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1. Základné kurzy 

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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2. Riadenie aktív a pasív, rizík a finančné riadenie 

 

1. CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie 

1-dňový seminár určený najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, 

pracovníkov compliance a interných audítorov. 

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti 

riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii 

za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas 

seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien.   

Obsahom seminára bude plánovaná novela CDR/CRR s najdôležitejšími zmenami, 

plánovaná novela BRD – motivácia a zhrnutie navrhovaných zmien,  čo chystá EBA 

v oblasti kreditného rizika a v ostatných oblastiach, čo chystá Bazilej – revízia STA 

prístupu ku kreditnému a operačnému riziku, prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI, 

výstupný prah pre pokročilé prístupy. 

 

 

 

 

 

2. Rizikový apetít 

Poldňový seminár určený najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, 

pracovníkov compliance a interných audítorov. 

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. 

Počas seminára budú preberané kľúčové pojmy, motivácia -  vzťah výnosu a rizika 

v ekonomickom rozhodovaní, definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,..), 

informačné zdroje. Obsahom seminára je rámec rizikového apetítu, t.j. všeobecné 

požiadavky, role, zodpovednosti, procesy, línie obrany, posudzovanie dohľadom; 

ďalej ako sa stanovuje rizikový apetít – všeobecné požiadavky, štruktúra dokumentu, 

kvantitatívne a kvalitatívne riziká, agregácia rizík, limity rizika. Súčasťou je aj 

implementácia rizikového apetítu do riadenia banky, úskalia pri implementácii, 

reporting. Na záver budú preberané prípadové štúdie. 

 

 

   Termín: 25. 3. 2021  
Predpokladané náklady na 1 účastníka 389,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 466,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 31. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 211,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 253,20 EUR s DPH 
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3. MIFID II - workshop  

Celodenný seminár je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, 

auditu, middle-office, back-office, retail bankingu, privátneho bankovníctva 

a manažérov a zamestnancov investičných spoločností. 

Obsahom seminára sú štandardy regulácie o trhoch s finančnými nástrojmi 

MIFID/MIFIR, t.j. transakčný reporting, transparentnosť, najlepšia prax, vhodnosť 

a primeranosť, správa a riadenie produktov a iné povinnosti MIFID. Balíkové produkty 

PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID.  

 

 

 

 

 

 

4. Operačné riziko 

Seminár je určený najmä pre zamestnancov bánk a iných finančných inštitúcií, na 

pozícii nižšieho a stredného manažmentu, pre špecialistov, ktorí pracujú v oblasti 

riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľom seminára je vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby 

identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti 

nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II a III). Na základe 

precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti 

účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riadenie aktív a pasív (ALM) 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so širokou problematikou ALM 

a na praktických príkladoch ukázať možnosti riadenia aktív a pasív.  

Obsah seminára je zameraný na štatistické minimum, ekonomické minimum, 

finančné riziká, metódy stanovenia fair value, na identifikáciu, meranie a riadenie 

trhových rizík (s výnimkou úrokového), na identifikáciu, meranie a riadenie 

úrokového rizika, kreditného rizika, rizika likvidity. Obsahom sú aj a moderné prístupy 

   Termín: 24. 2. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH 

 

   Termín: 25. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 389,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 466,80 EUR s DPH 
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k alokácii kapitálu a jeho riadenie, proces riadenia ALM, organizačné usporiadanie 

a reporting. 

 

 

 

 
 

 

6. Regresné modely pre riadenie rizík 

Jednodňový seminár je určený všetkým záujemcom o kvantitatívnu analýzu dát, 

najmä v oblasti riadenia rizík. Je vhodný nielen pre zamestnancov finančných 

inštitúcií, ktorí si k svojej práci potrebujú osvojiť základné znalosti z regresnej analýzy, 

či už pre účely odhadu rizika alebo scoringu a predikcií. Základné vedomosti štatistiky 

sú výhodou.  

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s kvantitatívnou analýzou dát pomocou 

regresnej analýzy, ktorá je základným stavebným kameňom a najpoužívanejším 

štatistickým nástrojom (nielen) v oblasti riadenia rizík. Seminár je prakticky 

orientovaný, avšak účastníci budú oboznámení s najnutnejšou teóriou tak, aby boli 

schopní štatistickej indukcie – formulovať z empirických poznatkov správne závery a 

identifikovať výhody a riziká spojené s používaním štatistických modelov. Seminár je 

síce kurzom základným, napriek tomu reflektuje súčasnú prax riadenia rizík a umožní 

účastníkom nahliadnuť a pochopiť prácu analytika/štatistika. V prvej časti sa seminár 

zameria na klasický regresný model, ktorý má široké uplatnenie vo všetkých 

oblastiach kvantitatívnej analýzy dát. Ďalšia časť sa venuje príprave dát a výstavbe 

modelu pre kreditný scoring. V záverečnej časti sa seminár zaoberá ďalšími 

užitočnými nástrojmi regresnej analýzy, ako je Coxov regresný model pre analýzu 

prežitia, rovnako i klasifikačnými a regresnými stromami, pre účely klasifikácie, 

predikcie a scoringu. Príklady z praxe budú riešené v prostredí Excel, Gretl a R – 

znalosť uvedených nástrojov sa nepredpokladá. 

