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E-learning
1. Bankový a finančný manažment
profesionálne on-line kvízy a testy pre bankárov
Účastníci
E-learning Bankový a finančný management (BFM) je on-line nástroj na zvýšenie kvalifikácie bankových
a finančných expertov. Je zameraný na odborné zručnosti v bankovom managemente a strategickom riadení,
riadení rizík, bankovej regulácii, riadení aktív a pasív banky (ALM & Treasury), v digitalizácii a nových
trendoch fintech, privátnom bankovníctve a investovaní. E-learning je založený najmä na kvízoch a testoch,
využíva rôzne typy otázok a poskytuje ku každej dobré vysvetlenia a riešenia.

Cieľ
Cieľom e-learningu je ovládať finančné riadenie banky, základy bankového kontrolingu, ALM a Treasury,
regulácie a riadenia rizík. Účastníci budú schopní porozumieť moderným technológiám a FinTechu.

Obsah
• Riadenie banky a stratégie – Moderné bankovníctvo, Požiadavky akcionárov v konkurenčnom
a regulačnom prostredí, Strategické riadenie banky, Vyvážené riadenie banky metódou Balanced
Scorecard
• Kontroling a vnútorné ceny (FTP) – Súvaha a významné bilančné položky, Kľúčové finančné ukazovatele,
Výkaz ziskov a strát, Vnútorné ceny (FTP), rekonciliácia
• Riadenie aktív a pasív (ALM) – Riadenie aktív a pasív (riadenie bilancie), Riadenie úrokových gapov,
Riadenie likvidity, Riadenie portfólia dlhopisov
• Riadenie rizík – Kreditné riziko, Trhové riziká (úrokové, devízové), Riziko likvidity, Operačné riziko
• Treasury a finančné trhy – Peňažný trh, Dlhopisy a úrokový trh, Devízový trh, Akcie, Komodity
• Banková regulácia – Princípy regulácie, Bazilejské pravidlá, Banková regulácia v Európe, EBA (Európska
finančná autorita) smernice
• Privátne bankovníctvo – Privátni klienti a segmentácia, Produkty privátneho bankovníctva, Riadenie
portfólia, Analýza rizík privátnych klientov, Daňové a legislatívne aspekty
• Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II – EU regulácia finančných trhov; Jednotný trh
investičných služieb; Ochrana investorov; Transakčný reporting
• Fintech – Využitie nových technológií v finančnom sektore, spolupráca IT a tradičného bankovníctva,
Fintech produkty a služby
• Blockchain – Princíp fungovania, Zdieľaná databáza, Konsenzuálne modely, Asymetrická kryptografia a
hash funkcia, Smart kontrakty, Využitie blockchainu
• Treasury Sales – Treasury Customer Desk, Typické trhové riziká bankových klientov, Produkty Treasury
Sales, Hedging a stratégie zabezpečenia

Predpokladané náklady na 1 účastníka 100,00/150,00 EUR bez DPH / 3 mesiace / 6 mesiacov
Predpokladané náklady na 1 účastníka 120,00/180,00 EUR s DPH / 3 mesiace / 6 mesiacov
Predpokladané náklady na 1 účastníka 50,00 EUR bez DPH / certifikát
Predpokladané náklady na 1 účastníka 60,00 EUR s DPH / certifikát
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2. Osobitné finančné vzdelávanie
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. (IBV NBS) je zapísaný v Registri poskytovateľov
osobitného finančného vzdelávania vedeného Národnou bankou Slovenska.
IBV NBS poskytuje osobitné finančné vzdelávanie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo všetkých sektoroch pre základný, stredný a vyšší stupeň
formou e-learningu, ktorý umožňuje 24 h / 365 dní nonstop konektivitu systému a účastníka
osobitného finančného vzdelávania s možnosťou pripojenia bez geografického obmedzenia
s výhradou dostupnosti internetu.

Predpokladané náklady na 1 účastníka 20,83 EUR bez DPH / 1 sektor
Predpokladané náklady na 1 účastníka 25,00 EUR s DPH / 1 sektor
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Základné kurzy
1. Základy bankovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I-VI
Účastníci
Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných
inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané
informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.

Cieľ
Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva,
prípadne poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa skladá zo šiestich seminárov.

Obsah
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.
Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.
Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a
depozitné certifikáty. Obligácie.
Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy
úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny
leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.
Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.
Forfaiting: Príklady na forfaiting.
Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická časť a úlohy.
Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

Rozsah: 6 dní
Forma: online
Termín: október – december 2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 500,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 600,00 EUR s DPH
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Riadenie aktív a pasív, rizík a finančné riadenie
1. ALM - Riadenie likvidity
Účastníci
Zamestnanci bánk z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury,
bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....).
Workshop je vhodný pre zamestnancov bánk, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity
na praktických príkladoch a simuláciách.

Cieľ
Riadenie likviditného rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM – Assets and Liabilities
Management) a celkového riadenia banky. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi
mapovania bilančných položiek banky pre účely likvidity, vysvetliť modelovanie administrovaných produktov
(bez definovanej splatnosti), a správne identifikovať jednotlivé riziká pri riadení likvidity. Súčasťou
workshopu sú prípadové štúdie a praktické simulácie v Exceli.

Obsah
• Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
• Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity (LQ), nastavenie a pravidlá používania
v banke, kontingenčné prirážky FTP(LQ), ďalšie FTP(LQ) prispôsobenia
• Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná
rezerva
• Riadenie likvidity banky:
- metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá
pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
- likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
- likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
- stresové scenáre pre riadenie likvidity
- ukazovatele likvidity (LCR a NSFR)
• Proces ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
• Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, FX swap), trh
fixných dlhodobých sadzieb (dlhopisy)
• Príklady a prípadové štúdie z praxe, simulácie a výpočty na modeloch v Exceli, Bearning ALM model
(LQ časť) na replikačné portfólio

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 8.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH
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Novinka !

2. Banková regulácia
Účastníci
Workshop je určený zamestnancom risk controllingu a risk manažmentu, zamestnancom compliance,
vnútorného auditu, projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, ako aj ďalším bankovým
špecialistom (ALM/treasury, middle-office a back-office, manažéri obchodných útvarov) a samozrejme
všetkým, ktorí majú záujem porozumieť uvedenej problematike.

