pred absolvovaním kurzu. 

Zároveň dostanú možnosť spracovať si základný rozbor prípadových štúdií, ktoré budú počas workshopu 

preberané. Týmto spôsobom vieme účinnejšie využiť workshop na rozbor podstatných oblastí problematiky. 

 

Obsah 

 Efektívna práca s finančnými výkazmi. Filtrovanie podstatných účtovných položiek a ich 

význam pre úverovú analýzu. 

 Princíp Rýchlej úverovej analýzy – hlavné finančné ukazovatele a ich interpretácia, 

zrozumiteľne a v súvislostiach. 

 Hodnotenie 5 základných oblastí finančného zdravia firmy:  

1. krytie dlhovej služby,  

2. rentabilita,  

3. zadlženosť,  

4. aktivita (doby obratu),  

5. pracovný kapitál (a likvidita). 

 Rýchly prehľad častých problémov a chýb pri posudzovaní úverov. 

 Analýza kontrastných prípadov z praxe. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Rozsah:  1 deň  
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  9.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH 

 



 
 
 
 
 

  

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto 
www.ibv-nbs.sk, ibv@ibv-nbs.sk, +421 915 952 827 

 
56 

6. Úverová analýza 3D – pokročilí  (Modul II)  
Účastníci  
Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, 
metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po 
analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť 
a zameranie prípadových štúdií. Modul II je určený predovšetkým absolventom Modulu I, a tiež je vhodný pre 
všetkých zamestnancov s určitými vedomosťami v danej oblasti. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.  
  
Cieľ  
Workshop je obsahovo zameraný na analýzu náročných úverových prípadov, problémové firmy a úvery. 
Poskytuje štruktúrovaný pohľad na objasnenie fungovania firiem v skutočnosti (manipulácia vo výkazoch, 
daňové optimalizácie, ekonomické prepojenosti) a možnosti ich financovania. Zároveň objasňuje doplnkové 
oblasti, ktoré s úverovaním a rizikovosťou firiem súvisia: správne štruktúrovanie úverov, problematika DPH, 
biznis model firiem, časté chyby bánk pri úverovaní.  
  
Obsah  
Analýzy kontrastných firiem - stanovenie priorít pri financovaní firiem.  
Optimálne štruktúrovanie financovania podniku - každá firma má svoje špecifické potreby.  
Teória a prax finančných ukazovateľov - možnosti ich skreslenia.  
Firemný biznis model - súvisiace riziká a príležitosti financovania.  
Podstata DPH a riziko skryté v DPH - problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.  
Fungovanie účtovníctva – odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ, 
odhaľte podstatu veci.  
Ekonomicky prepojené skupiny v praxi - rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.  
Problémové úvery - identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.  
Časté chyby bánk pri úverovaní - niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v 
praxi spoľahnúť.  
Bod zvratu - efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.  
Dynamická analýza pracovného kapitálu - primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.  
Úverový výbor - analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou 
úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je 
možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.  
  
Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, s dôrazom na praktickú aplikáciu 
získaných vedomostí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah:  1 deň  
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  13. - 14.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 540,00 EUR s DPH 
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Manažérsky rozvoj 
 

1. Ako riadiť ľudí online 

 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 8. Tréning je určený pre manažérov tímov, ktorí by 

radi získali základný prehľad v odlišnostiach práce na diaľku / formou home office a naučil sa efektívne 

pracovať s tímom v tejto relatívne novej situácií. 

 

Cieľ 

Naučíme sa spolu ako na diaľku riadiť svoj tím tak, aby neznížil svoju efektivitu a prijal home office pozitívne. 

 

Obsah 

Na online podujatí sa budeme venovať:  

 špecifikám práce z domu –  Je to záťažová situácia pre manažéra?, 

 pozitívam a negatívam práce formou home office, 

 manažérskej komunikácii počas vedenia ľudí na home office, 

 spomenie si päť odporúčaní na efektívne riadenie tímu na diaľku, 

 vzdialenemú vedeniu tímu s ohľadom na rozdiely generácií XYZ, 

 tipom ako efektívne na meetingy a porady na diaľku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinka ! 

Rozsah:  0,5 dňa 
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  17.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 185,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 222,00 EUR s DPH 
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2. Manažérska psychológia v kocke 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych manažérskych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.  

 

Cieľ 

Účastníci budú v závere podujatia: 

 poznať vybrané psychologické prístupy pre zvýšenie úspešnosti na pracovnej pozícii, 

 vedieť využívať nové informácie pri vedení tímov, 

 mať impulzy pre tvorbu nových návykov. 

Obsah 

MOJE PREDPOKLADY MANAŽÉRA 

• identifikácia vlastných predpokladov manažérskej práce - autodiagnostika 

• manažér verzus líder – čím prispievajú a v čom sa odlišujú? 

• typológia osobnosti manažéra 

• dôvera a dôveryhodnosť 

KTO SÚ ĽUDIA KTORÝCH VEDIEM 

• poznávanie iných 

• zisky a straty v tímovej komunikácii 

• motivujúce prístupy 

• tréning modelových situácií 

PREČO MANAŽÉRI ZLYHÁVAJÚ 

• riziká v prístupoch manažérskej práce 

• čoho sa vyvarovať 

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ROZHODOVANIE 
• techniky zamerané na riešenie problémov a rozhodovanie  

• tímová hra s orientáciou na riešenie problémov a rozhodovanie 

PROGRAM VLASTNÉHO ÚSPECHU 

• princípy posilňovania svojho vnútorného JA 

• brzdy úspechu a ako s nimi pracovať 

• budovanie harmonických vzťahov 

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE ÚSPEŠNOSTI MANAŽÉRA 
 
 
 
 
 
 
 

Novinka ! 

Rozsah:  2 dni 
Forma:   prezenčne 
Termín:  25. – 26.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 500,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 600,00 EUR s DPH 
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3. Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov  

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych manažérskych pracovných pozíciách, ako aj personalisti a ďalší záujemcovia o uvedenú problematiku. 

Max. počet účastníkov je 10.  

 

Cieľ 

Účastníci sa dozvedia základné informácie zo psychológie týkajúce sa práce s ľuďmi. Podujatie poskytuje 
základy ako sa rýchlejšie a správne orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších 
znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa 
v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia 
ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. 
 

Obsah 

 Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby 

prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.). 

 Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami. 

 Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo. 

 Temperament a jeho prejavy v správaní. 

 Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt 

charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek. 

 Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie 

prejavy človeka. 

 „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú? 

 Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie. 

 Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie. 

 Ostatné podľa požiadaviek účastníkov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   online cez MS Teams 
Termín:  26.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH 

 



 
 
 
 
 

  

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto 
www.ibv-nbs.sk, ibv@ibv-nbs.sk, +421 915 952 827 

 
60 

4. Spätná väzba ako nástroj motivácie  

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych manažérskych pracovných pozíciách, ako aj personalisti a ďalší záujemcovia o uvedenú problematiku. 

Max. počet účastníkov je 12.  

 

Cieľ 

Cieľom 1 dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom spätnej 
väzby ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Spätná väzba je dôležitým nástrojom každého 
manažéra, ktorý chce správnym spôsobom motivovať svojich zamestnancov. 
 

Obsah 

• Čo je a čo nie je spätná väzba. 

• Motivácia a spätná väzba z pohľadu fungovania mozgu. 

• Kultúra spätnej väzby. 

• Ako dávať účinnú spätnú väzbu. 

• Od sendvičovej k motivujúcej spätnej väzbe. 

• Ocenenie a spätná väzba pri uspokojivom výkone. 

• Spätná väzba pri neuspokojivom výkone. 

• Spätná väzba pri probléme. 

• Praktické cvičenia a modelové situácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   online cez MS Teams 
Termín:  21.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 360,00 EUR s DPH 
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Osobnostný rozvoj 

1. Ako sa sústrediť na priority 

 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií                   

na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Cieľom 1-dňového workshopu je naučiť účastníkov ako sa sústrediť na priority a zvýšiť si tak osobnú 

produktivitu. Dozvedia sa ako investovať energiu do vecí, ktoré majú väčší zmysel. Naučia sa vytvárať zoznamy 

úloh a triediť ich podľa dôležitosti. Zistia ako si plánovať úlohy a dokončiť ich s dobrým výsledkom a včas. 