 

 

 

 
 

 

7. Finančná matematika 

2-dňový seminár je určený zamestnancom bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí 

sa zaoberajú problematikou úročenia vkladov, úverov, sporenia a dôchodkov. 

   Termín: 15. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 389,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 466,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 6. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 269,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 322,80 EUR s DPH 
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Predpokladajú sa u nich vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie 

práce s tabuľkovým procesorom MS Excel.  

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom a pomocou základných matematických 

výpočtov ich oboznámiť so základmi teórie úročenia, problematikou sporenia, 

dôchodkov a splácania úverov. 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 19. - 20. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 282,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 338,40 EUR s DPH 
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3. Finančné trhy 

 

1. Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie 

3,5-dňový seminár určený zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí 

pracujú s dlhopismi, v útvaroch bankových a úverových obchodov a učtárňach. 

Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej 

univerzity, štandardné ovládanie tabuľkového procesora MS Excel a základov 

účtovníctva. 

Cieľom seminára je vysvetliť rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky 

naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať dlhopisy, ako aj účtovať dlhopisy v súlade 

s aktuálnym znením opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných 

bánk, NBS a ďalšie finančné inštitúcie. 

 

 

 

 

 
 

2. Treasury a finančné trhy 

1-dňový workshop určený produktovým manažérom a projektovým manažérom pre 

oblasť treasury, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení 

(audit, risk manažment, back office, compliance, atď.), a všetkým zamestnancom 

so záujmom porozumieť treasury a finančným trhom. 

Cieľom workshopu je poskytnúť 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 12. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH 

 

   Termín: 3. – 6. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 394,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 472,80 EUR s DPH 
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3. Fixed Income (Dlhopisy, swapy a deriváty trhu s pevnými sadzbami) 

1-dňový workshop určený určený pracovníkom bánk a ďalších finančných inštitúcií 

so záujmom porozumieť treasury fixed income a finančným trhom, produktovým 

manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, bankovým odborníkom 

a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back office, 

compliance, atď.), a všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť treasury 

a finančným trhom 

Cieľom workshopu je získať informácie o zákonitostiach trhu fixných sadzieb, ktoré 

musí poznať každý bankár. Banky používajú úrokové sadzby na rôzne splatnosti a ich 

vývoj ovplyvňuje zisky bánk. Správne použitie produktov finančného trhu 

s variabilnými a fixnými sadzbami umožňuje riadiť úrokové riziká banky. 

 

 

 

 

 

 
 

4. Retail deriváty 

1-dňový seminár určený zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa 

zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažérom z bánk a iných 

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

zhodnotiť investičné produkty. 

Cieľom seminára je poskytnúť súbor poznatkov z problematiky retailových derivátov, 

oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou ich uplatnenia pri 

finančnom rozhodovaní, prehĺbiť systém vedomostí z oblasti moderných pákových 

produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie, ako aj rozšíriť a prehĺbiť 

vedomosti účastníkov z oblasti štruktúrovaných produktov a nových trendov vo svete 

a v EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asset management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania) 

1-dňový seminár určený zamestnancom bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými 

papiermi, dôchodkových spoločností, správcovských spoločností, finančným 

sprostredkovateľom a maklérom, ktorí si chcú vytvoriť komplexný prehľad 

   Termín: 26. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH 

 

   Termín: 23. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 195,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 234,00 EUR s DPH 
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o fungovaní asset managementu, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre 

všetkých zamestnancov uvedených spoločností, ktorí pracujú v oblasti distribúcie 

a poradenstva finančných produktov, ako aj všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť si 

vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s históriou a súčasným stavom 

kolektívneho investovania na Slovensku. Vysvetliť podstatu fungovania správcovských 

spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce a legislatívne 

prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi 

činnosti správcovských spoločností, ktorými sú portfólio a risk manažment. Dôraz 

bude kladený na prezentáciu moderných metód riadenia portfólií naprieč širokému 

spektru finančných aktív, ako aj na manažovanie ich rizík. Prezentácia bude zahŕňať 

 konkrétne príklady z praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Peňažný trh 

1-dňový seminár určený zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií so 

záujmom porozumieť peňažnému trhu a jeho produktom, produktovým manažérom 

a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom 

a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk manažment, back office, 

compliance, atď.) 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s obchodovaním na peňažnom trhu 

umožňujúcim bankám riadiť svoju likviditu a krátkodobé úrokové pozície. Poznanie 

širokej škály produktov peňažného trhu, konvencií a matematiky je pre každú banku 

nevyhnutnou súčasťou finančného riadenia. Riadenie likvidity a úrokových rizík banky 

sa tak stáva efektívnejšie a ziskovejšie. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kapitálový trh 

1-dňový seminár určený zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií so 

záujmom porozumieť kapitálovým trhom, asset manažérom, produktovým 

   Termín: 10. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 228,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 273,60 EUR s DPH 

 