Cieľ
Bankovníctvo je prísne regulované, aby sa čo najviac obmedzili prípadné straty vkladov obyvateľstva. Cieľom
workshopu je poskytnúť informácie o regulácii bánk odporúčanej bazilejskou komisiou pre dohľad nad
bankami. Pravidlá regulácie (známe ako „Basel Rules“ sú komplikované a náročné, cieľom je vysvetliť princípy
a najnovšie štandardy Basel III/IV.

Obsah
• Princípy bankovej regulácie – minimálny kapitál, licencovanie, dohľad regulátora, povinné ukazovatele,
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

zverejňovanie
História bankovej regulácie, dôvody zavedenia, prvá dohoda o kapitáli
o Princípy a ciele pravidiel Basel I, Cookov pomer, rizikové váhy, rizikové faktory
o Basel II – nová dohoda o kapitáli, 3 piliere Basel II, základná a pokročilá metóda vnútorných
ratingov (IRB/AIRB)
Pravdepodobnosť defaultu (PD), percento straty v čase zlyhania (LGD) a expozícia banky v čase zlyhania
(EAD)
Štatistické metódy výpočtu kapitálovej požiadavky
Princípy regulačného balíka Basel III/IV a dôvody zavedenia
o Likviditné ukazovatele LCR a NSFR
o Zvýšenie kvality a kvantity kapitálovej požiadavky v prostredí Basel III/IV
o Pákový efekt a Leverage Ratio
o Revízia protistrán, kvalifikované centrálne protistrany
o Anti-cyklické opatrenia
o Systémové riziko
Implementácia pravidiel Basel III/IV v Európe – smernice a regulácie, jednotné pravidlá
Corporate Governance
SREP, ICAAP, ILAAP
Riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB)
Operačné riziko
MiFID II
Regulácia kryptoaktív
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 25.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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Novinka !

3. Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury
Účastníci
Firemní bankári a vzťahoví manažéri, produktoví manažéri a risk manažéri, dealeri Customer Desku, účastníci
vnútorných vzdelávacích programov, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk
management, back-office, compliance ....), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Cieľ
Moderné firemné bankovníctvo dokáže ponúknuť svojim klientom pokročilé služby Customer Desku.
Úspešný vzťahový manažér identifikuje riziká svojho klienta a navrhuje mu vhodné produkty finančného trhu,
aby klientsky biznis bol voči neželaným rizikám zabezpečený (hedging). Workshop Corporate Treasury
poskytne dôležité know-how o produktoch, ako aj správnych hedgingových stratégiách.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do Corporate Treasury - úlohy Customer Desku, vzťahy s vnútornými a vonkajšími klientami
Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity,
akciový trh), aktuálna situácia na finančných trhoch
Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
Úrokové zabezpečovacie nástroje (forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, swapové
nástroje na kapitálovom trhu)
Devízové trhy a nástroje na riadenie menového rizika (devízové forwardy a swapy, využitie na hedging,
vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
Meranie a odhad rizík produktov na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu (devízové riziko, riziko
výšky úrokovej sadzby, riziko výnosovej krivky, „basis“ riziko, riziko kreditného spreadu)
Analýza a posúdenie rizika korporátneho klienta, využitie merania rizík na zabezpečenie
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 7.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH
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Novinka !

4. Investovanie a privátne bankovníctvo
Účastníci
Retailoví bankári segmentu „affluent“, privátni bankári, produktoví manažéri a asset manažéri, bankoví
odborníci a experti z iných súvisiacich útvarov (audit, compliance, risk management, back-office, atď.), ako
aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Cieľ
Workshop o investovaní je zameraný na oboznámenie sa s produktami a na základy finančnej matematiky,
ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky.
Je prioritne určený pokročilým retailovým bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti
s produktami finančných trhov.

Obsah
• Úvod do investovania a základy privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich

charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), prehľad o regulácii MiFID II
• Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh

a fondy, trh cenných kovov)
• Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
• Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, dlhopisy, forwardové

obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie)
• Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové

swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
• Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
• Komoditné trhy – nástroje, produkty a investičné príležitosti
• Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
• Príklady a prípadové štúdie z praxe

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 22.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
12

Novinka !

5. Meranie environmentálnych rizík vo finančných inštitúciách
Účastníci
Seminár je určený najmä risk manažérom, špecialistom zodpovedným za riadenie rizík, pracovníkom z
oddelenia udržateľného rozvoja a riadenia ESG rizík a interným audítorom. Cenné informácie poskytne aj
zamestnancom veľkých spoločností, ktoré sa meraniu environmentálnych rizík venujú, či už z dôvodu
vlastných interných analýz, splneniu nárokov na získanie financovania alebo požiadaviek stakeholderov. Max.
počet účastníkov je 12.

Cieľ
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s oblasťou environmentálnych rizík vo finančných inštitúciách.

Obsah
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Úvod k environmentálnym rizikám.
Dopad environmentálnych rizík na finančné inštitúcie a firmy.
Princíp merania environmentálnych rizík.
Metriky.
Rizikové segmenty.
Zdroje dát a problémy s nimi spojené.
Princípy konštrukcie klimatických modelov.
Princípy konštrukcie emisných scenárov.
Analýza nadväzujúca na klimatické modely.
Aplikácia modelov praxi.
Regulátorné požiadavky a očakávania.
Riadenie environmentálnych rizík v banke.

Rozsah: 8 hodín
Forma: online | prezenčne
Termín: 8.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 435,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 522,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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6. MiFID II
Účastníci
Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office),
vedúcich zamestnancov obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo),
projektových manažérov a manažérov bankových procesov.

Cieľ
Regulácia EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné
dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie
transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe. MiFID
II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vznik regulácie MiFID, od MiFID I k MiFID II
Európsky dohľad nad cennými papiermi a trhmi a postavenie ESMA
MiFID II dokumentácia
MiFID II nástroje
MiFID II služby
Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
Transparentnosť nákladov
Transparentnosť po realizácii obchodov
Investičné stimuly
Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
Najlepšia prax pri realizácii obchodov
Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
Správa investičných produktov
„Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
Kompetentnosť a know-how
Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 12.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 318,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 381,60 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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7. Riadenie aktív a pasív (ALM)
Účastníci
Seminár je určený najmä risk manažérom, pracovníkom finančného oddelenia, oddelenia ALM a interným
audítorom.