 

Obsah 

Základom osobnej produktivity je ale pracovať na tých správnych veciach v správny čas. Ako ale spoznať tie 

správne úlohy? A ako zistiť, čo by bolo dobré škrtnúť, delegovať alebo automatizovať? Aj na tieto odpovede 

získate odpoveď na workshope.  

Naučíte sa:  

• Ako spoznať tie najdôležitejšie úlohy, ktoré máte v práci aj mimo nej.  

• Ukážeme si, ako úlohy nielen plánovať, ale aj dokončiť s dobrým výsledkom včas. 

• A zameriame sa tiež na optimalizáciu alebo určenie aktivít, ktoré nevedú k očakávanému výsledku. 

• Ako si pripraviť produktívny zámer, na ktorom budete pracovať. 

• Ako na dennej, týždennej i dlhodobej báze určiť tie najdôležitejšie úlohy a aktivity. 

• Ako postupovať, keď vám do vašich priorít skočia neočakávané a neodkladné záležitosti. 

• Ako sa naučiť hovoriť „nie“ novým záväzkom. 

• Ako zrýchliť prácu na veciach, ktoré môžete automatizovať. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  16.2.2024 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 265,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR s DPH 
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2. Ako zvládnuť virtuálne porady a stretnutia 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií                   

na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

1-dňový workshop s cieľom naučiť účastníkov zvládať virtuálne akcie ako po technickej stránke (MS Teams), 

tak aj po stránke interakcie a zapojenia poslucháčov, a dosiahnutia požadovaného výsledku. Dozviete sa 

základné triky a postupy, a získate priestor nato vyskúšať si ich. 

 

Obsah 

Virtuálna akcia, či už ide o schôdzku, prezentáciu, účasť alebo vedenie meetingu, nie je len o preklopení živého 

obsahu do online podoby. Vyžaduje zvládnutie viacerých disciplín, ako je práca s technikou alebo umenie 

napojiť sa na účastníkov, aj keď sedia za obrazovkou počítača. Dôležité je vedieť zaujať publikum a pripraviť 

celý program tak, nech sa ako prezentujúci cítite dobre a zároveň dokážete zaujať ľudí na druhej obrazovky. 

Dnes sa mnoho manažérov, prezentujúcich a facilitátorov stretáva práve s problémami s pozornosťou ľudí na 

druhej strane.  

 

Na interaktívnom workshope sa naučíte:  

• Ako zvládnuť celú virtuálnu akciu nielen technicky, ale aj po stránke interakcie, zapojenia a dosiahnutia 

čakávaného výsledku?. 

• Ako pôsobiť na virtuálnej akcii prirodzenejšie. 

• Ako upútať a udržať pozornosť účastníkov za obrazovkou počítača. 

• Ako pracovať s technikou, ako je kamera, mikrofón alebo svetlá. 

• Ako ovládať perfektne nástroje pre online prezentácie. 

• Ako pripraviť perfektne celú akciu, či už ide o schôdzku, poradu alebo prezentáciu. 

• Ako pracovať v hybridnom prostredí, kedy sú účastníci prítomní ako fyzicky, tak aj online. 

• Ako to všetko zakomponovať do každodennej praxe. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  14.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 265,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR s DPH 
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3. Ako si poradiť s emóciami v práci 

Účastníci 

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných 

finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma webinára zaujíma.  Maximálny počet 

účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Cieľom tréningu je vysvetliť proces využívania tela a mysle pri práci s emóciami v pracovnom prostredí. 
Spoznáme základné možnosti práce s telom a iracionálnymi presvedčeniami, stratégie zvládania konfliktných 
situácií a teórie pomáhajúce nám rozvíjať vnímanie seba v kontexte trhu práce. Vďaka pohybu a práce s 
mentálnymi procesmi objavíte vlastné hranice a možnosti ich prekonania.  
 

Obsah 

Emócie v živote človeka. Telo a myseľ = jeden celok. Pohyb ako indikátor emócií a potrieb človeka. Iracionálne 

presvedčenia a stratégie zvládania konfliktných situácií. Hodnotenie a rozvoj zvládania emócií pomocou 

vnímania signálov tela. Telo ako spôsob prejavu človeka v emočne náročnej situácii. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  19.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH 
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4. Asertivita a riešenie konfliktných situácií v praxi 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

2-dňové školenie s cieľom naučiť účastníkov ako zlepšiť komunikačné zručnosti a schopnosť presadiť sa bez 

narušenia medziľudských vzťahov. Naučíte sa asertívne zvládať konfliktné situácie v práci aj mimo nej. Získate 

zručnosti ako pracovať s kritikou a so spätnou väzbou. 

 

Obsah 

Komunikácia – základ sociálnej interakcie 

• verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov seba i partnera; 

• bariéry v komunikácii; 

• typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu; 

• najčastejšie prekážky v komunikácii. 

Asertivita v praktickom živote 

• asertívna filozofia a asertívne práva; 

• charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a 

asertívne správanie; 

• asertívne reakcie na tieto štýly správania sa; 

• techniky asertívnej komunikácie. 

Spätná väzba 

• ako prijímať a dávať spätnú väzbu; 

• vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika; 

• asertívna argumentácia; 

• ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi; 

• Riešenie konfliktných situácií. 

Analýza konfliktných situácií na pracovisku 

• výukový film: Druhy konfliktov na pracovisku a ich riešenie; 

• konflikt a jeho pochopenie; 

• zdroje konfliktu, fázy konfliktu; 

• spôsoby riešenia konfliktov; 

• pochopenie vlastného – preferovaného prístupu riešenia konfliktov; 

• riešenie typických situácií z praxe. 

 

 

 
 

Novinka ! 

Rozsah:  2 dni 
Forma:   prezenčne 
Termín:  16.-17.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 380,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 456,00 EUR s DPH 
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5. Dnes kreatívne – zajtra efektívne 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Cieľom poldňového podujatia je osvojenie si vedomostí o kreatívnych technikách a ich využití pre zefektívnenie 

pracovných procesov. Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať 

problémy pri riadení zmien a napomáha inováciám. Je úzko spojená s divergentným myslením tvoriacim 

alternatívy, hypotézy, zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové prístupy a riešenia. 

 

Obsah 

• Kreativita ako zručnosť. 

• Praktická ukážka kreatívneho myslenia v praxi. 

• Kreatívne techniky - ich rozdelenie a využiteľnosť. 

• Praktické riešenia: výber metód z typológie podľa situácie. 

 
Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať problémy pri riadení 
zmien a napomáha inováciám. Je úzko spojená s divergentným myslením, tvoriacim alternatívy, hypotézy, 
zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové prístupy a riešenia. Uplatňovanie len analytického, konvergentného 
spôsobu myslenia má svoje limity a hranice. Naučte sa pracovať s kreativitou ako s jednou z TOP skills 
zamestnanca.  
 
Vedomosti o tvorivosti a kreativite, poznanie metód a ich vhodne zvolené aplikovanie, je vynikajúcou cestou 
podpory tejto prirodzenej schopnosti človeka, aby sa stala kompetenciou. Kreatívne myslenie zároveň 
nesporne napomáha humanizácii človeka, a preto má pozitívny dopad na komunikáciu zamestnancov, riešenie 
náročných situácií  a prácu s emóciami. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  0,5 dňa 
Forma:   on-line cez MS Teams  
Termín:  24.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 165,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 198,00 EUR s DPH 
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6. Emocionálna inteligencia v práci 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

1-dňové školenie, na ktorom spoznajú účastníci svoje silné stránky a osvoja si nové návyky s cieľom zvyšovania 

svojej emocionálnej inteligencie; podporia vlastnú kreativitu, sebadôveru a spoločenské kompetencie a budú 

lepšie rozumieť svojmu sociálnemu okoliu a kolegom. 

 

Obsah 

 

• Prečo je EQ > IQ a aký je medzi nimi rozdiel. 

• EQ TEST - Testovanie úrovne EQ. 

