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Názov Dátum
Základné kurzy
Overovanie pravosti podpisu 19.3.2019

Riadenie aktív a pasív, rizík a finančné riadenie
Novinky bankovej regulácie 25.3.2019

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi 15.5.2019

Stresové scenáre a stresové testovanie 26.3.2019

MIFID 2 a PRIIPS a aktuálne otázky 1.4.2019

Operačné riziko 16.5.2019

Riadenie likvidity banky 4.6.2019

Finančné trhy
Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a účtovanie 20.-23.5.2019

Retail deriváty 12.4.2019

Asset management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania) 24.4.2019

Platobný styk
Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby 5.6.2019

SEPA a NON SEPA platby (Základný spôsob vykonávania platobného styku) 17.4.2019

Cenné papiere – domáce a zahraničné (Back office a spracovanie cenných papierov) 11.6.2019

Back Office (Treasury Back Office) 13.2.2019

Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku – PSD2 21.3.2019

Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb 18.6.2019

PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment 16.4.2019

Platobné karty I - Základy 5.3.2019

Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS 20.6.2019

6th International Conference on Payments and Cyber Security in Financial Institutions 4.-5.6.2019

Blockchain a kryptomeny 14.5.2019

Poisťovníctvo
Štandardy aktuárskej práce 29.5.2019

Účtovníctvo, výkazníctvo a daňovníctvo
Základy účtovníctva pre neúčtovníkov 26.4.2019

IFRS 9 Finančné nástroje 15.3.2019

IFRS 9 a modely kreditného rizika 25.3.2019

Úvod do IFRS 17 – účtovanie o poistných zmluvách 10.4.2019

Vnútrobankový audit a kontrola, bezpečnosť
Compliance vo finančnej inštitúcii 21.2.2019

Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách 29.4.2019

Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a   dokazovania 11.4.2019

Interný audit – postupy, procesy a diagnostika dát 27.3.2019

Poznaj svojho klienta (KYC) 9.4.2019

Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií 6.6.2019

Kriminalita vo finančných službách 6.3.2019

Právne aspekty bankovníctva a finančníctva
Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci 17.5.2019

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí 31.5.2019

Právny systém Slovenskej republiky 15.5.2019

Právo Európskej únie 5.2.2019

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách 3.4.2019

Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch 28.3.2019

Kryptomeny a ich miesto v legislatíve 19.6.2019

Záložné právo a spôsoby jeho výkonu v bankovej praxi 22.3.2019

Legisltívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní 20.5.2019

Správa registratúry a archivovanie dokumentov vo finančnom sektore 4.4.2019

Zákon o slobode informácií vs. GDPR v praxi 28.5.2019

Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi 7.6.2019

GDPR vs. bankové tajomstvo 14.2.2019

Verejná správa
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci 15.4.2019

Úvery
Úverová analýza 3D – Modul II 23. -24.5.2019

Manažérske vzdelávanie/Manažérsky rozvoj
Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu 13.3.2019

Manažérske zručnosti: Business Coaching 9.4.2019

Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov 11.4.2019

Tajomstvá NLP v práci manažéra 30.5.2019

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
Digi detox: Ako získať kontrolu nad používaním digitálnych médií 7.2.2019

Emocionálna inteligencia a úspešne riešenie konfliktov 6.-7.2.2019

Kognitívna flexibilita: Tréning mozgu a pamäte 12.-13.6.2019

Kreativita v pracovných situáciách 12.2.2019

Kritické myslenie a argumentácia 5.3.2019

Myšlienkový wellness: Mentálne techniky zamerané na zvládanie stresu 14.3.2019

Osobná produktivita a timemanagement 2.4.2019

FOCUS: Ako si zlepšiť pozornosť a lepšie sa sústrediť 7.3.2019

Príprava lektorov
Lektor na objednávku

Informačné systémy pre finančný sektor
Školenie ICM TARGET2 16.5.2019

OSINT/WEBINT 14.5.2019

Jazykové vzdelávanie
Practical Legal English 14.3.2019

Meeting Skills 24.-25.4.2019

Administrative Writing 15.-16.5.2019

Prehľad termínov vzdelávacích podujatí na 1. polrok 2019

http://www.ibv-nbs.sk/