   Termín: 24. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH 
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manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým 

odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk manažment, back 

office, compliance, atď.) 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s obchodovaním na kapitálovom trhu. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 25. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH 
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4. Platobný styk 
 

 

1. Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby  

1-dňový seminár je určený zamestnancom bánk, najmä z útvarov platobného styku 

a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona 

o platobných službách a súvisiacimi predpismi v praxi. Seminár je vhodný aj pre 

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

oblasti. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona 

č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím 

v EÚ a SEPA produktoch zavedených v EÚ a porovnanie voči SR ako aj oboznámiť 

účastníkov s Nariadením EP a R 260/2012, Smernicou 2015/2366 a ďalšej legislatívy 

a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jednodňový seminár je určený zamestnancom bánk, najmä z útvarov platobného 

styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii 

zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj 

pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti 

v uvedenej oblasti. 

Cieľom seminára je 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). 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 20. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 239,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 286,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 9. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 295,20 EUR s DPH 
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3. Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku – PSD2 

Jednodňový seminár je určený pre zamestnancov bánk, najmä z útvarov platobného 

styku a spracovania kartových transakcií a compliance (legislatíva), ktorí si potrebujú 

rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii novej regulácie v EÚ a s tým súvisiacimi 

predpismi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov 

so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou legislatívou v oblasti 

platobných služieb v rámci EÚ a EHP (PSD2) a súvisiacou reguláciou a pravidlami. 

 

 

 

 

 

4. SEPA a NON SEPA platby (Základný spôsob vykonávania platobného styku) 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom 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. 

Cieľom seminára je 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 účastníkov 

školenia o nových druhoch produktov ako Instant Payments (Platby s okamžitým 

zúčtovaním) a využitie nových možných produktov v praxi. 

 

 

 

 

 

 

5. Euro – ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí 

Poldňový seminár je určený pokladníkom, pracovníkom zmenární, zamestnancom 

v sektore služieb pracujúcim na dennej báze s peňažnou hotovosťou, podnikateľom, 

pracovníkom štátnej správy a všetkým, ktorí chcú vedieť, ako efektívne overiť pravosť 

peňazí, majú záujem poznať ochranné prvky a chcú sa dozvedieť ďalšie informácie 

a zaujímavosti týkajúce sa eurobankoviek a euromincí.  

   Termín: 18. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 272,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 326,40 EUR s DPH 

 

   Termín: 8. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 241,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 289,20 EUR s DPH 
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Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podrobné informácie o eurobankovkách 

a eurominciach a ich ochranných prvkoch s dôrazom na ich efektívne a rýchle 

overenie. Ďalším cieľom je predstavenie novej série eurobankoviek Európa, jej 

nových ochranných prvkov a hlavných rozdielov medzi novou a starou sériou 

eurobankoviek. 

 

 

 

 

 

6. Blockchain a kryptomeny  

1-dňový seminár je určený zamestnancom bánk, finančných inštitúcií a korporácií, pre 

stredný a vyšší management, business a IT profesionálov, ktorí potrebujú komplexne 

porozumieť téme blockchainu a kryptomenám, možnostiam týchto technológií, ako aj 

výzvam, ktoré sú s nimi spojené. 

Cieľom seminára je 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 blockchainu technológií 

v rôznych sektoroch ako aj oboznámiť s legislatívnymi a technologickými výzvami, 

ktorým blockchain a kryptomeny čelia. 

 

 

 

 

 

7. FinTech a inovácie  

1-dňový seminár je určený zamestnancom bánk a finančného sektora, ktorí chcú 

získať a rozšíriť si vedomosti ohľadom finančných technológii a inovácií vo svojej 

oblasti, poskytne vysvetlenie a prehľad aktuálnych trendov vo svete a doma 

s dôrazom na rozmanitosť riešení. 

Cieľom seminára je seminára oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami. 

Účastník porozumie aktuálnym moderným trendom vo finančnej oblasti najmä 

z vecného metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je vo svojej podstate skrátenie 

a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia financií 

s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, 

   Termín: 15. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 295,20 EUR s DPH 

 

   Termín: 11. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 147,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 176,40 EUR s DPH 
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cloud computing, big data, artificial intelligence, crowdfunding, blockchain a mnoho 

ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného finančného systému. 

 

 

 

 

 

8. Platobné karty I – Vydávanie, prijímanie, legislatíva  

1-dňový 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. 

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o kartovou biznise, vysvetliť 

fungovanie kartovej schémy a úlohy, ktorú zohrávajú jej účastníci. Vysvetliť úlohu 

a fungovanie výmenných poplatkov a dôvody ich regulácie. Vysvetliť priebeh 

spracovania kartovej transakcie a jej zúčtovanie z pohľadu banky, držiteľa karty 

a obchodníka. Vysvetliť  čo pokrýva bezpečnosť kartových transakcií a kam smeruje 

budúcnosť používania platobných kariet. 

 

 

 

 

 

9. Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS 

1-dňový seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí 

pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie 

platobných kariet. U účastníkov školenia sa predpokladá, že už majú základné 

vedomosti o fungovaní platobných kariet. 