• Základné piliere emocionálnej inteligencie . 

• Ako ovládať svoje emócie. 

• Ako zvládať negatívne emócie iných. 

• 12 návykov emočne inteligentných ľudí . 

• Techniky a mikrotechniky na zvládanie emócií. 

• Najčastejšie chyby pri konfliktoch. 

• Zlaté pravidlá zvládania konfliktov. 

• Komunikačné techniky na zvládanie konfliktu. 

• Praktické cvičenia a modelové rozhovory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   on-line cez MS Teams  
Termín:  27.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH 
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7. Intuícia v pracovnom rozhodovaní 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12. 

 

Cieľ 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s intuíciou a odhaliť jej vplyv na pracovné rozhodovanie. Vývoj vedy 

a nové poznatky z oblasti neurovied ukazujú na dôležité miesto intuitívneho rozhodovania ako integrálnej 

súčasti rozhodovania každého človeka práve v kritických situáciách. Takisto však poukazujú na to, že „rýchle“, 

myslenie, respektíve následné spontánne konanie, býva síce prínosné, ale i veľmi omylné. 

 

 

Obsah 

• Vplyvy na prijímanie rozhodnutí. 

• Rýchle a pomalé rozhodovanie. 

• Eliminácia skreslení v rozhodovaní. 

• Ako môžeme intuíciu využiť vo svoj prospech?  

 

Intuitívne rozhodovanie je súčasťou rozhodovania každého človeka.  

 

Intuícia bola počas mnohých stáročí vnímaná ako nelogické a neracionálne myslenie, ktoré je prínosné 

maximálne pri kreatívnej činnosti ako „AHA“ efekt. V praxi však každý človek, lekár či právnik vie, že sa niekedy 

nerozhodne v súlade s vykonanou analýzou a logickými závermi, hlavne vtedy, ak je vysoký tlak, alebo nie je 

prehľadná situácia. Naopak, rozhodne sa v kritickej situácii úplne inak, ako pôvodne zamýšľal.  

Zdalo by sa, úplne nelogicky.  

Ako sa časom ukáže, veľakrát správne. 

Prečo sa náhle rozhodol „neracionálne“?  

A ako je možné, že sa rozhodol správne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah:  1 deň 
Forma: online cez MS Teams  
Termín:  16.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 165,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 198,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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8. Psychosociálne riziká a stres pri práci  

Účastníci 

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných 

finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma webinára zaujíma.  Maximálny počet 

účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Cieľom tréningu je zoznámiť sa s teóriou stresu, rizikami a s nástrojmi, pomocou ktorých dokáže človek sám 

pracovať s vlastnými strachom a stresom. Spoznáme spôsoby zvládania stresu a pomenujeme si vlastné silné 

a rozvojové stránky súvisiace s pracovným prostredím. Upriamime sa na prekonávanie stresu za účelom 

zvýšenia výkonnosti a so zameraním na telesné a psychické symptómy. Využijeme rôznorodé relaxačné 

metódy a metódy orientované na prácu s telom a pohybom. 

 

Obsah 

• Stres v práci a jeho riziká spojené so psychikou človeka.  

• Strach ako vrodená vlastnosť.  

• Spôsoby zvládania stresu a typy osobností.  

• Psychické prekážky zvládania stresu v pracovnom prostredí.  

• Konštruktívne využívanie stresu so zameraním na zvýšenie pracovnej výkonnosti.  

• Budovanie sebadôvery na pozadí strachov.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   on-line cez MS Teams 
Termín:  22.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH 
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9. Rýchle čítanie s porozumením 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Cieľom poldňového školenia je oboznámiť účastníkov so zručnosťou rýchleho čítania. Na školení sa dozviete 

ako čítať s porozumením, ako odhaliť a predchádzať zlozvykom pri čítaní. Získate nové užitočné návyky pri 

práci s textom. 

 

Obsah 

• Rýchlosť čítanie verzus porozumenie textu. 

• Prirodzená práca oka. 

• Vonkajšie faktory ovplyvňujúce čítanie. 

• Zlozvyky pri čítaní.  

• Test rýchlosti čítania.  

• Fixácia, periférne videnie a rozširovanie zorného poľa. 

• Zapamätávanie. 

• Nové návyky pri čítaní. 

• Starostlivosť o zrak. 

• Tréning čítania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah:   0,5 dňa 
Forma:   on-line cez Zoom alebo MS Teams 
Termín:  25.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 140,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 168,00 EUR s DPH 
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10. Time management triky pre efektívnu prácu nielen z domu  

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

 

Cieľ 

Na 1-dňovom workshope sa dozviete odpovede na otázky: Ako prácu z domu uchopiť za správny koniec? Ako 

efektívne pracovať a spolupracovať na diaľku? Ako zvládnuť komunikáciu s kolegami? Ako viesť skvelé porady 

s využitím digitálnych technológií? Ako pracovať v hybridnom režime? 

 

Obsah 

• Ako uchopiť prácu (nielen z) domu za správny koniec?  

• Ako efektívne pracovať a spolupracovať na diaľku?  

• Ako komunikovať s kolegami v rámci práce aj mimo nej?  

• Ako viesť skvelé porady s využitím digitálnych technológií?  

• A čo robiť v hybridnom režime?  

• Ako pracovať s prioritami pri práci z domu a na diaľku. 

• Ako byť sám sebe šéfom a efektívne si plánovať a organizovať prácu. 

• Ako podporiť sústredenie a eliminovať vyrušovanie. 

• Ako si udržať work-life balance pri práci z domu. 

• Ako efektívne komunikovať na diaľku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   online cez MS Teams 
Termín:  4.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 210,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR s DPH 
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Ostatné 
 

1. Verejné obstarávanie v roku 2023 

Účastníci 

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na 

rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Školenie je určené záujemcom a 

uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúcim žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám 

zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačov či účastníkov. Max. počet účastníkov 

je 15. 

 

Cieľ 

Celodenné školenie zamerané na aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní. Školenie odpovie na všetky Vaše 

otázky a získate informácie o skúsenostiach s uplatňovaním zákona v praxi. 

 

Obsah 

• Smernice vo VO, príprava novely zákona o VO. 

• Nové výnimky z postupov VO, definícia in-house zadávania zákaziek. 

• Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácie. 

• Centrálne VO, spoločné VO, cezhraničné VO. 

• Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií. 

• Elektronická komunikácia. 

• Nové postupy vo VO, rozdelenie na časti, zmiešané zákazky. 

• Podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, JED. 

• Opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, zábezpeka. 

• Elektronický katalóg, dynamické nákupné systémy. 

• Predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk. 

• Uzavretie zmluvy, súčinnosť, register partnerov verejného sektora. 

• Nové úpravy v jednotlivých postupoch VO (verejná/užšia súťaž, RKsZ, RKsZ, súťažný dialóg). 

• Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, elektronické trhovisko.  

• Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa. 

• Zoznamy vedené ÚVO – nové úpravy. 

• Revízne postupy. 

• Sankcie a prechodné ustanovenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka ! 

Rozsah:  1 deň 
Forma:   online cez MS Teams 
Termín:  23.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 276,00 EUR s DPH 
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Jazykové vzdelávanie 

1. Banking and Financial English  
Účastníci 

Tento kurz je prispôsobený potrebám a záujmom dvoch cieľových skupín: 
- finanční špecialisti 
- špecialisti z iných oblastí, ktorí potrebujú zlepšiť ich finančnú angličtinu 
Kurz je vhodný pre nasledujúce pozície: účtovníci, bankári, interní audítori, finanční manažéri 
 

Cieľ 

Cieľom tohto krátkeho intenzívneho seminára je pomôcť každému účastníkovi lepšie vykonávať svoju prácu 
vo finančnom sektore pomocou jasnej, jednoduchej, presnej, aktuálnej a autentickej angličtiny. Tréningový 
prístup je veľmi praktický, používa širokú škálu textov, videí atď. Ak to čas dovolí, môžu sa zahrnúť prípadové 
štúdie a hry, aby sa zabezpečila maximálna účasť každého účastníka. 
Okrem zavedenia a budovania dôvery v používanie vysoko technickej finančnej terminológie sa školenie 

zameriava na celkovú presnosť a plynulosť. 
 