Cieľ
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so širokou problematikou ALM a na praktických príkladoch ukázať
možnosti riadenia aktív a pasív.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

štatistické minimum
ekonomické minimum
prehľad finančných rizík
všeobecný rámec riadenia rizika
metódy stanovenia fair value
identifikácia, meranie a riadenie trhových rizík (s výnimkou úrokového)
identifikácia, meranie a riadenie úrokového rizika
identifikácia, meranie a riadenie kreditného rizika
meranie a riadenie rizika likvidity
agregácia rizika a moderné prístupy k alokácii kapitálu a jeho riadenie
proces riadenia ALM
organizačné usporiadanie a reporting

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 7.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 398,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 477,60 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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8. Rizikový apetít
Účastníci
Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, finančných manažérov, špecialistov kreditného rizika,
pracovníkov compliance a interných audítorov.

Cieľ
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s konceptom a praktickou aplikáciou rizikového apetítu. Účastníci
sa naučia ako jednotlivé riziká zahrnúť do rizikového apetítu inštitúcie vrátane zohľadnenia interakcií medzi
identifikovanými rizikami a celkovým finančným plánom inštitúcie.

Obsah
Úvod
• Motivácia – vzťah výnosu a rizika v ekonomickom rozhodovaní
• Vysvetlenie kľúčových pojmov
o Risk capacity
o Risk tolerance
o Risk appetite
o Risk profile
• Používané definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,...)
• Informačné zdroje
Rámec rizikového apetítu (risk appetite framework)
• Všeobecné požiadavky
• Role a zodpovednosti
• Procesy
• Tri línie obrany (Three lines of defense)
• Posúdenie bankovým dohľadom
Stanovenie rizikového apetítu (risk appetite statement)
• Všeobecné požiadavky
• Štruktúra dokumentu
• Kvantitatívne riziká
o obchodné riziko a ziskovosť
o kreditné riziko
o trhové riziko
o riziko likvidity
o IRRBB
• Kvalitatívne riziká
• Agregácia jednotlivých rizík
• Limity rizika
Implementácia rizikového apetítu do riadenia banky
• Konkrétne kroky implementácie
• Úskalia pri implementácii
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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• Reporting
• Prínosy a náklady plynúce z implementácie
Prípadové štúdie
• Banco Santander
• Caixa Geral de Depositos
• HSBC
• ING Bank
• Reserve Bank of Australia
• Royal Bank of Scotland
• Société Générale
Zhrnutie seminára a záver

Rozsah: 4 hodiny
Forma: prezenčne/online
Termín: 3.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 225,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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9. Úrokové riziko a regulácia IRRBB
Účastníci
Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť
ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back
office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Cieľ
Implementácia poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB – sa stala pre mnohé banky
výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby,
riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).

Obsah
Mapovanie a meranie IRR
• Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
• Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti
(NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy,
swapy, ...), ostatné deriváty
• Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady
a zápory
• Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko
úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB
Regulačné požiadavky a osvedčené postupy
• Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel
I po Basel III
• Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
• Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
• Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
• Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie
Riadenie súvahy a hedging IRR
• Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
• Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap,
floor, swaption)

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 9.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Finančné trhy
1. Asset Management
(Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)
Účastníci
Zamestnanci bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, dôchodkových spoločností, správcovských
spoločností, finanční sprostredkovatelia a makléri, ktorí si chcú vytvoriť komplexný prehľad o fungovaní asset
managementu, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov uvedených spoločností,
ktorí pracujú v oblasti distribúcie a poradenstva finančných produktov, ako aj všetkých, ktorí majú záujem
rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s históriou a súčasným stavom kolektívneho investovania na Slovensku. Vysvetliť
podstatu fungovania správcovských spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce
a legislatívne prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi činnosti
správcovských spoločností, ktorými sú portfólio a risk manažment. Dôraz bude kladený na prezentáciu
moderných metód riadenia portfólií naprieč širokému spektru finančných aktív, ako aj na manažovanie ich
rizík. Prezentácia bude zahŕňať konkrétne príklady z praxe.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ozrejmenie pojmov Kolektívne investovanie a Asset Management (história až po súčasnosť).
Fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie.
Činnosť a pôsobenie správcovských.
Činnosť depozitára.
Distribúcia podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
Ochrana investorov v kolektívnom investovaní.
Portfólio manažment, riadenie akciového, dlhopisového, zmiešaného portfólia, moderná teória
portfólia.
Risk manažment, riadenie rizika portfólia, druhy finančných rizík, výpočet rizikových parametrov.
Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti.
Zhrnutie.

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne
Termín: 28.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 235,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 282,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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2. Kapitálový trh
Účastníci
Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť kapitálovým trhom, asset manažérom,
produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom
a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Cieľ
Na kapitálovom trhu sa obchoduje s cennými papiermi. Sú to najmä dlhové cenné papiere (dlhopisy) a akcie.
Kapitálové trhy sa využívajú na získanie dlhodobého financovania, resp. na dlhodobé investovanie.
Komerčné banky využívajú dlhopisy na riadenie svojich pozícií.

Obsah
• Úvod do kapitálového trhu – história, význam a účastníci dlhopisového a akciového trhu
• Štruktúra kapitálového trhu: dlhové cenné papiere (dlhopisy), akcie, prehľad ďalších nástrojov
• Matematika: kapitálový výnos vs. úrokový výnos, princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky
•
•

•

•

a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero concept
Primárny a sekundárny trh
Dlhopisy
o konvencie a matematika dlhopisového trhu
o dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou
o štátne, bankové a korporátne dlhopisy
o kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond)
o dlhopisy s vnorenou opciou (callable bond)
o oceňovanie dlhopisov
o kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia
dlhopisov v banke
o deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy)
Akcie
o burzy
o akciové indexy
o fondy
o ETF (exchange traded funds)
o deriváty akciového trhu (forwardy, single stock future, index future, akciové swapy, akciové opcie)
o obchodné stratégie na akciových trhoch (CAPM, alfa, beta)
o pákové stratégie: short selling a margin buying
Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 13.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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3. Retail deriváty
Účastníci
Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných
finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné
produkty.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom
rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných investičných/pákových produktov
a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov
a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ.

