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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Vás pozýva na kurz 

BANKOVNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
(základný kurz bankovníctva) 

 
 
ÚČASTNÍCI: 

Kurz je určený novoprijatým a ďalším zamestnancom bánk, prípadne aj iných finančných 
inštitúcií a ďalších organizácií, ktorí potrebujú získať, utriediť a rozšíriť si vedomosti 
z problematiky bankovníctva, nevyhnutné pre profesionálny výkon práce. 
 

CIEĽ: 
Poskytnúť súbor základných poznatkov potrebných pre kvalifikované vykonávanie práce 
bankového zamestnanca v slovenskom bankovom sektore. Oboznámiť účastníkov s 
celkovým súčasným rámcom, pravidlami a požiadavkami v oblasti bankovníctva, ktoré 
musia vo svojom pôsobení rešpektovať. 

Poznatky sú orientované nielen na najdôležitejšie obchody a produkty bánk, ekonomické 
prostredie a základný legislatívny rámec ich činnosti na Slovensku, ale sú tiež zasadené do 
základného kontextu makroekonomického prostredia a legislatívnych predpisov Európskej 
únie, v rámci ktorých banky na Slovensku pôsobia. 

 
OBSAH KURZU: 

Kurz sa zameriava predovšetkým na bankový sektor na Slovensku a jeho charakteristiku, 
základné funkcie centrálnej banky, úlohu a postavenie obchodných bánk, ako aj základné 
druhy produktov a služieb bánk.  
Obsah zahŕňa nasledujúce témy: 

� Hlavné črty ekonomiky v SR a v EÚ - hlavné subjekty  ekonomiky SR a európskej 
ekonomiky; význam vytvorenia Hospodárskej a menovej únie v Európe, základné 
inštitúcie Európskej únie, ich postavenie a úlohy 

� Finančný systém a jeho štruktúra - charakteristika finančného systému, jeho úlohy a 
funkcie; finančný trh, jeho nástroje a členenie; predmet činnosti,  

� Bankový systém v SR a jeho vzťah k bankovému systému EÚ - charakteristika 
bankového systému, jeho štruktúra a hlavní aktéri, historický vývoj; banka ako 
právny subjekt,  

� Systém právnej regulácie v EÚ a jeho vplyv na bankovníctvo v SR - právny charakter 
ES a EÚ; úlohy jednotlivých inštitúcií v procese tvorby európskeho práva (Európska 
komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament); právo ES a EÚ – jeho pramene, 
charakteristiky a rozdiely medzi primárnym a sekundárnym právom, komunitárne 
právo; smernice ES relevantné pre reguláciu podnikania v bankovníctve a ich odraz 
v legislatíve SR; Bazilejské dohody o kapitáli 

� Riadenie rizík, ziskovosti a likvidity - špecifiká podnikania banky, vzťah medzi 
rizikom a ziskovosťou; riadenie rizík, riziká spojené s bankovým podnikaním; 



riadenie likvidity banky, rozlišovanie produktov banky z hľadiska likvidity, vzťah 
medzi likviditou a solventnosťou; profitabilita banky – riadenie a meranie 

� Aktívne a pasívne obchody bánk – bilancia banky, rozdelenie bankových obchodov 
z hľadiska bilancie; vkladové produkty pre retailovú a firemnú klientelu, ochrana 
vkladov; úverové produkty pre retailovú a firemnú klientelu 

� Obchody bánk na finančnom trhu - obchody bánk na peňažnom, kapitálovom a 
devízovom trhu 

� Bankové služby platobného styku - hotovostný a bezhotovostný platobný styk, 
tuzemský a zahraničný platobný styk; dokumentárne a nedokumentárne nástroje; 
zmenky, šeky, akreditívy, inkasá, bankové záruky; vykonávanie tuzemských 
i cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov; korešpondenčné vzťahy bánk; 
elektronické bankovníctvo; problematika zavedenia eura v SR 