Obsah 

Skutočný obsah a tempo školenia sa určuje podľa samotných účastníkov a jeho cieľom je zahrnúť:  
• Čísla, trendy, pohyby trhu, štatistika 
• Správa a riadenie spoločností 
• Financie pre podnikanie, zdroje a použitie finančných prostriedkov 
• Finančné výkazy, štruktúra a analýza 
• Akcie a burza cenných papierov 
• Dlhodobý dlhový trh - dlhopisy 
• Štruktúry komerčného bankovníctva, služby, operácie, riziká 
• Medzinárodné úverové zmluvy 
• Insolventnosť 
• Zabezpečovacie finančné riziko 
• Fúzie a akvizície 
• Rizikový kapitál 
• Centrálne banky a národné hospodárstvo 
• Banková únia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozsah:  2 dni 
Forma:   online  
Termín:  23. - 24.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 260,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 312,00 EUR s DPH 
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2. Presentation Skills 
Účastníci 

Kurz je určený pre tých zamestnancov, ktorí chcú prezentovať v angličtine bez stresu. Kurz je primárne určený 
pre úrovne od B2, čo znamená že účastníci sú schopní v angličtine hovoriť v súvislých vetách bez väčších 
gramatických chýb. 
 

Cieľ 

Rozvoj praktických zručností potrebných pre prípravu prezentácie a kvalitný rečnícky prejav v anglickom 

jazyku, s dôrazom na jednotlivé fázy a rôzne aspekty jej tvorby a prednesu. Naučiť sa vyjadrovať svoje 

myšlienky a nápady jasne a zrozumiteľne. 

 

Obsah 

Definovanie účelu vašej prezentácie, meranie efektívnosti, analýza publika, logicky štruktúrovaná prezentácia, 

efektívne otváranie, uzavreté zapamätanie, PowerPoint - najhoršie a najlepšie postupy, reč tela, intonácia, 

pitch a volume, dôraz na kľúčové slová. Okrem základných pravidiel úspešnej prezentácie získate množstvo 

dobrých tipov, ako svoju prezentáciu urobiť inou, zapamätateľnou a efektívnou.  Odnesiete si užitočné 

materiály a návody ako sa zlepšovať aj po absolvovaní tréningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozsah:  2 dni 
Forma:   online 
Termín:  27. - 28.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 260,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 312,00 EUR s DPH 
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3. Administrative Writing 
Účastníci 

Kurz je určený pre tých zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť formálny písomný prejav v anglickom jazyku. 

Požadovaná vstupná úroveň je od B1 stredne pokročilá. 

 

Cieľ 

Umožniť účastníkom zlepšiť úroveň ich formálneho písomného prejavu v kontexte plnenia pracovných a 

povinností. 

 

Obsah 

Principles of Good /Effective Administrative Writing, Internal Correspondence, External Correspondence 
(General Layout of Business Letters, Administrative Letter, Letter of Refusal, Request Letter, Letter of 
Complaint, etc.), Vocabulary, Most Common Abbreviations, Useful Phrases, Rules of Punctuation, Transitional 
Devices, Common Mistakes a i. podľa potrieb účastníkov. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Rozsah:  2 dni 
Forma:   online 
Termín: 1 - 2.6.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 288,00 EUR s DPH 
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Informačné technológie 
 

1. MS Access – Základný kurz 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú spracovávať väčšie množstvo dát v databázovom 

programe a tvoriť rôzne dotazy na tieto dáta. 

 

Cieľ 

Naučiť účastníkov samostatne pracovať s aplikáciou MS Access, pomocou ktorej je možné veľmi jednoducho 

a rýchlo vytvárať databázy, prehľadne uložiť veľké množstvo dát, resp. záznamov, a následne z nich vytvárať 

tabuľky, formuláre, reporty a efektívne s nimi pracovať. Jeho veľkou výhodou je účinný a rýchly spôsob 

výberu údajov pomocou dotazov práve v tých situáciách, pri ktorých je Microsoft Excel príliš neefektívny. 

 

Obsah 

• vytváranie, otváranie a ukladanie databáz 

• databázové objekty 

• základy návrhu a tvorby tabuliek 

• dátové typy – princípy použitia 

• prezeranie dát a vkladanie dát do tabuliek 

• modifikácia formátu dátového listu 

• zmeny v dátach, výber, kopírovanie, aktualizácia 

• zoraďovanie a vyhľadávanie dát, filtrovanie dát 

• import a export dát 

• relačné vzťahy 

• výberové dotazy 

• akčné dotazy 

• funkcie v dotazoch 

• tvorba a používanie formulárov 

• tvorba a tlač zostáv 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 2 dni (16 hodín) 
Forma: online 
Termín: 7.-8.6.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 209,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,80 EUR s DPH 
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2. MS Excel – Automatizácia práce prostredníctvom makier 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom 

procesore MS Excel, zamerané na prácu s makrami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni 

základného kurzu MS Excel. 

 

Cieľ 

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať makrá s použitím záznamníka makra 

a používať tieto makrá na zvýšenie produktivity.  

 

Obsah 

• Práca s makrom 

• Záznam makra 

• Spôsoby spustenia makra 

• Odstránenie makra 

• Zabezpečenie makra 

• Úvod do VBA (Visual Basic for Application) 

• Úprava makra 

• Krokovanie makra 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 25.5.2022 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 



 
 
 
 
 

  

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto 
www.ibv-nbs.sk, ibv@ibv-nbs.sk, +421 915 952 827 

 
77 

3. MS Excel – Funkcie v tabuľkách 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým záujemcom so základnými vedomosťami práce v MS Excel, ktorí sa potrebujú naučiť 

využívať vo svojej práci s dátami výpočty a dôležité funkcie. 

 

Cieľ 

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel, naučiť účastníkov pracovať s výpočtami a funkciami, ktoré 

ponúka MS Excel na urýchlenie a zautomatizovanie prác s databázovými súbormi. Predpokladom účasti sú 

vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.  

 

Obsah 

• vzorce v tabuľkovom procesore, ich vytváranie a zápis 

• typy adresácie v Exceli 

• použitie vybraných funkcií v tabuľkovom procesore  

• (číselných, dátumových, databázových, textových...) 

o SUM, AVERAGE, POWER, SUMIF, ABS 

o TODAY, NOW, WEEKDAY, DAY, MONTH, YEAR 

o MAX, MIN, COUNTIF, IF 

o VLOOKUP 

o CONCATENATE, UPPER, PROPER 

• konverzia vzorcov na hodnoty 

• zobrazenie toku údajov v hárku 

• prepočet pracovného hárku 

• kontrola chýb 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 27.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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4. MS Excel – Kontingenčné tabuľky 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom 

editore MS Excel, zamerané na prácu s kontingenčnými tabuľkami. Predpokladom účasti sú vedomosti 

na úrovni základného kurzu MS Excel. 

 

Cieľ 

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať kontingenčné tabuľky, efektívne 

s nimi pracovať a pomocou týchto tabuliek efektívne analyzovať dáta v programe Excel. 

 

Obsah 

• vytvorenie kontingenčnej tabuľky zo zoznamu a databázy 

• načítanie externých dát do kontingenčnej tabuľky 

• násobné oblasti zlúčenia – jednostránkové pole 

• násobné oblasti zlúčenia – vytvorenie vlastného stránkového poľa 

• špeciálne nastavenia kontingenčnej tabuľky 

• dodatočná úprava polí kontingenčnej tabuľky 

• dodatočná zmena obsahu a formátu 

• nastavenie výpočtového poľa 

• nastavenie výpočtovej položky 

• nastavenie stránkového poľa 

• tvorba kontingenčného grafu 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 26.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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5. MS Excel – Pokročilá práca s dátami 
 

Účastníci 
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú analyzovať väčšie množstvo dát (zoznamy, 
databázy...) v programe MS Excel a graficky a dátovo prezentovať výsledky. 