Obsah
•

Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy

•

Metodika tvorby štruktúrovaných produktov

•

Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty

•

Úplne a čiastočne garantované produkty

•

Špekulatívne štruktúrované produkty

•

Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov

•

Budúci vývoj

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne
Termín: 24.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 200,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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4. Trade Finance
Novinky z bankovej komisie ICC, dokumentárne akreditívy a bankové záruky v zahraničnom
obchode, URDG 758 a ISDGP – pravidlá pre záruky na požiadanie
Účastníci
Seminár je určený predovšetkým bankovým špecialistom – klientskych pracovníkov, ktorí ponúkajú bankové
služby klientom a pomáhajú im ich správne využiť. Taktiež ostatným pracovníkom bánk v obore Trade
Finance, napr. špecialistom Trade Finance, vedúcim pracovníkom, právnikom, bankovým poradcom
a všetkým ďalším záujemcom.

Cieľ
Seminár poskytuje pohľad na problematiku dokumentárnych akreditív a bankových záruk s dôrazom na
získanie praktických znalostí. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnymi novinkami z oblasti Trade Finance.
Prednášajúci poskytne mnoho príkladov, vzorov a vytvorí priestor pre otázky a diskusiu.

Obsah
Novinky z bankovej komisie ICC
- posledné názory bankovej komisie z oblasti dokumentárnych akreditív;
- digitalizácia Trade Finance;
- elektronická prezentácia dokumentov;
- revízia eUCP, eURC, nové pravidlá pre digitálne transakcie: URDTT;
- Incoterms 2020 – dôležité zmeny s dopadom na dokumentárne akreditívy.
Dokumentárne akreditívy – praktické príklady
- podmienky akreditívov – príklady, diskusia;
- preskúmanie dokumentov;
- zaujímavé prípady.
Záruky na požiadanie podľa URDG 758 a ISDGP
- hlavné prvky URDG 758;
- nová publikácia ICC: ISDGP – „Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na Požádání“;
- podmienky vstupu v účinnosti podľa URDG 758 a ISDGP;
- znižovanie čiastky záruky;
- ukončenie platnosti;
- uplatnenie záruky;
- preskúmanie uplatnenia, nezrovnalosti;
- alternatívne uplatnenie;
- diskusia, príklady.
Záruky na požiadanie podľa URDG 758 a ISDGP
- príklady, diskusia.
Rozsah: 1 deň
Forma: prezenčne
Termín: 25.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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5. Treasury a finančné trhy
Účastníci
Profesionáli so záujmom porozumieť treasury a finančným trhom, produktoví manažéri a projektoví
manažéri pre oblasť treasury. Workshop je vhodný aj pre bankových odborníkov a expertov z iných
súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Cieľ
Treasury workshop poskytuje základné know-how o finančných trhoch - konvencie, charakteristiky
produktov a pravidlá, obchodné stratégie. Treasury každej banky umožňuje prístup na finančné trhy
a vykonáva obchody, ktoré sú nevyhnutné na riadenie bilancie a trhových rizík. Finančné trhy sú zložité,
obchoduje sa s množstvom produktov a derivátov. Ich správne poznanie je pre banky nevyhnutné.

Obsah
• Úvod do treasury – úlohy treasury v banke, Treasury Trading vs. Treasury Sales, účastníci finančného trhu
• Štruktúra finančných trhov (Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income, dlhopisy, akcie, komoditné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trhy), prehľad nástrojov na finančnom trhu
Úloha centrálnych bánk na finančnom trhu, typické nástroje centrálnych bánk
Peňažné trhy – lineárne produkty (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future), konvencie, základná
matematika, riadenie úrokovej pozície v banke
Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) - lineárne produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov,
futures), konvencie, základná matematika kapitálového trhu
Princíp súčasnej hodnoty, výnosová krivka a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné
faktory
Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke
Devízový trh (FX) – lineárne produkty (spot, outright, swap), krosové menové páry, riadene devízovej
pozície banky
Nelineárne produkty finančného trhu (opcie), princípy obchodovania s volatilitou, rizikové faktory opcií
(delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie)
Akciový trh – konvencie a špecifiká obchodovania s akciami, svetové burzy, produkty
Komoditný trh – konvencie a špecifiká obchodovania s komoditami, komoditné produkty - spotový
a forwardový komoditný trh, obchody bez dodania, swapy a opcie, futures a ETC
Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 27.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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6. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách – Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch
Účastníci
Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam,
finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri
výkone svojej profesie.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s aplikáciou ustanovení zákona v praxi, jeho silnými a slabými stránkami, vývojom
v čase a dôvodmi jeho pozmeňovania v čase so zameraním sa na poskytnutie hodnotných informácií
získaných dlhoročnou praxou.

Obsah
• Úvod
o

základná charakteristika zákona
cieľová skupina používateľov zákona
o postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
o diskusia
Stručný prehľad o obsahu zákona
o popis jednotlivých častí zákona
o závažnosť jednotlivých častí zákona
o diskusia
Vývoj zákona v čase
o vznik znenia v roku 2001 a dôvody
o úpravy v predvstupovom období do EÚ
o hlavné ciele úprav zákona po vstupe SR do EÚ
o implementácie smerníc EÚ
o národne špecifické úpravy
o diskusia
Práca so zákonom
o servis zákona
o legislatívny proces a zapojenie orgánov a úradov a subjektov trhu
o Právna istota a stanoviská
o Záväznosť stanovísk k zákonu a ich typológia
o diskusia
Aplikačná prax so zákonom
o ťažiskové ustanovenia zákona a ich výklad
o kto sa zaujíma o zákon a prečo: verejnosť, záujmové združenia, banky, orgány štátnej správy,
Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, súdy
o Dôležitosť aplikačnej praxe so zákonom
o Dopady
o diskusia
o

•

•

•

•

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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• Čo bude so zákonom ďalej
o

