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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na seminár 

 

SWIFT 

Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného 

styku, ako aj iných transakcií v bankovníctve 

 

ÚČASTNÍCI: 

Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí potrebujú 

mať základné informácie zo sféry systémov a služieb SWIFT, zabezpečenia bezpečnosti 

komunikácie, správy systémov, certifikátov a používateľov. Je vhodný aj pre pracovníkov, 

ktorí tieto systémy síce nevyužívajú, ale pracujú v bankovníctve a využívajú bankové 

systémy. 

Seminár je vhodný aj vzhľadom na výrazne vysoké ceny školení SWIFT, ktoré sa 

usporadúvajú zväčša v Bruseli, resp. iných európskych metropolách. 

 

CIEĽ: 

Oboznámiť účastníkov s normami a aplikáciami pre komunikáciu medzi bankami, 

ako SWIFT, SIPS, TARGET2 a pod. Zároveň získať znalosti ohľadom bezpečnosti systémov 

SWIFT. 

 

OBSAH SEMINÁRA: 

• napojenie sa na SWIFT 

• bankový identifikačný kód, pridelenie, štruktúra 

• systémy SWIFT - SWIFTNet a použitie jednotlivých systémov 

• služby, ktoré môže využívať finančná inštitúcia v rámci pripájania sa do rôznych 

štruktúr (európske platobne systémy, ...) 

• formáty používané v rámci finančných transakcií medzi jednotlivými účastníkmi: 

◦ formát FIN – správy typu MT 0...9 

◦ formát ISO20022 – XML správy pain..., pacs..., camt... 

• Security zabezpečenie pre komunikáciu so SWIFT sieťou 

• PKI a systém certifikátov 

• RMA - autorizácie medzi účastníkmi komunikácie so systémom SWIFT 

• Aplikácia O2M - správa certifikátov, rolí, routing SNL 

 

LEKTOR: 

Ing. Miroslav Koller, skúsený odborník v oblasti platobného styku a SWIFT 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

TERMÍN KONANIA:           28. jún 2022 

 

MIESTO KONANIA:           Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

                 Drieňová 31 (budova Doprastavu) 

                 Bratislava - Ružinov 

 

GARANT PODUJATIA:          Ing. Mario Goliaš 

   +421 905 436 719 

e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

prezentácia:             8.45 h – 9.00 h 

vyučovanie:             9.00 h – 16.00 h 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

na 1 účastníka bez DPH         275,00 EUR  

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH     330,00 EUR  

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:  IBAN:      SK08 0720 0000 0000 0007 4069 

SWIFT:     NBSB SK BX 

Variabilný symbol:  2386 

Konštantný symbol: 0308 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:  Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

     Drieňová 1081/31 

     821 01  Bratislava - Ružinov 

     IČO: 42166373 

     DIČ: 2022730369 

     IČ DPH: SK2022730369 

 

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, 

t.j. 22. júna 2022, 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. 

mailto:mario.golias@ibv-nbs.sk


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 

IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške. 

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach 

na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP. 

 

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 

Mestskou hromadnou dopravou:   

-zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196 

-zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78 

-zastávka „Zalužická“, spoj 50 

bližšie informácie o MHD:  http://www.imhd.sk/ba  

Autom: parkovanie v okolí 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci sú povinní preukázať 

sa pri vstupe do budovy platným  občianskym preukazom. 

 

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: 

mario.golias@ibv-nbs.sk najneskôr do 22. júna 2022. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Sokol, PhD. 

riaditeľ 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 
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