 

Cieľ 
Naučiť účastníkov používať nástroje programu MS Excel určené na dátovú a grafickú analýzu dát, ako napr. 
kontingenčné tabuľky a grafy, nové možnosti zoraďovania, filtrovania a formátovania údajov, rôzne 
databázové funkcie dostupné z prostredia MS Excel. 
 

Obsah 

• Vlastný formát bunky  

◦ aplikácia vlastného formát bunky, pre hodnoty napr. °C, kg, l alebo dátum napr. názov dňa, 
mesiaca 

• Hromadné zapĺňanie údajov  

◦ použitie vlastných zoznamov 
◦ využitím automatizácie prostredníctvom dynamického dopĺňania údajov 

• Prilepiť špeciálne 

◦ prilepiť iba hodnoty (bez vzorcov) 

◦ prilepiť iba prepojenie 

◦ iba formát 

◦ transponovať údaje, čiže prehodenie stĺpcov za riadky a naopak 

• Zoraďovanie v Exceli 

◦ zoradenie A-Z, zoradenie mesiacov a dní 
◦ viac kritérií zoradenia 
◦ použitie vlastných zoznamov pre zoraďovanie 

• Prepojenie hárkov a zošitov pri výpočtoch a údajoch 

◦ prostredníctvom jednoduchého postupu 

◦ prostredníctvom 3D odkazov 

• Konsolidácia údajov 

◦ Efektívne spájanie údaje z konkrétnych hárkov do jedného prostredníctvom modernej funkcie 

Power Query 

• Filtrovanie údajov II 

◦ rozšírený filter 

• Zabezpečenie údajov 

◦ hárka 

▪ zabezpečenie konkrétnych buniek proti prepisovaniu 

▪ eliminácia voči odkrytiu a skrytiu stĺpcov 

◦ zošita 

▪ zabezpečenie manipulácie s hárkami (odkrytie, skrytie, vytvorenie nových) 

  

Novinka ! 
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• Medzisúčty a zoskupovanie údajov 

◦ zefektívnenie prezerania údajov a výpočtov v nej 

• Kontingenčná tabuľka II 

◦ vytvorenie kontingenčnej tabuľky, prispôsobenie kontingenčnej tabuľky 

 
 

 
 
 
 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 5.6.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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6. MS Excel – Pokročilé funkcie a metódy 
Účastníci 

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú získavať dáta z iných zdrojov a následne ich 
spracovať využitím výpočtových funkcií a pokročilých nástrojov v programe MS Excel. Predpokladom účasti 
sú základné znalosti práce v rámci prostredia MS Excel. 

 

Cieľ 
Naučiť účastníkov používať niektoré pokročilejšie databázové a vyhľadávacie funkcie, predstaviť možnosti 
získania dát z externých zdrojov. Účastníci sa tiež naučia používať pri výpočtoch a analýzach scenáre 
a pomenované oblasti buniek. 
 

Obsah 

• Logické funkcie 

• funkcia IF, IFS 

• ďalšie logické funkcie AND, OR, NOT 

• Podmienené výpočty 

• funkcie SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF 

• funkcie SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS 

• Vyhľadávanie v tabuľkách 

• funkcia VLOOKUP 

• funkcia INDEX 

• funkcia MATCH 

• sprievodca vyhľadávaním 

• moderné vyhľadávacie funkcie vychádzajúce z Office 365 ako XLOOKUP, XMATCH, ... 

• Zlučovanie a vnáranie funkcií 

• Kontingenčné tabuľky Excelu 

• využitie kontingenčných tabuliek 

• sprievodca kontingenčnou tabuľkou 

• zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek 

Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi 

• platný názov 

• pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov 

• príkaz pre prácu s názvami 

• názvy absolútne 

• názvy relatívne 

• názvy vzorcov a konštánt 

• zápis názvu do vzorca 

  Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 12.6.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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7. MS Excel – Power BI 
 
Účastníci 

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí chcú využívať nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, 

spracúvajúce podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava 

prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu. 

 

 

Cieľ 

Prostredníctvom novej aplikácie Power BI účastníci dokážu efektívne naimportovať a upravovať niekoľko 

miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby 

cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu). Zároveň ponúka vytvárania relácii 

(dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí 

a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným 

cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI) 

a vizualizovať cez zostavy. 

 

Obsah 

• Úvod do Power BI 

◦ Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI 

▪ Práca s dátami 

▪ Práca s dátovým modelom 

▪ Práca s reportami 

◦ Inštalácia Power BI 

• Import a úprava dát 

◦ Import dát 

▪ Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt) 

▪ Úprava údajov 

▪ Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov 

◦ Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu 

▪ Pridanie údajov do dátového modelu 

▪ Tvorba dátového modelu 

▪ Prepojenie tabuliek v dátovom modeli 

• Výpočty v Power BI 

◦ Úvod do jazyk DAX 

▪ Syntax jazyka 

▪ Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN) 

◦ Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov 

• Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom zostáv 

◦ Generovanie reportu v podobe  

▪ kontingenčnej tabuľky 

▪ grafu 



 
 
 
 
 

  

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto 
www.ibv-nbs.sk, ibv@ibv-nbs.sk, +421 915 952 827 

 
83 

▪ mapy 

◦ Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI) 

▪ Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám 

▪ Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu 

• Zdieľanie a export údajov z Power BI do Excelu, .CSV, medzi používateľmi 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

Rozsah: 2 dni (16 hodín) 
Forma: online 
Termín: 1.-2.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 209,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,80 EUR s DPH 
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8. MS Excel – Power Pivot 
 

Účastníci 

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú najmodernejší a najefektívnejší spôsob prepojenia dát a ich analýzu 

v Microsoft Excel, a to prostredníctvom Power Pivot. 
 

Cieľ 

Nástroj Power Pivot ponúka vhodnejšiu alternatívu ku kontingenčným tabuľkám. Prostredníctvom Power 

Pivot (resp. Power Query) dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov 

údajov, a to z rôznych zdrojov dát. Zároveň ponúka vytvárania relácií (dátového modelu) aj medzi 

heterogénnymi dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier, pomocou vzorcov jazyka 

DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme 

vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI). 
 

Obsah 

• Úvod do Power Pivot 

o Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power Pivot 

▪ Power Pivot 

▪ Power Query 

▪ Power View 

o Inštalácia a sprístupnenie Power Pivot a jeho doplnkov 

• Import a úprava dát prostredníctvom Power Pivot 

o Import dát prostredníctvom Power Query 

▪ Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt) 

▪ Úprava údajov 

▪ Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov 

o  Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu 

▪ Pridanie údajov do dátového modelu 

▪ Tvorba dátového modelu 

▪ Prepojenie tabuliek v dátovom modeli 

• Výpočty v Power Pivot 

o Úvod do jazyk DAX 

▪ Syntax jazyka 

▪ Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN) 

▪ Ukážka vybraných ďalších funkcií (IF, CALCULATE) 

o Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si 

rozdielov 

• Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Pivot a ďalšie spracovanie prostredníctvom 

kontingenčnej tabuľky 

• Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI) 

o Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám 

o Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu 
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Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 20.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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9. MS Excel – Power Query 
 

Účastníci 

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť ako funguje prostredie v Power Query, ako používať 

a využívať ďalšie Power Query používateľské rozhranie a ako vykonávať bežné transformácie, ako je 

napríklad zoskupenie a zlúčenie údajov. 

 

Cieľ 

Nástroj Power Query je súčasťou Business Inteligence (BI) pomocou ktorého dokážeme v Exceli efektívne 

naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov, a to z rôznych zdrojov dát, ako sú relačné 

databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje 

z webu. Použitie Power Query niekoľkonásobne zrýchľuje import a prácu s veľkým množstvom dát. 

Naimportované údaje je následné možné hromadne upravovať, zlučovať a prispôsobiť požadovanému 

výsledku automaticky, a to aj prostredníctvom Power Query M jazyka. 

 

Obsah 

• Úvod do Power Query 

◦ Vysvetlenie Power Query 

◦ Sprístupnenie Power Query 

• Naformátovaná tabuľka 

◦ Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou 

◦ Úprava naformátovanej tabuľky 

• Import a úprava dát prostredníctvom Power Query 

◦ Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.) 