Možné scenáre legislatívnych úprav
o dopady európskej legislatívy a prechod na nariadenia EÚ
o harmonizácia práva EÚ a dopady na národné legislatívy vrátane zákona
o zjednotenie trhu služieb EÚ
o diskusia
• Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety
Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 6.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 213,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 255,60 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Platobné služby
1. Cenné papiere domáce a zahraničné
(Back office a spracovanie cenných papierov)
Účastníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti
a zručnosti pri aplikácii Zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj
pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cieľ
Oboznámiť účastníkov s normami Zákona o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001 spolu
s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na legislatívu EÚ, ako aj príklady
na vysporiadanie domácich a zahraničných cenných papierov, zmeny na kapitálovom trhu po zavedení
platformy T2S (Target2Securities)
Obsah
• Oboznámenie sa s kapitálovým trhom a jeho funkciami
- základné pojmy
- inštitúcie kapitálového trhu
• SWIFT a jeho využitie pri obchodovaní s cennými papiermi
- typy a základná logika swiftových správ
- funkcie swiftu
• Spracovanie zahraničných cenných papierov na back office
- Clearstream a iní medzinárodní custodiáni
- typy SWIFT-ových správ na vysporiadanie CP (správy 5XX)
- typy SWIFT-ových výpisov k CP (MT 53X)
- praktický príklad nákup/predaj CP
- prevody finančných prostriedkov, sledovanie cash pozícií
- rekonciliácia a riešenie reklamácií
• Spracovanie slovenských cenných papierov na back office
- oboznámenie sa so Zákonom o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001
- praktický príklad prevod CP
- technický príklad nákup/predaj CP
- technický príklad prevod CP
- technický príklad dedičské konanie
- typy cenných papierov v SR
- Depozitár cenných papierov v SR
- oboznámenie sa so službami Depozitára CP v SR v podmienkach T2S (Target2Securities)
- vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním služieb
Depozitára
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 29.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 295,20 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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2. Platobná karta – moderný platobný nástroj
Účastníci
Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo
prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet. Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí
zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami.

Cieľ
Seminár odpovedá na otázky, prečo je platobná karta najčastejšie používaným platobným nástrojom, ako
funguje kartová platobná schéma a aké sú úlohy bánk vydávajúcich a prijímajúcich karty. Vysvetľuje aj
obchodný model založený na výmenných poplatkoch a ako funguje zúčtovanie kartových transakcií. Na
príkladoch vysvetľuje čo znamená bezpečnosť pri kartových transakciách, ako je dnes zabezpečená a aký bol
jej technický vývoj. Na záver sa účastníci dozvedia aké sú najnovšie inovatívne spôsoby použitia platobných
kariet a tiež ktoré platobné riešenia môžu v budúcnosti platobným kartám konkurovať.

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.

Platobná karta – platobný nástroj
Zúčtovanie transakcií
Obchodný model
Bezpečnosť
Trendy & výzvy

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 12.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 190,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 228,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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3. Platobný styk vo výhľade do roku 2025
Účastníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri,
ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v platobnom styku a jeho produktoch s prihliadnutím
na zmeny očakávané do roku 2025. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov
so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s prostredím, s vykonávaním platobného styku a SEPA a jeho produktmi, nariadenie
EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím
na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacimi opatreniami NBS. Nariadenie EK a EP,
s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými zmenami do roku 2025.

Obsah
•

Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ

•

Legislatíva k SEPA
-

základný prehľad a obsah platnej legislatívy

•

Druhy EUR clearingových systémov v rámci EÚ

•

Oboznámenie sa s vykonávaním SEPA a NON SEPA platobného styku
-

SEPA úhrady - platby a R-transakcie

-

NON SEPA – swiftové úhrady (Serial/Cover metóda pre platobný styk)

•

Instantné platby v SP a EU / RT1 vs TIPS/

•

Target 2 konsolidácia v platobnom styku

•

SWIFT Universal confirmation pre MT 103 GPI Funkcionalita

•

SWIFT zmeny do roku 2025

•

PSD2 API bankovníctvo, služby PISP a AISP

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 15.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 260,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 312,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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4. SEPA a NON SEPA platby
(Základný spôsob vykonávania platobného styku)
Účastníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí potrebujú získať informácie
ohľadne SEPA a NON SEPA platobného styku, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre nových
zamestnancov útvarov v spojení s vykonávaním platobného styku či poradenstva a odborných pracovníkov
z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s druhmi vykonávania SEPA (EURO platieb) a NON SEPA (cezhraničných platieb)
v XML a SWIFT štandardoch, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov, a s prihliadnutím
na reguláciu PSD II a Zákona o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. Oboznámiť účastníkom
školenia o nové druhy produktov ako INSTANT PAYMENTS (platby s okamžitým zúčtovaním) a využitie
nových možných produktov v praxi.

Obsah
•

Ozrejmenie pojmu SEPA (história až po súčasnosť)

•

Vysporiadanie platieb v EUR v rámci EU a EHP (EURO 1, TARGET 2, SIPS2, EBA zúčtovacie centrá

•

Popis produktov v rámci SEPA platieb

•

NON SEPA platby (spôsob spracovania platieb, NOSTRO/VOSTRO/LORO účty)

•

Použitie COVER a SERIAL metódy pre spracovanie NON SEPA platieb

•

Platby s okamžitým zúčtovaním

•

PSD 2 regulácia a jeho použitie v praxi

•

Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti

•

Zhrnutie

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 5.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 270,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 324,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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5. SWIFT
Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného styku
a 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
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne
Termín: 6.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 277,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 332,40 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Finančné technológie
1. 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
•
•
•
•
•

Vznik elektronických mien Bitcoinu a Blockchainu
Princípy fungovania blockchain technológií
Bezpečnostné aspekty a riziká
Blockchain a jeho využitie
Trendy, projekty, vízie a výzvy

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 19.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 262,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 314,40 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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2. Digitálna transformácia bánk
Účastníci
Cieľovou skupinou workshopu sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách,
projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail
a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting
a štatistika, ALM, audit, back-office, analýza údajov, marketing....)

Cieľ
Nové technológie výrazne menia finančný sektor. Tento seminár predstavuje komplexné riešenia
a relevantné koncepty aplikácie digitálneho bankovníctva a nových finančných technológií. Zistíte, ako ich
možno použiť v bankovej praxi a ako sa môže banka transformovať na modernú digitálnu finančnú inštitúciu.

