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Vás pozýva na seminár

ŠTANDARDY AKTUÁRSKEJ PRÁCE
ÚČASTNÍCI:
Zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú najmä aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík,
alebo riadiaci pracovníci a manažéri poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a
analýz, si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II
(smernica 2009/138/ES) a s 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.
CIEĽ:
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.
OBSAH SEMINÁRA:


Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie
obsahu štandardov aktuárskej práce.
- Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy
- Povinný štandard SSA č. 2 - Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia –
úvod
- Povinný štandard SSA č. 3 - Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké
požitky – úvod
- Povinný štandard SSA č. 4 - Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES
- Povinný štandard SSA č. 5 - Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa
smernice 2009/138/ES
- Slovník použitých termínov v Povinných štandardoch

LEKTORKA:
Ing. Mária Kamenárová, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík
v poisťovniach s 20-ročnou praxou, podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov
a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

29. máj 2019

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Tomášikova 28A
Bratislava - Ružinov

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
0905 436 719
e-mail: mario.golias@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezentácia:
vyučovanie:

8.45 h – 9.00 h
9.00 h – 16.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

185,00 EUR
222,00 EUR

V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie.

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SK BX
1870
0308

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky,
t.j. 22. mája 2019, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho
úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu z účtu.
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba
písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je
možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA (TOMÁŠIKOVA 28A):


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



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

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

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk, resp. faxom na číslo 02/4363 9314,
najneskôr do 22. mája 2019.
Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.

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.