◦ Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora 

◦ Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov 

◦ Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada 

VLOOKUP) 

▪ 2 tabuliek 

▪ viacerých tabuliek 

◦ Úvod do jazyka Power Query M 

▪ Syntax jazyka 

▪ Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty 

• Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Query a ďalšie spracovanie prostredníctvom 

kontingenčnej tabuľky 

• Praktické ukážky a úlohy v Power Query 

 

 
 
 
 

 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 24.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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10. MS Excel – Tipy a triky 
 

Účastníci 

Pre všetkých používateľov Microsoft Excel, ktorí sa chcú naučiť rôzne tipy a triky v prostredí Microsoft Excel 

a tým zefektívniť prácu s Microsoft Excel. 

 

Cieľ 

Tipy a triky čerpajú z autorovej stránky www.facebook.com/kurzexcel, kde sa ich nachádza niekoľko stoviek. 

 

Obsah 

• Tipy a triky ako napr.: 

o ako v Exceli vytvoriť rozbaľovací zoznam 

o ako vyfiltrovať údaje použitím funkcie FILTER 

o ako zoradiť údaje v Exceli prostredníctvom funkcie SORT 

o ako vybrať iba jedinečné hodnoty zo zoznamu 

o ako prehodiť stĺpce za riadky a naopak 

o dynamické vzorce poľa - rýchly výpočet 

o ako rozdeliť údaje v Exceli cez Text na stĺpce 

o ako odstrániť prebytočný znak v Exceli cez dynamické dopĺňanie 

o ako rozdeliť meno a priezvisko v Exceli cez dynamické dopĺňanie 

o ako doplniť lomku do rodného čísla 

o ako sprehľadniť údaje v Exceli 

o čo znamená Zisk alebo strata v krivkách 

o ako zobraziť údaje vo forme viacerých grafov - použime krivky 

o ako vhodne zobraziť pomer jednotlivých hodnôt v koláčovom grafe 

o ako označiť záporné hodnoty červenou farbou a kladné zelenou prostredníctvom vlastného 

formátu 

o ako zistiť názov dňa z dátumu vlastným formátovaním 

o ako doplniť číslo 0-mi na začiatku, aby bolo vždy päťciferné cez funkciu TEXT 

o ako skopírovať filtrovaný zoznam aj so vzorcami 

o a veľa, veľa ďalších ... 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 14.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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11. MS Excel – Tvorba interaktívnych dashboardov 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom 

procesore MS Excel, zamerané na prácu s makrami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni 

základného kurzu MS Excel. 

 

Cieľ 

Vytvárajte interaktívne a jednoducho ovládateľné reporty reprezentujúce najdôležitejšie informácie, ktoré 

sa dajú získať zo vstupných dát. Dashboard môže byť kombináciou kontingenčných tabuliek, grafov, rýchlych 

filtrov, časových ôs, piktogramov a máp. 

 

Obsah 

• čo je cieľom dashboardu 

• tvorba naformátovaných tabuliek 

• práca s kontingenčnými tabuľkami  

• tvorba grafov a použitie správnych typov 

• vizuálna úprava grafu, doplnenie potrebných údajov do grafu 

• použitie a úprava rýchlych filtrov a časovej osi 

• použitie formulárových polí (zaškrtávacie polia, rozbaľovacie ponuky) 

• použitie reprezentujúcich piktogramov 

• aplikácia podmieneného formátovania a rýchlych grafov 

• praktické ukážky 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 15.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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12. MS Excel – Základné funkcie a oboznámenie sa s programom I 
Účastníci 

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí majú s Microsoft Excel minimálne skúsenosti a chcú ho ovládať 

na bežnej používateľskej úrovni. 

 

Cieľ 

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať kontingenčné tabuľky, efektívne 

s nimi pracovať a pomocou týchto tabuliek efektívne analyzovať dáta v programe Excel. 

 

Obsah 

• úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia 

• písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky 

• označenie buniek 

• úprava šírky a výšky buniek 

• vrátenie posledných vykonaných operácií 

• formáty čísla 

o mena – €,  dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla 

• úprava tabuľky 

o automatický formát tabuliek, zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba), orámovanie, 

podfarbenie buniek 

• vymazanie údajov a formátu z buniek 

• kopírovanie textu a tabuľky 

• vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,  

• vloženie a premenovanie  a odstránenie hárku, 

• základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..) 

• písanie a úprava vzorcov 

o základné vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina) 

o základné chybové návratové hodnoty 

• základné funkcie 

o suma SUM, minimum MIN, maximum MAX,  priemer AVERAGE, počet COUNT 

• grafy 

o základné typy grafov (stĺpcový, čiarový, koláčový) a ich použitie na názorné vyjadrenie obsahu 

tabuľky, 

o vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti 

• zoradenie a filtrovanie tabuľky 

• nastavenie strany – orientácia papiera, veľkosť strany, okraje 

• tlač tabuliek a grafov 

  Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 16.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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13. MS Excel – Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti s Microsoft Excel a chceli 

by vedieť používať praktické funkcie a funkcionalitu Excelu. 

 

Cieľ 

Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti pri vytváraní a úprave tabuliek, spozná a dokáže používať 

vybrané funkcie, filtre, kontingenčné tabuľky. 

 

Obsah 

• Práca s panelmi nástrojov 

• Grafy a diagramy II 

• Vytvorenie grafu / diagramu, jeho úprava, zmena typu, vstupných údajov a dát v grafe, doplnenie 

údajov do grafu 

• Kopírovanie do iných súborov 

• Prepájanie hárkov 

• Uloženie dokumentu v inom formáte, vytvorenie šablóny 

• Možnosti aplikácie – meno používateľa, preddefinovaný priečinok pre ukladanie 

• Vyhľadávanie a zámena údajov v hárku 

• Funkcia IF I - jednoduchá podmienka 

• Filtrovanie údajov I 

o automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL 

• Kontingenčná tabuľka I 

o vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie KT 

• Tlač tabuliek 

o opakovanie hlavičky na každej strane 

• Ukotvenie priečok na hlavičky stĺpcov alebo riadkov 

• Hlavička a päta hárku 

• pridanie čísla strany, počtu strán 

• Zapnutie a vypnutie mriežky, zobrazenie záhlavia riadkov a stĺpcov pri tlači 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 19.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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14. MS Excel 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii 
Účastníci 

Prechodové školenie Microsoft Excel 365 je určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré chcú využívať novú 

verziu Microsoft Excel 365 pri svojej práci efektívne. 

 

Cieľ 

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu poukázať na novinky zavedené vo verzii Microsoft Excel 365, ktoré 

zefektívňujú prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office 365. Kurz je zameraný na rozdiely v programe 

oproti predchádzajúcim verziám. 

 

Obsah 

• Čo je nové v Microsoft Excel 365 

o Nový formát 

o Kompatibilita formátov 

o Zdieľanie zošita 

• Zdieľanie dokumentu odkazom 

• Zaslanie zošita ako prílohy 

o Aktivita a história úpravy zošita 

o Rýchla analýza 

o Dynamické dopĺňanie údajov 

o Vkladanie jednoduchého vzorca 

o Poradie výpočtu 

• Vybrané funkcie v Excel 365 

o Moderné matematické, štatistické, logické, vyhľadávacie a ďalšie funkcie v Excel 365 

• Vybrané grafy v Excel 365 

o Mapové grafy 

o Viacvrstvové prstencové grafy 

o Stromové mapy 

o Histogram 

o Paretov graf 

o Krabicový graf 

o Vodopádový graf 

o Lievikový graf 

• Vytvorenie prognózy 

• Analýza dát prostredníctvom Power Pivot 

• Import dát v Excel 365 (Power Query) 

o Pomocník 

  
Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín:  18.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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15. MS Outlook – Základy 
 

Účastníci 

Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových 

pracovníkov, ktorí chcú využívať e-mailovú korešpondenciu a plánovanie udalostí či úloh prostredníctvom 

tejto profesionálnej aplikácie. 

 

Cieľ 

Absolvent kurzu sa oboznámi ako efektívne používať Outlook pri práci s elektronickou poštou a zoznámi sa 

s možnosťami ako sú kalendár, úlohy alebo poznámky. 