Obsah
•

•

•

•

•

Vývoj finančných technológií
o

Tradičné bankovníctvo – Digitálne bankovníctvo – Otvorené bankovníctvo

o

Obavy, výzvy a vplyv finančných technológií a otvoreného bankovníctva

o

Banky vs fintechy

Ako finančné technológie menia finančný svet
o

Optimalizovaný interný pracovný postup digitalizácie bánk

o

Fintech ekosystém, kľúčoví hráči

o

Moderné fintech riešenia pre startupy, scale-upy a etablované banky.
Prípadová štúdia - založenie neobanky: pôžičky, investície, platby

Digitálne platby
o

Skúsenosti užívateľov: bezpečnosť – dôvera – rýchlosť

o

Monetizácia digitálnych platieb

o

Digitálna mena centrálnej banky (CBDC – central bank digital currency), StableCoins
a GovCoins

Overovanie digitálnych dokumentov a totožnosti
o

Digitálny on-boarding

o

Zlepšovanie užívateľského dojmu (UX – user experience)

o

Znižovanie počtu podvodov

o

Umelá inteligencia - AI/ML použitie vo financiách

o

Prípadová štúdia: Trustmatic – rýchle a bezpečné diaľkové overenie identity pomocou AI

Technológia blockchain:
o

Ako funguje blockchain – DLT (Distributed Ledger Technology)

o

Prípadová štúdia: Excel model technológie blockchainu

o

Kryptoaktíva
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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o
•

•

•

Aplikácia technológie blockchain

Fintech na finančných trhoch
o

Algo-trading a automatizované obchodné systémy/vysokofrekvenčné obchodovanie
(ATS/HFT)

o

Finančné trhy v minulosti a teraz

o

Prípadová štúdia: využívanie nových technológií na finančných trhoch – klady a zápory

Riadenie súvahy banky – moderné a digitálne ALM
o

Integrované riadenie aktív a pasív

o

Prípadová štúdia: MORS software – holistické riešenie optimalizácie súvahy a finančných rizík

Globálna regulácia pre fintech
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 28.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Novinka !

3. Digitálne peniaze a kryptoaktíva
Účastníci
Cieľovou skupinou workshopu sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách,
projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail
a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting
a štatistika, ALM, audit, back-office, analýza údajov, marketing....).

Cieľ
Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency) poskytnú obyvateľom a firmám
možnosť priamo realizovať digitálne platby pomocou digitálnych peňazí, ktoré emitujú centrálne banky.
Nové technológie umožnia výrazne zefektívniť medzinárodné platby pomocou multi-CBDC dohôd. Na tomto
workshope sa dozviete o aktuálnom vývoji digitálnych peňazí a ich využití centrálnymi bankami.

Obsah
•

•

•
•

Digitálne peniaze
o Rôzne formy digitálnych peňazí – e-money a kryptomeny
o Ako funguje blockchain – DLT (Distributed Ledger Technology)
Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency)
o Čo je CBDC vo fintech prostredí
o Rôzne modely CBDC
o Práce BIS innovation hub na projektoch CBDC
o Multiple CBDC
o Digitálne Euro – projekt ECB
o Projekt Helvetia – Swiss National Bank a BIS výskum použitia CBDC
o Bank of England výskum CBDC
Kryptomeny, Stablecoiny a Govcoiny
Globálna regulácia pre fintech a digitálne meny
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 10.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 275,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 330,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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4. FinTech a inovácie
Účastníci
Zamestnanci finančného sektora, ktorí chcú získať a rozšíriť si základné teoretické vedomosti ohľadom
finančných inovácií a technológií. Seminár poskytne všeobecné základné pojmy, vysvetlenie a prehľad
aktuálnych trendov vo svete a na Slovensku.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami na základnej úrovni. Účastník porozumie aktuálnym
moderným trendom vo finančnej oblasti najmä z vecného a metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je
vo svojej podstate skrátenie a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia
financií s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, big data, umelú
inteligenciu, crowdfunding, blockchain a mnoho ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného
finančného systému. Seminár poskytne úvod do danej problematiky, ktorú ďalej rozvádza podľa jednotlivých
podkategórií.

Obsah
ČASŤ 1: (R) EVOLÚCIA VO FINANČNOM SEKTORE
BLOK A – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
- Úvod do FinTech problematiky
- História FinTech fenoménu
- Prvky napomáhajúce rozšíreniu FinTech fenoménu vo svete
BLOK B – KLASIFIKÁCIA A ROZDELENIE
- Základná typológia FinTech spoločností
- Top FinTech autori a „influenceri“
- FinTech fenomén podľa histórie a geografie
- FinTech a Slovensko
BLOK C – DIGITÁLNE BANKY/CHALLENGER BANKS
- Príčiny úspechu digitálnych hráčov
- Google, Apple, Facebook, Amazon (bank?)
- Open banking
- Výzvy (doma a v zahraničí)
BLOK D – PLATBY
- PSD2 a dopady na platobné služby
- Nové trendy v platbách a v ecommerce
- Výzvy (doma a v zahraničí)
ČASŤ 2: ĎALŠIE ODVETVIA
BLOK E – ÚVOD DO BLOCKCHAIN A KRYPTOAKTÍV
- Čo je blockchain
- Kryptoaktíva
- Výzvy (doma a v zahraničí)
BLOK F – ÚVOD DO CROWDFUNDINGU

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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-

História crowdfundingu
Typológia
Praktické príklady
Výzvy (doma a v zahraničí)

BLOK G – INSURTECH
- Čo je Insurtech
- Praktické príklady
- Výzvy (doma a v zahraničí)
BLOK H – REGTECH, LEGALTECH, SUPTECH
- Regtech
- Legaltech
- Suptech
BLOK I – SPÔSOBY FINANCOVANIE FINTECH, HLAVNÉ BARIÉRY
- Spôsoby financovania FinTech
- Hlavné bariéry
- Typický slovník pre rôzne štádiá FinTech projektov
- Riziká, výzvy a budúcnosť

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 29.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 195,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 234,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Poisťovníctvo
Novinka !

1. Efektívne I. stretnutie s klientom

Účastníci
Na podujatí sú vítaní podriadení finanční agenti, samostatní finanční agenti a finanční poradcovia.

Cieľ
Naučiť účastníka viesť prvé stretnutie s klientom efektívne a s ľahkosťou. Získať zručnosť prevedenia klienta
cez prvý kontakt s poistením, jeho vysvetlením a zvládnutím prípadnej proti- argumentácie. Tento kurz je
riešením pre situácie kedy si obchodník nie istý, prípadne naráža na nepochopenie a odmietnutia klientov.
Kurz pomôže prekonať situácie, kde prevláda nechuť ľudí, dodá oporné body, ktoré v praxi pri komunikácii
pomôžu a otvoria cestu pre konštruktívny rozhovor o skutočnom finančnom stave klienta, ktorú je neskôr
možné spoločne riešiť. V rámci kurzu sú k dispozícii predpripravené materiály a šablóny, ktoré je možné
použiť pri príprave ponúk a textov pri mailovej komunikácii s klientom.