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o dopadoch regulácie výmenných 

poplatkov  a  zmien legislatívy na základe PSD2 na kartový biznis. Detailne vysvetliť 

Nariadenie pre výmenné poplatky a použitie silnej klientskej autentifikácie držiteľa pri 

platbe kartou. Vysvetliť úlohu a pôsobenie nových poskytovateľov služieb a ukázať 

smerovanie používania platobných kariet v budúcnosti. 

 

 

 

   Termín: 18. 2. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,40 EUR s DPH 

 

   Termín: 17. 2. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,40 EUR s DPH 

 

   Termín: 27. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,40 EUR s DPH 
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10. API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom bánk, IT analytikom, architektom 

a produktovým manažérom z oblasti retail a corporate, ktorí si potrebujú rozšíriť 

vedomosti a zručnosti v PSD 2 nariadení v  súčinnosti s EBA štandardmi, s výhľadom 

na ďalšie možne technické funkcionality. Seminár je vhodný aj pre odborných 

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

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s PSD2 nariadením a EBA štandardmi a ich 

existujúcimi implementáciami (Berliner Group Standard/British Standard, ...) Pohľad 

na slovenský API štandard a jeho možnú implementáciu v praxi. Ukázať možné 

využitie v budúcnosti. Príklady vhodných technologických realizácií daných 

štandardov (technológia microservices, enterprise service bus /ESB/...) 

 

 

 

 

 

 

11. Platobný styk vo výhľade do roku 2025 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom bánk, najmä z útvarov platobného 

styku a retailovej a korporátnej siete, produktovým manažérom, 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. 

Cieľom seminára je 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, ako 

aj nariadenie EK a EP s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými 

zmenami do roku 2025. 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 23. 2. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 273,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 327,60 EUR s DPH 

 

   Termín: 4. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 288,00 EUR s DPH 
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12. FINTECH & BLOCKCHAIN - workshop  

Cieľovou skupinou celodenného workshopu sú inovátori a strategický manažment, 

projektoví manažéri a manažéri bankových procesov, finanční IT špecialisti so 

zameraním na vývoj nových riešení, leadri obchodných útvarov, experti z útvarov 

risk manažmentu, ALM, treasury, regulácie, analýzy, marketingu, back-office.    

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o vývoji, softvérových aplikáciách 

a fintech produktoch, blockchain technológii a krypto aktívach, finančnom 

modelovaní, využívaní „Big Data“ a dôležitosti fintechu pre regulačné požiadavky. 

Obsahom seminára je Fintech/Regtech vývoj, technológia blockchain, krypto aktíva, 

Automatizované tradingové systémy ATS/HFT, big data vo finančnom modelovaní – 

využitie AML a riadení rizík, umelá inteligencia AI/ML, fintech efektivita, prípadové 

štúdie a excel simulácia SimFintech. 

 

 

 

 

 

   Termín: 15. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH 
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5. Poisťovníctvo 
 

1. Štandardy aktuárskej práce 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom poisťovní, ktorí vykonávajú najmä 

aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík, alebo riadiacim pracovníkom 

a manažérom poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a analýz, potrebujú si 

rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II (smernica 

2009/138/ES) a s ňou súvisiacimi predpismi. Štandardy na Slovensku vytvára 

a schvaľuje Slovenská spoločnosť aktuárov na základe európskych štandardov alebo 

medzinárodných aktuárskych štandardov. Seminár je vhodný aj pre odborných 

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

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcimi štandardami aktuárskej 

práce, ktorými sa riadi držiteľ aktuárskej funkcie, alebo iný zamestnanec, ktorý 

vykonáva aktuársku funkciu. Vzorové ukážky implementácie aktuárskych štandardov 

v praxi. 

 

 

 

 

 

 

2. Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom poisťovní, ktorí 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. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so Systémom riadenia rizika 

v poisťovniach, ako je definovaný pre Solventnosť II,  Vlastné posúdenie rizika 

praktické ukážky z praxe a prípadové štúdie. 

 

 

 

 

   Termín: 22. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 199,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 238,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 17. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 199,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 238,80 EUR s DPH 
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6. Účtovníctvo, výkazníctvo a daňovníctvo  
 

1. Základy účtovníctva pre neúčtovníkov 

Jednodňový seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl 

neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných 

znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy 

v praxi. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona 

o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo 

podnikateľských subjektov. V zjednodušenej forme naučiť účastníkov čítať účtovné 

záznamy, výkazy tvorené z účtovných záznamov, analyzovať výsledky účtovnej 

jednotky. 

 

 

 

 

 

 

2. Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve 

Jednodňový seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl 

neekonomického aj ekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie 

odborných znalostí potrebných pre prácu spojenú s hodnotením pohľadávok 

a záväzkov v účtovných výkazoch podnikateľských subjektov účtujúcich v podvojnom 

účtovníctve. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona 

o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo 

podnikateľských subjektov za oblasť zúčtovacích vzťahov v podnikateľskom 

účtovníctve (pohľadávok a záväzkov). 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 16. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 178,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 213,60 EUR s DPH 

 

   Termín: 11. 2. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 178,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 213,60 EUR s DPH 
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3. IFRS 9 Finančné nástroje 

1-dňový seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa 

zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov 

a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku. 