 

Obsah 

• elektronická pošta  

o správa pošty  

o usporiadanie pošty  

o vyhľadávanie v pošte  

o logická kategorizácia správ 

o automatický podpis  

o automatický e-mail v prípade neprítomnosti 

o práca s nevyžiadanou poštou  

• kontakty  

o  tvorba jednoduchého kontaktu 

o  tvorba distribučných zoznamov (skupinových kontaktov) 

• kalendár  

o tvorba plánovanej činnosti a jej vlastností (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)  

o organizácia a pridelenie plánovanej činnosti  

o zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie)  

• úlohy  

o tvorba úlohy  

o organizácia a pridelenie úloh 

• poznámky  

o tvorba krátkej poznámky  

o rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)  

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 21.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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16. MS Outlook – Pokročilé techniky 
 

Účastníci 

Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových 

pracovníkov, ktorí chcú okrem e-mailovej korešpondencie používať, zdieľať, priraďovať a sledovať 

naplánované aktivity alebo úlohy. 

 

Cieľ 

Absolvent kurzu sa okrem práce s elektronickou poštou naučí efektívne využívať ďalšie praktické nástroje 

ako sú napr. kalendár, úlohy, denník alebo poznámky. 

 

Obsah 

• Elektronická pošta  

o správa pošty  

o usporiadanie pošty  

o vyhľadávanie v pošte  

o pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty  

o automatický podpis  

o tvorba a pridelenie elektronickej vizitky  

• Filtrovanie pošty  

o filtrovanie nevyžiadanej pošty, SPAMu, ochrana  

o používanie certifikátov  

o distribučné zoznamy  

• Kontakty  

o import a export kontaktov  

o automatická tvorba kontaktov  

o zdieľanie spoločných kontaktov  

o sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých 

užívateľov  

• Kalendár  

o tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)  

o organizácia a pridelenie plánovanej činnosti  

o zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie, navrhnutie 

nového termínu, vyťaženie)  

o tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie  

o publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete  

• Úlohy  

o tvorba úlohy  

o prideľovanie úloh iným užívateľom (neopakujúce/opakujúce sa úlohy)  

o kontrola úloh (termín splnenia, dátum začatia, stav, priorita, hotové)  

• Denník  
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o zaznamenávanie dátumov a časov interakcie s kontaktmi (sledovanie času venovaného určitému 

zákazníkovi)  

o zaznamenávanie dokumentu programu Word na časovej osi pri jeho vytvorení alebo pri jeho 

poslednej úprave 

o záznamy denníka na časovej osi usporiadané do logických skupín (e-mailové správy, schôdze 

a telefonické hovory)  

• Poznámky  

o tvorba krátkej poznámky  

o rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)  

• Prispôsobenie Microsoft Outlook  

o prispôsobenie Microsoft Outlook dnes  

o panelov nástrojov  

o panelu aplikácie MS Outlook  

• Priečinky  

o tvorba priečinkov  

o práca s viacerými osobnými priečinkami  

o práca so sieťovými zložkami  

o bezpečnosť zdieľaných zložiek  

o komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek  

• Import a export dát do iných formátov  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 6.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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17. MS OneNote – Efektívna práca s poznámkami 
 

Účastníci 

Microsoft OneNote je program určený na tvorbu textových, grafických, audio a video poznámok. Je určená 

pre všetky cieľové skupiny, ktoré si chcú efektívne zapisovať a vyhľadávať informácie v elektronickej podobe 

a to na rôznych cieľových zariadeniach (PC, Android, iOS) a zároveň majú možnosť ich zdieľať 

a pripomienkovať. 

 

Cieľ 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov efektívne a rýchlo zaznamenať poznámky a pripomienky rôzneho 

charakteru a tie príp. ďalej zdieľať a pripomienkovať. 

 

Obsah 

Školenie je zamerané na efektívnu prácu s programom Microsoft OneNote. 

• Úvodné zoznámenie sa s aplikáciu Microsoft OneNote 

• Čo je poznámkový blok 

o Štruktúra poznámkového bloku 

o Tvorba poznámkového bloku 

o Ukladanie poznámkového bloku 

o Zdieľanie poznámkového bloku 

• Práca so sekciami 

o Štruktúra sekcie 

o Tvorba skupiny sekcií 

o Manipulácie so sekciami  

▪ Zlúčenie sekcie 

▪ Ochrana heslom 

• Práca so stranami 

o  Tvorba strany 

o  Vkladanie obsahu do strany 

▪ Tabuľka 

▪ Obrázok 

▪ Audio a video komentáre 

▪ Výrezy obrazoviek 

▪ Vkladanie externých súborov 

▪ Matematické vzorce 

▪ Externé súbory v podobe prílohy alebo ich priame zobrazenie 

o  Kreslenie 

▪ Kreslenie pomocou nástrojov, tvarov 

▪ Písanie pomocou kreslenia a prevod do textu 

o  História úprav na stránke 

▪ História úprav na stránke samotným autorom 

▪ Zobrazenie histórií úprav na stránke jednotlivými používateľmi 
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• Zdieľanie poznámok 

o Zdieľanie poznámkového bloku prostredníctvom služby onenote.com 

o Zdieľanie pomocou hypertextového odkazu 

▪ Poznámkový blok 

▪ Sekcia alebo skupina sekcií 

▪ Konkrétna strana 

• Export poznámok 

o Export celého poznámkového bloku 

o Export sekcie a jednotlivých strán sekcie 

• Tlač poznámok v OneNote 

• Online služba onenote.com 

o  Popis online služby onenote.com 

o  Synchronizácia poznámok medzi offline a online verziou OneNote 

o  Printscreen webovej stránky a vloženie do online verzie OneNote 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Rozsah: 6 hodín 
Forma:  online 
Termín: 13.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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18. MS PowerPoint – Základný kurz 
 

Účastníci 

Všetci záujemcovia, ktorí potrebujú vedieť vytvárať pútavé prezentácie a graficky ich upravovať. 

Predpokladom účasti je zvládnutie základných prác v programoch MS Windows, MS Word a MS Excel. 

 

Cieľ 

Naučiť účastníkov pracovať so základnými aplikáciami programu MS PowerPoint určeného na tvorbu 

vizuálnych prezentácií z pohľadu používateľa. 

 

Obsah 

• spôsoby spustenia a ukončenia programu  

• opis prostredia  

• základné práce so súbormi  

• základné spôsoby zobrazenia prezentácie 

• zmena rozloženia snímky  

• nastavenie parametrov pozadia  

• návrh snímky 

• nastavenie grafického motívu   

• nastavenie formátu písma a textu  

• vloženie ďalšej snímky  

• základné animácie  

• nastavenie parametrov hlavičky a pätky 

• nastavenie parametrov prechodu snímky a časovania 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 22.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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19. MS Word – Efektívne vytváranie dokumentov 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí prakticky ovládajú prostredie operačného systému Windows 

na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu. 

 

Cieľ 

Účastníci sa naučia spracovať text s využitím nástrojov pre prácu s rozsiahlym dokumentom a vytvárať takto 

efektné veľké dokumenty. 

 

Obsah 

• oddiely 

• záhlavie 

• štýly 

• šablóna 

• osnova 

• obsah 

• poznámky 

• záložky 

• komentáre 

• popis 

• stĺpce 

• objekty 

• automatický text 

• vyhľadávanie v dokumente 

• pohyb v dokumente 

• zalomenia 

• heslo 

• hromadná korešpondencia 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 3.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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20. MS Word – Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde 
 

Účastníci 

Kurz je určený všetkým zamestnancom prakticky ovládajúcim prostredie operačného systému Windows 

na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu. 

 

Cieľ 

Účastníci sa naučia používať pracovné prostredie MS Word, definovať vlastné nastavenia a využívať 

automatické funkcie v súčinnosti s vykonávanou prácou, ktoré zvýšia produktivitu. 

