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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na online seminár 

 

 

BLOCKCHAIN A KRYPTOMENY 
 

 

ÚČASTNÍCI: 

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a korporácií, stredný a vyšší manažment, biznis 

a IT profesionáli, ktorí potrebujú komplexne porozumieť téme blockchainu a kryptomenám, 

možnostiam týchto technológií, ako aj výzvam, ktoré sú s nimi spojené. 

 

CIEĽ: 

Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi fungovania blockchain technológií 

a kryptomien, históriou ich vzniku a vývojom. Vysvetliť rozdiel medzi verejnými a privátnymi 

blockchain sieťami, fungovanie smart kontraktov – ich výhody a nevýhody. Ukázať zaujímavé 

implementácie blockchain technológií v rôznych sektoroch, ako aj oboznámiť ich 

s legislatívnymi a technologickými výzvami, ktorým blockchain a kryptomeny čelia. 

 

OBSAH SEMINÁRA: 

•  Vznik elektronických mien Bitcoinu a Blockchainu 

•  Princípy fungovania blockchain technológií 

•  Bezpečnostné aspekty a riziká 

•  Blockchain a jeho využitie 

•  Trendy, projekty, vízie a výzvy 

 

LEKTOR: 

David Stancel, MSc - konzultant v oblasti kryptomien a blockchain technológií, 

viceprezident Blockchain Slovakia, o. z. 

 

  



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

TERMÍN KONANIA:           4. máj 2023 

 

GARANT PODUJATIA:          Ing. Mario Goliaš 

   +421 905 436 719 

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

TECHNICKÁ REALIZÁCIA: 

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú 

komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS 

Teams, je možné použiť pripojenie  cez web. 

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo 

PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.  

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným 

účastníkom pred konaním podujatia. 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

vyučovanie:             9.00 h – 16.00 h 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

na 1 účastníka bez DPH         291,00 EUR  

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH     349,20 EUR  

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:  IBAN:      SK08 0720 0000 0000 0007 4069 

SWIFT:     NBSB SK BX 

Variabilný symbol:  2533 

Konštantný symbol: 0308 

 

 

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

     Ulica Imricha Karvaša 6851/1 

     811 07  Bratislava – Staré Mesto 

     IČO: 42166373 

     DIČ: 2022730369 

     IČ DPH: SK2022730369 

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, 

t.j. 28. apríla 2023. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom. 
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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 poplatok v plnej výške. 

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 e-mailovú adresu 

mario.golias@ibv-nbs.sk najneskôr do 28. apríla 2023. 
 

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 https://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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