Cieľom seminára je získať prehľad o hlavných témach štandardu s dôrazom 

na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie rizika, deriváty a zaisťovacie 

účtovníctvo. Zároveň porovnať IFRS 9 s predchádzajúcou úpravou IAS 39 Finančné 

nástroje: vykazovanie a oceňovanie. 

Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu 

opravných položiek k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery 

(EIR), napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok 

z kreditných kariet a k portfóliám nakúpených dlhopisov. 

 

 

 

 

 

 

4. IFRS 9 a kreditný scoring 

1-dňový seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa 

podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, 

portfólia, deriváty). Okrem toho je určený zamestnancom útvaru financií alebo 

controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektoru, a tiež 

zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok 

podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky. 

Cieľom seminára je zamerať sa predovšetkým na štatistické techniky, ktoré 

modelovanie Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje, zamerať sa na kvantitatívne 

aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie 

pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), 

expozícia pri zlyhaní (EAD), atď. Seminár sa bude venovať ECL z hľadiska návrhu 

modelu kreditného rizika a ukáže účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných 

metód typu logistická regresia, až po data-driven metódy, používané napr. 

v klasifikácii a v data miningu. 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 2. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 269,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 322,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 5. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 269,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 322,80 EUR s DPH 
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5. Úvod do IFRS 17 – účtovanie poistných zmlúv (pre senior manažment) 

Cieľovou skupinou seminára sú manažéri a riadiaci zamestnanci, poistní matematici 

a ostatí špecialisti, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných 

štandardoch pre poistné zmluvy. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 13. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 320,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 384,00 EUR s DPH 
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7. Vnútrobankový audit a kontrola  

 

1. Compliance vo finančnej inštitúcii 

Jednodňový seminár určený vedúcim zamestnancom zodpovedným za compliance 

a prevenciu podvodov vo finančných inštitúciách, ako aj interným audítorom 

a všetkým zamestnancom ktorí si potrebujú rozšíriť svoje poznatky z danej oblasti. 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z pôsobenia 

na oddelení Compliance v banke a podeliť sa so skúsenosťami v detekcii, vyšetrovaní 

a prevencii podvodov. Predstaviť nástroje a postupy detekcie, šetrenia a prevencie 

podvodov a na základe praktických ukážok demonštrovať vybrané spôsoby detekcie 

a vyšetrovania neštandardných aktivít páchateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania 

a dokazovania 

1–dňový seminár pre manažérov a zamestnancov bánk a finančných inštitúcií 

pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných 

a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, ako aj pre pracovníkov, 

ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon 

svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Cieľom seminára je 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. 

 

 

 

 

   Termín: 20. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 145,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 174,00 EUR s DPH 

 

   Termín: 28. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 196,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 235,20 EUR s DPH 
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3. Poznaj svojho klienta (KYC) 

 1-dňového seminára sa môžu zúčastniť 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. 

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne 

nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je 

spojené s určitými klientmi.   

 

 

 

 

4. Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách 

Jednodňový seminár je určený pre vedúcich pracovníkov bánk a iných finančných 

inštitúcií ktorí sú zodpovední za riadenie informačnej a fyzickej bezpečnosti, 

compliance, alebo interný audit. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov 

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

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním požiadaviek 

legislatívy a regulátora finančného trhu týkajúcich sa ochrany informačných aktív ako 

aj ochrany hotovosti a hodnôt. Poskytnúť teoretický základ v oblasti manažmentu 

bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách, ozrejmiť optimálne modely 

organizácie bezpečnosti. Prezentovať súhrn obsahu medzinárodných noriem, ktoré sa 

venujú systémom riadenia, ovplyvňujúcich úroveň bezpečnostných rizík a vyspelosti 

súvisiacich procesov.   

 

 

 

   Termín: 11. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 177,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 212,40 EUR s DPH 

 

   Termín: 8. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 242,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 290,40 EUR s DPH 
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5. Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 

v bankovníctve/finančných službách  

1–dňový seminár vedený odborníkom na problematiku legalizácie príjmov z trestnej 

činnosti určený zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy 

patria opatrenia banky, resp. finančnej inštitúcie 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, pracujú s peňažnou hotovosťou, 

cennými papiermi a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej 

oblasti. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov: s formami a metódami prania špinavých 

peňazí a financovania terorizmu v bankovníctve a finančných službách, s indikátormi 

prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva 

a finančných služieb, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 08. 6. 2021 pre začiatočníkov 
       15. 6. 2021 pre pokročilých 

Predpokladané náklady na 1 účastníka 154,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 184,80 EUR s DPH 
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8. Právne aspekty bankovníctva a finančníctva 
 

1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) 

Celodenný seminár je určený zamestnancom reklamačných oddelení, auditu, 

compliance, zamestnancom oddelenia starostlivosti o klientov, finančným 

sprostredkovateľom. 

Cieľom seminára je 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 súdnym sporom a možným 

negatívnym reputačným dopadom. 

