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Vás pozýva na seminár

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 SEMINÁRA:
•

úvod
o
o
o

•

operačné riziko
o
o
o
o

•

definícia a cieľ riadenia rizika
proces riadenia rizík
klasifikácia finančných rizík

definícia operačného rizika
cieľ a proces riadenia operačného rizika
vzťah operačného rizika k ďalším rizikám
behaviorálne riziko

operačné riziko vrámci Basel III
o história bankovej regulácie a BASEL III
o prehľad platnej regulácie v EU
o spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
metóda základného indikátora (BIA)
štandardizovaný prístup (TSA)
pokročilé prístupy (AMA)
alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
o kritériá použitia štandardizovaného prístupu
o použitie TSA metódy v praxi

•

AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
o úvod do metódy LDA
o hlavné stavebné kamene LDA prístupu
o typy kritérií pre použitie AMA prístupu

•

kritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
o kvalitatívne a kvantitatívne kritériá
o princípy riadenia rizika
o žiadosť o používanie AMA prístupu

•

stresové testovanie
o typy stresových testov
o výstupy stresového testovania

•

úvod do riadenia operačného rizika
o proces riadenia operačného rizika
o úloha zdravého rozumu
o katalóg rizík
o stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
o možnosti riadenia operačného rizika
o riadenie operačného rizika podľa doporučenia BCBS
o koncentrácia v operačnom riziku
o koncentrácia operačného rizika a ostatných finančných rizík

•

ICT rizika

•

navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky

•

zhrnutie seminára a záver

LEKTOR: Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej
spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto
spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie
kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematickofyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole
ekonomickej v Prahe.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

1. apríl 2020

GARANT PODUJATIA:

Ing. Monika Kovácsová
+421 915 720 043
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezentácia:
vyučovanie:

08:45 h – 09.00 h
09:00 h – 16.00 h

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

379,00 EUR
454,80 EUR

KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

74069/0720
SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2016
0308

Číslo účtu IBV:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. 22. marca 2020. Účastnícky
poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.
Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu
monika.kovacsova@nbs.sk alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
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.
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na:
http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.

MIESTO KONANIA: budova Doprastavu, IBV NBS, n.o., Drieňová 31, Bratislava, cez hlavný vchod

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA:

Mestskou hromadnou dopravou:
- zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78
- zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196
- zastávka „Zálužická“, spoj 50
Bližšie informácie o doprave: http://www.imhd.sk/ba
Autom: Parkovanie v okolí.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:

monika.kovacsova@nbs.sk
www.ibv-nbs.sk

najneskôr do 22. marca 2020

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci 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.