Obsah
Povinné zmluvné poistenie:
 stretnutie- kroky, ktoré je potrebné s klientom prejsť;
 obsah I. stretnutia a ideálny výsledok;
 prečo ma klient odmieta a ako to zmeniť;
 STOP "lámaniu" klienta, poďme mu radšej odovzdať hodnotu a stať sa profesionálom;
 bloky v práci s klientom počas I. stretnutia a po ňom;
 rétorika a nácvik v praxi.

Rozsah: 1 deň
Forma: online cez MS Teams alebo Zoom
Termín: 19.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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2. Rýchlokurz - nastavovanie poistných súm
Účastníci
Na podujatí sú vítaní podriadení finanční agenti, samostatní finanční agenti a finanční poradcovia.

Cieľ
Naučiť účastníka dôležité časti zákonov, ktoré majú priamy vplyv na dennú prácu. Obsah nastavený smerom
ku pochopeniu povinností, sankcií, či lehôt, ktoré vyplývajú z Občianskeho zákonníka a rovnako ustanovení
zákona o PZP, ktoré je potrebné v praxi vedieť. Absolvent odíde s množstvom informácií, ale rovnako
pochopením súvislostí preberanej problematiky. Taktiež s tipmi a praktickými radami, ktoré vie okamžite
pretaviť do práce s klientom.

Obsah







Občiansky zákonník – z. 40/1964 Zb.z.,
Ustanovenia Občianskeho zákonníka s priamy vplyvom na dennú prácu sprostredkovateľa,
Zdravotná dokumentácia,
Zákon o Povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Zb.z ,
Ustanovenia Občianskeho zákonníka s priamy vplyvom na dennú prácu sprostredkovateľa,
Diskusia a príklady z praxe.

Rozsah: 1 deň
Forma: online cez MS Teams alebo Zoom
Termín: 15.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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3. Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni
Účastníci
Zamestnanci poisťovní, ktorí si potrebujú získať vedomosti a zručnosti o systéme riadenia rizík regulácie
Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s ňou súvisiacimi predpismi, a ktorí pracujú na útvare riadenia rizík
v poisťovniach alebo na aktuárskom útvare a compliance. Vhodné aj pre zamestnancov interného auditu.
Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v
uvedenej oblasti, zároveň je pre nových riadiacich pracovníkov a manažérov poisťovní, ktorí tvoria kľúčovú
funkciu.
Seminár nie je vhodný pre seniorných expertov v oblasti riadenia rizík v poisťovniach.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov so Systémom riadenia rizika v poisťovniach, ako je definovaný pre Solventnosť II,
Vlastné posúdenie rizika praktické ukážky z praxe a prípadové štúdie.

Obsah
• Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov
aktuárskej práce
▪ Systém riadenia rizík, klasifikácia rizík v poisťovníctve podľa Solventnosti II, najmä:
o upisovanie rizík v poisťovni
o riadenie aktív a pasív súvahy, investície a deriváty
o riadenie rizika likvidity
o riadenie operačných rizík – základné prvky
o zaistenie a techniky zmierňovania rizika
▪ Stratégie riadenia rizík, koncepcie riadenia rizika a ich obsah, procesy, implementácia
▪ Rizikový apetít, meranie rizík, postupy oznamovania, monitorovania a riadenia
• Vlastné posúdenie rizika ORSA, koncepcia ORSA a jej prvky, záťažové testy
o príklady z praxe
• Správa pre Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach ORSA - obsah a forma
• Aplikácia štandardu aktuárskej praxe Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach - ORSA

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 20.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 205,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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4. 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
•

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

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 8.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 205,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 246,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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5. Úvod do IFRS 17 – Účtovanie poistných zmlúv
(pre senior manažérov)
Účastníci
Manažéri a riadiaci zamestnanci, poistní matematici a ostatí špecialisti, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti
o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Cieľ
Štandard zavádza nové spôsoby výpočtu záväzkov z poistných zmlúv a vykazovania zisku z poistných zmlúv.
IFRS17 má veľký vplyv na poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne, a to predovšetkým s ohľadom
na významne vyšší tlak na potrebné dáta a úroveň ich detailu. Vzhľadom na povahu požadovaných výpočtov,
je očakávané, že väčšina poisťovateľov bude musieť implementovať nové výpočtové a reportingové nástroje.
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby
účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne.
Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú
tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude
možné porovnať rôzne spoločnosti.
Ďalej sa zameriame na požadované dáta ako na vstupe do výpočtových nástrojov, tak na výstupe z nástrojov
a následné účtovanie a reporting. Zároveň si vysvetlíme, aké funkcionality by mal mať zamýšľaný IFRS17
nástroj tak, aby bol prínosom pre poisťovňu v rámci celého konania poisťovne, napríklad pre proces
plánovania. Školenie nie je prepojené s konkrétnymi výpočtovými nástrojmi, ale podáva prehľad
o nevyhnutných dátach, ktoré vyplývajú z požiadaviek štandardu. Zároveň by mali účastníci, po absolvovaní
školenia, rozumieť všetkým významným novým pojmom, ktoré IFRS17 zavádza a mohli tak ľahšie
komunikovať s ostatnými špecialistami v poisťovni.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
Nový formát výkazu ziskov a strát
Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov k určeniu rozsahu platnosti IFRS17
Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
Požiadavky na výročnú správu a čo všetko môžeme zistiť z výročnej správy poisťovne
Aké zmeny vyvolá IFRS17 v existujúcich procesoch poisťovne
Dopady na dáta, ich rýchlu dostupnosť a vysokú kvalitu
Dopad na oceňovanie zaistných zmlúv
Kategórie dát nevyhnutných k IFRS17 výpočtom a následným požiadavkám na report
Vhodná funkcionalita IFRS17
Transition – prechod z existujúceho účtovného štandardu na IFRS17
Najväčšie výzvy pre implementáciu IFRS17 a ako sa ich pokúsiť zvládnuť
Rozsah: 8 hodín
Forma: online/prezenčne
Termín: 23.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 328,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 393,60 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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Účtovníctvo, výkazníctvo a daňovníctvo
1. IFRS 9 Finančné nástroje
Účastníci
Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním
a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú
problematiku.