 

 

 

 

 

2. Právo Európskej únie 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom NBS a ostatných finančných inštitúcií, 

zamestnancom ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúcim do kontaktu 

s právom Európskej únie (úniovým právom). Zamestnancom pracujúcim na tlačových 

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

rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.  

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. 

 

 

 

 

 

   Termín: 18. 5. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 178,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 213,60 EUR s DPH 

 

   Termín: 3. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 232,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 278,40 EUR s DPH 
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3. Právny systém Slovenskej republiky 

Jednodňový seminár je určený zamestnancom NBS, zamestnancom ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s legislatívou Slovenskej 

republiky, s právom Európskej únie alebo medzinárodným právom. Zamestnancom 

pracujúcim na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov ako aj 

neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.  

Cieľom seminára je pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou 

poukázať na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr 

nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

4. Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov 

Poldňový seminár je určený zamestnancom bánk a iných finančných a nefinančných 

inštitúcií, ako aj  všetkým, čo majú záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.  

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s okruhom konaní, ktoré nesú znaky 

korupčného spávania, trestnoprávnou rovinou postihovania a dokazovania, 

možnosťami ako vykonávať systémové preventívne opatrenia. Nová právna úprava 

zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pozitíva a riziká. 

 

 

 

 

 

 

5. Kryptomeny a ich miesto v legislatíve 

Poldňový seminár je určený zamestnancom bánk, platobných inštitúcií, inštitúcií 

elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného 

styku, back-office, compliance, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, 

finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si 

vedomosti v uvedenej oblasti.  

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s pojmom kryptomena, jeho právnou 

klasifikáciou a zaradením do bankového legislatívneho rámca. Daňové 

   Termín: 29. 4. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 159,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 190,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 17. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 232,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 278,40 EUR s DPH 
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a bezpečnostné riziká kryptomien. Aktuálna svetová judikatúra a pohľad regulátorov. 

Technológia blockchain, charakteristika nadväznosť na kryptomeny. 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 1. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 143,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 171,60 EUR s DPH 
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9. Úvery 

1. Úverová analýza 3D – Modul I, Základy v kocke   

2 – dňový úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, 

na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, 

posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. 

V priebehu workshopu sú všetky teoretické témy bezprostredne ilustrované 

a precvičované na príkladoch z praxe. 

Vhodný pre záujemcov, 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. Maximálny počet účastníkov 

v skupine je 12. 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 8.-9.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 375,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR s DPH 
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10. Odborné vzdelávanie pre manažérov 
 

1. Fit & Proper Bank Manager 

Dvojdňový 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). 

Cieľom tréningu je poskytnúť detailné know-how a množstvo praktických riešení ako 

riadiť banku. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 22. – 23. 6. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 469,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 562,80 EUR s DPH 
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11. Verejná správa 
 

2. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci 

Poldňový seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, notárov, 

exekútorov, sudcov, justičných čakateľov, prokurátorov, policajtov, zamestnancov 

štátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady), 

zamestnancov orgánov územnej samosprávy (obce a VÚC), verejnoprávnych 

inštitúcií, orgánov záujmovej samosprávy, ako aj pre fyzické osoby alebo právnické 

osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorá patrí k základným atribútom demokracie a 

prispieva k posilňovaniu úlohy právneho štátu. Všeobecne je inštitút zodpovednosti 

predmetom úpravy viacerých odvetví práva, či už práva správneho alebo trestného, 

ale aj občianskeho, pracovného, finančného a obchodného práva. Vyplýva to 

z predpokladu, že v každom právnom odvetví musí niesť právny subjekt následky za 

svoje protiprávne konanie, alebo nečinnosť, teda musí byť nositeľom právnej 

zodpovednosti. Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné 

rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom 

alebo územnou samosprávou. Zodpovednými subjektmi pri náhrade škody 

poškodenému sú pri výkone verejnej moci orgány verejnej moci a pri výkone 

samosprávy orgány územnej samosprávy s právom regresnej náhrady voči škodcovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 30. 3. 2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 169,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 202,80 EUR s DPH 
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   Termín:  18.5.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 232,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 278,40 EUR s DPH 

 

 

12. Manažérsky rozvoj 
 
 

1. Medzigeneračná synergia na pracovisku 

1-dňový kurz Vás prevedie témou medzigeneračného fungovania na pracovisku.  

V súčasnej spoločnosti spolu žije niekoľko vekových generácií. Aj na pracovisku sa 

stretávame s kolektívmi zloženými z rôzne starých zamestnancov, majúcich rozdielne 

priority, spôsoby myslenia aj fungovania.  

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s delením vekových generácií v súčasnosti. 

Priblížiť im ich špecifiká, potreby a spôsoby fungovania, tak aby získali poznatky 

potrebné pri správnom vedením a motivovaní svojich pracovných tímov. Zdarne 

vytvárali synergiu na pracovisku a zabezpečili pre svojich podriadeným vhodné 

podmienky na podávanie výkonov.  

Absolventi získajú osvedčenie o úspešnom absolvovaní. 

