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on-line kurz naživo

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Vás pozýva na webinár
ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA
pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním
I - VI
Rozsah a forma

On-line webinár naživo v rozsahu 6 dní cez MS Teams.
Cyklus webinárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní

Účastníci

a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon
práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.
Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej

Cieľ

oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa
skladá zo šiestich webinárov.
I.

Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika
po prijatí eura.

II.

Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

III.

Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové
vklady. Vkladové listy a depozitné certifikáty. Obligácie.

IV.

Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie
úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne

Obsah

bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych
úverov. Cvičenia.
V.

Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.
Forfaiting: Príklady na forfaiting.
Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická
časť a úlohy.

VI.

Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

POZNÁMKA:
Absolventi celého cyklu aj absolventi aspoň 4 webinárov z cyklu na základe zvládnutia záverečného testu/kolokvia
získajú osvedčenie. Je možné absolvovať celý cyklus 6 webinárov, ale aj jednotlivé webináre samostatne.

LEKTOR:
Boris Šturc - špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

12.10.2022 v čase
19.10.2022 v čase
26.10.2022 v čase
2.11.2022 v čase
9.11.2022 v čase
16.11.2022 v čase

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Celý cyklus webinárov:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20% DPH

440,00 EUR
528,00 EUR

Jeden webinár z cyklu:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20% DPH

100,00 EUR
120,00 EUR

9.00 – 13.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

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

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2423
0308

SPÔSOB REALIZÁCIE:
On-line kurz naživo sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams.
ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 5.10.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať 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.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 5.10.2022.
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