 

Obsah 

• Ribbon – pás kariet 

o Prispôsobenie Ribbon 

• Panel rýchleho spustenia a jeho prispôsobenie 

• Tvorba šablóny 

o Vytvorenie dokumentu na základe existujúcej šablóny 

• Automatické dokončovanie textu 

• Tipy na rýchly výber textu v dokumente pomocou myši a klávesnice 

• Vloženie špeciálnych znakov, ikon a tvarov 

• Sekcie (Oddiely) 

o Zobrazenie čísla sekcie 

o Zobrazenie sekcií v dokumente 

• Štýly 

• Vkladanie hlavičky a pätky, očíslovanie dokumentu 

• Tvorba obsahu dokumentu 

• Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu. Rozšírené vyhľadávanie 

• Presun v rámci dokumentu (na konkrétnu stranu, sekciu, obrázok, tabuľku a pod.) 

• Práca s obrázkami (základné formátovanie, orez, efekty) 

• Tabuľky (tvorba a ich úprava) 

• Tlač, ukážka, export/import dokumentov do/z PDF a iných známych formátov 

• Klávesové skratky 

• Ako efektívne používať pomocníka v Microsoft Word 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 17.3.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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21. MS Word 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii 
 

Účastníci 

Prechodové školenie Microsoft Word 365 je určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré chcú využívať novú 

verziu Microsoft Word 365 pri svojej práci efektívne. 

 

Cieľ 

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu poukázať na novinky zavedené vo verzii Microsoft Word 365, ktoré 

zefektívňujú prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office 365. Kurz je zameraný na rozdiely v programe 

oproti predchádzajúcim verziám. 

 

Obsah 

• Čo je nové v Microsoft Word 365 

o Nový formát 

o Integrácia s blogovacími službami 

o Zdieľanie dokumentu 

• Zdieľanie dokumentu odkazom 

• Zaslanie dokumentu ako prílohy 

o Aktivita a história verzií dokumentov 

o Skupina Doplnky 

• Inštalácia doplnkov cez Microsoft Office Store 

o Práca s Wikipédiou 

o Práca s 3D modelmi 

o Práca so snímkami obrazovky a videom online 

o Vkladanie a úprava rovníc 

o Použitie Inteligentného vyhľadávania definícii, obrázkov a iných zdrojov 

o Použitie vyhľadávača na získanie zdrojov pri tvorbe odborných textov 

o Režim dotyku / myši v prípade použitia dotykového zariadenia (tablet, mobil, dotykový displej) 

o Karta Kresliť pre tvorbu voľného obsahu v dokumente 

o Pomocník v Microsoft Word 

• Povedzte mi, čo chcete urobiť 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 17.4.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 

 

Novinka ! 
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22. Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android 
 

Účastníci 

Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií operačného systému 

Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety. 

 

Cieľ 

Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém Android 

(Samsung, Xiaomi, Sony, OnePlus a pod.) Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať 

s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie 

určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami 

alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia 

(fotografie, kontakty) s PC. 

 

Obsah 

• Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením 

o práca s obrazovkou, usporiadanie ikon 

o práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár, pripomienky, 

počasie atď.) 

• Ukážka práce so zariadením pomocou gest 

• Práca s e-mailom 

• Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú Skype, WhatsApp 

• Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky, 

úlohy) 

• Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou 

• Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie) 

• Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive 

• Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play 

• Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa 

• Vyhľadávanie a čítanie e-bookov 

• Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov a inštrukcií 

• Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou 

• Aktualizácia operačného systému 

• Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia 

 

 

 
 
 
 

 

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 28.2.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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23. PREZI – Tvorba moderných prezentácií 
 

Účastníci 

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvoriť pútavú a modernú prezentáciu. 

 

Cieľ 

Naučiť účastníkov vytvárať profesionálne a príťažlivé prezentácie v prezentačnom programe Prezi. 

Na rozdiel od Microsoft PowerPoint sú prezentácie v Prezi nelineárne a dynamické, ktoré je možné tvoriť 

bez potreby inštalácie programu (on-line), príp. stiahnuť do PC a upravovať/vytvárať aj tam. Prezi je ako 

online nástroj bezplatný.  

 

Obsah 

• Ukážka hotových Prezi prezentácií 

• Vytvorenie účtu na prezi.com 

• Oboznámenie sa s prostredím Prezi 

• Vkladanie rôznych typov snímok ako sú: 

o Circle, Bracket, Rectangle, Invisible 

• Manipulácia so snímkami: 

o  kopírovanie, presúvanie, zmena veľkosti 

• Usporiadanie snímok v prezentácii: 

o úprava cesty 

• Vkladanie obsahu: 

o text, obrázok, tvary, šípky, čiary, youtube videá, videá z PC, hudba, nahovorený komentár 

• Práca s obsahom: 

o zväčšenie, zmenšenie, posun, kopírovanie, orezanie obrázkov 

• Zmena vizuálnej stránky prezentácie: 

o pozadie, 3D pozadie, farba jednotlivých častí snímky (titulky, čiary, tvary) 

• Import PowerPoint prezentácií 

• Import PDF dokumentov 

• Práca s hotovou prezentáciou: 

o možnosti spustenia v internetovom prehliadači a na osobnom PC 

o tímová spolupráca a zdieľanie 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Rozsah: 6 hodín 
Forma: online 
Termín: 9.6.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH 
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24. Tvorba formulárov v MS Office a Google 
 

 

Účastníci 

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú vytvárať moderné, interaktívne formuláre v prostredí Microsoft 

Office a Google. 

 

Cieľ 

Kurz je zameraný na tvorbu používateľsky prívetivých formulárov v prostredí Microsoft Word, Excel 

a Google. Vytvorené formuláre môžu byť použité v administratíve, na úradoch, v biznis alebo 

univerzitnom prostredí pri tvorbe dotazníkov alebo testov. 

 

Obsah 

• Microsoft Word 

o Použitie interaktívnych ovládacích prvkov ako sú textové polia, obrázky, zaškrtávacie tlačidlá, 

rozbaľovacie zoznamy, dátumy 

o Zabezpečenie formulára 

• Microsoft Excel 

o Ovládacie prvky formulára ako sú tlačidlá, rozbaľovacie polia, začiarkávacie políčka, číselníky, 

zoznamy, označenia, posúvače 

o Ovládacie prvky ActiveX 

o Priradenie jednoduchého makra 

• Google Formuláre 

o Tvorba formulárov, dotazníkov a prieskumov 

▪ doplnenie textových polí, dátumov, viacnásobných výberov, rozbaľovacích zoznamov, 

lineárnych stupníc a pod. 

▪ vkladanie obrázkov a videí z YouTube 

o Vetvenie stránok spolu s logikou preskakovania otázok 

o Personalizácia formulárov prostredníctvom motívov 

o Zdieľanie formulárov 

o Vyhodnotenie odpovedí prostredníctvom Google tabuliek 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Rozsah: 8 hodín 
Forma: online 
Termín: 23.5.2023 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH 
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Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na ubytovanie a dopravu účastníkov.  
 
Definitívne údaje o cene, podrobnom rozsahu a obsahu vzdelávacieho podujatia a organizačných 
pokynoch, budú uverejnené v oficiálnej pozvánke na konkrétne podujatie. 
 
Všetky uvedené podujatia je možné uskutočniť aj na základe objednávky, a podľa potreby aj 
s modifikovaným obsahom a rozsahom.  

 

 

 

Kontakty 
 
Semináre a konferencie: 

Ing. Tomáš Sokol, PhD., riaditeľ  

   tomas.sokol@ibv-nbs.sk       +421 908 131 793 

 

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková, hlavný projektový manažér 

   vladimira.jackova@ibv-nbs.sk     +421 905 436 751 

 

Ing. Mario Goliaš, projektový manažér 

   mario.golias@ibv-nbs.sk                +421 905 436 719  

 
 
Sekretariát a jazykové vzdelávanie: 
Mgr. Jana Patáková, projektový manažér 
   jana.patakova@ibv-nbs.sk       +421 915 952 827 

  
 
Fakturácia: 
Ing. Veronika Šarišská, ekonóm - účtovník 
   veronika.sarisska@ibv-nbs.sk          +421 905 436 713  
 
 

 
Aktuálna ponuka podujatí a prihlášky: 

www.ibv-nbs.sk 
www.linkedin.com/company/ibv-nbs 
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