 

 

2. Zmysluplne a úspešne viesť a riadiť ľudí 

1 -dňový kurz určený vedúcim pracovníkom, manažérom a tímlídrom Vás prevedie 

vybranými manažérskymi témami.   

Hlavným cieľom tréningu je rozvíjať u manažérov schopnosť viesť ľudí a efektívne sa 

rozhodovať, a s tým súvisiace komunikačné zručnosti. Konkrétne náplň kurzu bude 

prispôsobená na základe informácií získaných z krátkeho dotazníka potrieb pred 

konaním podujatia.  

 

 

 

 

 

 

 

   Termín: 25.5.2021  
Predpokladané náklady na 1 účastníka za celý cyklus  225,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka za celý cyklus  270,00 EUR s DPH 
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  Termín: 8.6.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 155,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 186,00 EUR s DPH 

 

 

3. Behaviorálne interview ako nástroj na identifikáciu kompetencií 

1-dňový kurz je určený manažérom, ktorých práca si vyžaduje zvládanie náročných 

komunikačných situácií v rámci ich pracovnej náplne. 

Cieľom kurzu je priblížiť behaviorálne interview ako nástroj na identifikáciu 

kompetencií. Účastníci sa naučia ako klásť špeciálne otázky a získať relevantné 

informácie od zamestnanca. V kratšom čase je možné získať hlbšie poznatky 

o pracovníkovi. Rozhovor sa naučia viesť v súlade so základnými princípmi 

behaviorálnej vedy.  
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   Termín: 23.3.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 215,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 258,00 EUR s DPH 

 

   Termín: 27.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 194,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 232,80 EUR s DPH 

 

 

13. Osobnostný rozvoj 

1. Zvládaj prekážky s eleganciou 

1-dňové zážitkové interaktívne podujatie vytvára priestor na prehĺbené 

sebavnímanie, sebauvedomenie a sebapoznanie. Sú to komponenty potrebné 

na posilnenie sebaobrazu a sebahodnoty, vďaka ktorým sa stávame flexibilnejší, 

vyrovnanejší, a tým aj spokojnejší. 

Cieľom podujatia je pochopiť, že v živote sa nič nedeje bezdôvodne. S proaktívnym 

postojom sa vieme smelšie a odhodlanejšie púšťať do zmien, otvárať sa novým 

veciam, experimentovať, nevyčítať si chyby a udržiavať si pozitívny prístup. Vďaka 

tomu sa postupné kroky činorodosti premieňajú na radosť z rozvíjania sa a rastu.  

 

 

 

 

 

 

2. Objav digitálnu produktivitu 

Cieľom 1 -dňového podujatia je predstaviť účastníkom najnovšie a efektívne aplikácie 

pre počítače a mobily z pohľadu digitálneho manažmentu. V súčasnosti je dostupných 

množstvo najrôznejších aplikácií. Pomôžeme Vám získať prehľad, ktoré si stiahnuť 

a využiť ich potenciál. Uľahčíte si prácu s emailom, zlepšíte tímovú komunikáciu, 

zautomatizujete si vybrané činnosti, naučíte sa vyhľadávať online inšpirácie, 

či zmodernizujete vytvárané dokumenty.    

Absolventi tréningu získajú osvedčenie o úspešnom absolvovaní. 

 

 

 

 

 

 

3. Komunikuj s úspechom 

Komunikácia je súčasťou každodenného života. Dôležité je naučiť sa komunikovať 

s úspechom a porozumieť si navzájom v osobnom aj profesionálnom živote. 

Cieľom 1-dňového zážitkového seminára je zdokonaliť účastníkov vo vybraných 

oblastiach procesu komunikácie. Po absolvovaní si odnesú vedomosti a  prehľad 
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   Termín: 4.5.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 217,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 260,40 EUR s DPH 

 

   Termín: 13.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 199,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 238,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 11.3.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 127,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 152,40 EUR s DPH 

 

o nástrojoch využiteľných v komunikácii s rôznymi typmi ľudí a v najrozmanitejších 

situáciách.   

 

 

 

 

 

4. Reštartuj sa v práci 

1-dňový zážitkový seminár prináša možnosti ako rozpoznať a pracovať s emóciami. 

Ďalej sa bude venovať súvisiacim témam komunikácie, emocionálnej inteligencie 

a riešeniu konfliktov. Pomôže Vám nastaviť sa na pracovný optimizmus, zvládať 

prípadné neúspechy, či emočné vypätie a zamerať sa na dosahovanie cieľov.   

Cieľom seminára je priniesť účastníkom nápady ako prekonať občasne dostavujúce 

sa  stavy demotivácie  v práci, straty energie, obavy neistoty, či pocity tlaku pod 

stresom.  A ako s čistou mysľou zvládať zmeny.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Nastav sa na výhru 

1-dňový kurz priblíži pojem pevná vôľa, ako vzniká a čím ju rozvíjať ďalej. Aké fázy má 

pevná vôľa a s nimi pracovať. Dozviete sa o technikách na podporu pevnej vôle, čo je 

veľmi dôležité v súčasnom digitálnom svete, kedy často prokrastinujeme.  