Ochrana spotrebiteľa ; neprijateľné obchodné podmienky; osobitné inštitúty dohľadu 
pri ochrane finančného spotrebiteľa; právomoc NBS a iných orgánov zameraných na 
ochranu spotrebiteľa vo finančných službách; zodpovednosť a sankcie za porušenie 
práv finančného spotrebiteľa; východiská a koncepcia zákona č. 373/2014 Z. z., ktorým 
sa mení a  dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony - vzťah s osobitnými predpismi; nekalé obchodné praktiky a 
neprijateľné zmluvné podmienky 

Rozpoznávanie pravosti peňazí a identifikácia falzifikátov; všeobecné informácie o 
výrobe bankoviek a mincí; technické pomôcky na overovanie pravosti platidiel; 
legislatíva postup pri podozrení z predloženia falzifikátu; základy rozpoznávania 
pravých bankoviek; ochranné prvky ceninového papiera a ceninovej tlače; nové 
ochranné prvky; spôsoby odhalenia falzifikátov; ochranné prvky EUR a charakteristiky 
falzifikátov EUR  

 
Po absolvovaní kurzu vrátane  krátkeho záverečného testu účastníci dostanú osvedčenie 
o jeho úspešnom absolvovaní . 

 
LEKTORI: 
Skúsení lektori a špecialisti z praxe, komerčných bánk SR, Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, Ministerstva vnútra a Národnej banky Slovenska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

TERMÍN KONANIA:           24. - 27. apríl 2017 
               22. - 25. máj 2017 

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

�   02/4824 3538 
fax: 02/4363 9314 
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

prezentácia 24.4.2017 a 22.5.2017:    8.45 h – 9.00 h 
vyučovanie:             9.00 h – 16.00 h 
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane obeda a občerstvenia):   

na 1 účastníka bez DPH         630,00 EUR       
na 1 účastníka vrátane DPH       756,00 EUR  

 
 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:      Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

Tomášikova 5238/28A 
821 01  Bratislava - Ružinov 
IČO: 42166373 

          DIČ: 2022730369 
          IČ DPH: SK 2022730369 
 
BANKOVÉ SPOJENIE:  IBAN:       SK08 0720 0000 0000 0007 4069 

SWIFT:       NBSB SKBX 
Variabilný symbol:   1426 
Konštantný symbol:   0308 

 
UBYTOVANIE:                   
1 lôžková izba/noc bez DPH   26,92 EUR 
1 lôžková izba/noc vrátane 20 % DPH              32,30 EUR   
 
Cena nezahŕňa  daň za ubytovanie vo výške 1,70 EUR osoba/noc.  
Bližšie informácie: http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie 
 
STRAVA:     raňajky       2,70 EUR s DPH 
    
Presnú objednávku stravovania a ubytovania prosíme vyznačiť v záväznej prihláške. Inštitút 
bankového vzdelávania NBS, n.o. si vyhradzuje právo úpravy ceny poskytnutého stravovania 
na základe zmeny cien dodávateľa. 



ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 
 
Bankám a poisťovniam vyfakturujeme účastnícky poplatok po skončení vzdelávacieho 
podujatia.  
 
Ostatné organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania 
do termínu uzávierky, t.j. 10. apríla 2017.   
Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu 
monika.kovacsova@nbs.sk. 
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom. 
 
 
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:  
 
Písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je 
možné. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. 
vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej 
výške. Zastúpenie účastníka je možné. 
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach 
na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP. 
 
 
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A): 

Mestskou hromadnou dopravou 

z AS Mlynské Nivy: autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie VD 
Úsvit  

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

Bližšie informácie o doprave:    http://www.imhd.sk/ba  

Autom: Bezplatné parkovanie je možné v mieste konania 
podľa kapacitných možností. 

 

UBYTOVANIE:   http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie 
 
 

 

 

 

 

 

 
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:   monika.kovacsova@nbs.sk 
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:      www.ibv-nbs.sk 

 

najneskôr do 10. apríla 2017 
 



 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní 
preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom. 
 
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete 
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 
 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD. 
riaditeľ 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 
 