 

Cieľom kurzu je teoretické a praktické osvojenie si vedomostí a zručností práce 

s pevnou vôľou. Účastník si objaví schopnosť sebaovládania a realizáciu svojich 

zámerov.  
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   Termín: 25.2.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 146,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 175,20 EUR s DPH 

 

   Termín: 25.3.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 234,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 280,80 EUR s DPH 

 

   Termín: 8.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 92,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,40 EUR s DPH 

 

 

6. Presvedčivo prezentuj príbehom  

1-dňový zážitkový seminár oboznámi účastníkov s technikou storytelling.  

 

Cieľom seminára je priblížiť príbehy ako nástroje efektívnej komunikácie. Poukázať 

na storytelling ako jednou z nevyhnutných pracovných zručností súčasnosti. Odhalíte 

v sebe osobnosť rozprávača a zistíte prečo práve rozprávanie príbehov funguje aj 

v pracovnom svete. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Spoznaj stratégie kritického myslenia 

1-dňový workshop má za cieľ previesť účastníkom svetom informácií a pomôcť im 

objaviť a pochopiť ako selektovať potrebné informácie a nenechať sa vtiahnuť do 

virálnej siete neoverených dát. Kritické myslenie patrí medzi žiadané profesijné 

zručnosti. Spoznaj zaujímavé stratégie rozvoja kritického myslenia a rozvi si kľúčové 

zručnosti pre pracovnú prax aj osobný život.    

 

 

 

 

 

 

 

8. Preži sedavé zamestnanie v zdraví  

1-dňový workshop Vás prevedie nástrahami sedavého zamestnania. Vďaka 

praktickým návodov zistíte ako zabezpečiť prevenciu ale aj zmiernenie problémov 

vznikajúcich zo statického preťažovania chrbtice v sedavom zamestnaní.  
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   Termín: 20.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 127,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 152,40 EUR s DPH 

 

 

9. Precvič si pamäť 

2-dňový tréning oboznámi účastníkom s vybranými technikami na precvičenie 

a posilnenie pamäti. Účastníci získajú informácie ako aktivovať mozog k učeniu, 

spoznajú princípy systému ukladania informácií do pamäti a identifikujú kľúč ku 

koncentrácii.    

 

Cieľom seminára je posilniť pamäť ako dôležitý pracovný nástroj, zvýšiť jej kondíciu 

a rozvíjať kreativitu.  
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   Termín: 22.4.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 138,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 165,60 EUR s DPH 

 

 

14. Jazykové vzdelávanie 

1. Practical Legal English  

Jednodňový workshop je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich 

na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné  zručnosti v anglickom 

jazyku. Všetky lekcie sú založené na právnom kontexte a rozširujú váš aktívny slovník 

špecifických právnych termínov. Kľúčové oblasti, na ktoré sa zameriavate počas 

celého kurzu, sú: 

• Prax v písaní činností - vrátane písania rád, vypracovanie konkrétnych klauzúl 

a zmlúv. 

• Hovoriť s klientmi - rozvíjať jasné a silné komunikačné schopnosti a ako zmeniť 

svoj "tón" a "zaregistrovať sa". 

• Riešenie problémov - pochopenie / analýza obchodných a zmluvných materiálov 

a príprava a doručenie ústnej prezentácie o konkrétnej obchodnej transakcii. 

• Možné okruhy tém sú napr.: The Practice of Law, Company Law, Contract Law 

(contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights), 

Employment Law, Intellectual Property, Negotiable Instruments, Secured 

Transactions, Competition Law a i. 

Cieľ: Kurz je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich 

na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom 

jazyku.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Banking and Financial English 
 
Dvojdňové školenie, ktorého obsah 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 
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   Termín: 20.-21.5.2021 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 274,00 EUR bez DPH 
Predpokladané náklady na 1 účastníka 328,80 EUR s DPH 

 

• Zabezpečovacie finančné riziko 

• Fúzie a akvizície 

• Rizikový kapitál 

• Centrálne banky a národné hospodárstvo 

• Banková únia 

Cieľ: Cieľom tohto krátkeho intenzívneho školenia 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. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
Podujatia odborného  zamerania je možno uskutočniť aj na základe objednávky a podľa 
potreby aj s modifikovaným obsahom a rozsahom.  
 

Bližšie informácie a prihlášky sa nachádzajú na:    www.ibv-nbs.sk 

 

http://www.ibv-nbs.sk/
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           Kontakty 
 
Semináre a konferencie: 

Ing. Tomáš Sokol, PhD., riaditeľ  

   tomas.sokol@ibv-nbs.sk       +421 908 131 793 

 

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková, projektový manažér 

   vladimira.jackova@ibv-nbs.sk     +421 905 436 751 

 

Ing. Mario Goliaš, projektový manažér 

   mario.golias@nbs.sk        +421 905 436 719  

 
 
Fakturácia: 
Danica Vargončíková, ekonóm - účtovník 
   danica.vargoncikova@nbs.sk     +421 905 436 713  
 
 
 
Sekretariát a jazykové vzdelávanie: 
Mgr. Jana Patáková 
   jana.patakova@nbs.sk        +421 2 5787 3532 

  +421 915 952 827 
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