Cieľ
Cieľom seminára je získať prehľad o hlavných témach štandardu IFRS 9 Finančné nástroje, s dôrazom
na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie rizika, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo.
Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu opravných položiek
k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery, napr. k portfóliám poskytnutých úverov,
hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a k portfóliám nakúpených dlhopisov.

Obsah
•

Portfóliá finančných aktív a záväzkov
▪ tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
▪ model pre dlhové nástroje a pre akcie
▪ oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty
do finančných aktív
▪ finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika, vložené deriváty,
deriváty na vlastný kapitál emitenta

•

Deriváty, riadenie rizika a zaisťovacie účtovníctvo
▪ zaisťovacie vzťahy s derivátovým a nederivátovým zaisťovacím nástrojom, prirodzené zaistenie
▪ metóda zaistenia cash flow, metóda zaistenia fair value, metóda zaistenia čistej cudzomenovej
investície
▪ formulácia a dokumentácia zaisťovacích vzťahov, metóda teoretického derivátu, testy
efektivity, neperfektné zaistenie

•

Príklady

•

Opravné položky k EIR aktívam – Expected Credit Loss Model
▪ modelovanie kreditného rizika
▪ vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss,
pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
▪ definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
▪ príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet,
hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)
Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne
Termín: 27.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 272,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 326,40 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
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2. Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve
Účastníci
Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického aj ekonomického zamerania,
záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre prácu spojenú s hodnotením
pohľadávok a záväzkov v účtovných výkazoch podnikateľských subjektov účtujúcich v podvojnom
účtovníctve.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR
pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov za oblasť zúčtovacích vzťahov v podnikateľskom
účtovníctve (pohľadávok a záväzkov).

Obsah
1. Definícia pohľadávok a záväzkov podľa Opatrenia MF SR pre účtovanie podnikateľských subjektov
v podvojnom účtovníctve
2. Účtovná trieda 3 - účtovanie pohľadávok a záväzkov v podnikateľskom podvojnom účtovníctve
3. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
4. Pohľadávky a záväzky vo vzťahu k spoločníkovi a konateľovi obchodnej účtovnej jednotky
5. Zúčtovanie a rozdelenie výsledku hospodárenia v podnikaní

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 26.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 185,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 222,00 EUR s DPH
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Vnútrobankový audit a kontrola, bezpečnosť
1. Compliance vo finančnej inštitúcii
Účastníci
Pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí,
podvodov a interní audítori.

Cieľ
Poskytnúť ucelený prehľad o funkcii Compliance umožňujúci jej proporcionálne nastavenie s dôrazom
na správnu identifikáciu, interpretáciu a eskaláciu compliance rizík – compliance risk manažment.

Obsah
1. Definovanie Compliance funkcie
• Čo a prečo je Compliance?
• Postavenie a vývoj Compliance v rámci Corporate Governance
• Požiadavky na efektívne riadenie compliance rizík
• Základné regulatórne oblasti v pôsobnosti Compliance
2. Compliance risk assessment (CRA)
• Plánovanie
• Analýza regulatórnych požiadaviek
• Rizikové indikátory
• Meranie, interpretácia a eskalácia compliance rizík
• Nápravné opatrenia a ich monitoring
3. Kontroly druhej úrovne
• Implementácia do interného kontrolného systému
• Parametre kontrol
• Realizácia kontrol, interpretácia a eskalácia výsledkov
• Nápravné opatrenia a ich monitoring
4. Základné Compliance procesy
• Monitoring legislatívy a jej implementácia
• Posudzovanie nových produktov a služieb
• Komunikácia s regulátorom
• Vzdelávanie
• Pripomienkové konanie
• Vybavovanie sťažností
5. Securities Compliance
•
•
•

Poskytovanie investičných služieb (MiFID)
Ochrana kapitálového trhu (MAD)
Stret záujmov - zisťovanie a riadenie (COI)

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 22.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 194,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 232,80 EUR s DPH
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www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
44

Novinka !

2. Fraud Management v on-line svete
Účastníci
Seminár je určený všetkým, ktorí so svojimi zákazníkmi obchodujú on-line. Je zameraný nielen na banky a
poisťovne, ale aj na všetky subjekty pohybujúce sa v rýchlo rastúcom on-line svete (napr. e-shopy).
Určený je najmä risk manažérom, front manažérom, pracovníkom underwritingu a ďalším účastníkom
schvaľovacieho procesu z finančných i nefinančných inštitúcií. Max. počet účastníkov je 12.

Cieľ
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s oblasťou prevencie a detekcie podvodov.

Obsah
Úvod
► Definície, kategórie a typy podvodov.
► Vývoj podvodov v čase.
► Podvody v medzinárodnom prostredí.

Koncept riadenia rizík a prevencia podvodov
► Existujúce systémy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia.
► Životný cyklus podvodov a premenná čas.
► Transformácia podvodov online.
► Kroky prevencie.

Detekcia podvodov
► Nástroje a techniky detekcie.
► Analýzy podvodov.
► Automatizované systémy a riešenie podvodov.

Case Studies (Anonymizované prípady z praxe)
► Oblasť podvodných transakcií ( e-shopy , finančné služby).
► Oblasť manipulovaných dokumentov (banky, factoring, leasing).
► Oblasť AML (antimoney laundering).

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne | online
Termín: 5.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 346,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 415,20 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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3. Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách,
spôsob ich vyšetrovania a dokazovania
Účastníci
Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov,
najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí
prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú
rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Cieľ
Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové
úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť
efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.
Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne
a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní
druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými
pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód
vypočúvania používaných v praxi.

Obsah
•
•
•

•

•

Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
- trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
- trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
- úverové podvody
- zneužitie bankových dokumentov
- krádež a falšovanie identity
- podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
Interné podvody
- krádež, sprenevera
- zneužitie právomoci zamestnancov
- trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
- prepadnutie pobočiek bánk a ATM
- riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca
medzi bankami..)
Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 18.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 211,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 253,20 EUR s DPH
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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3. Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe
Účastníci
Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov,
manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov
(najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a
pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Cieľ
Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch vo finančných inštitúciách.
Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Na
reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať
nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov.

Obsah
Podujatie zastrešia dvaja lektori. Prvá časť sa bude venovať najmä teoretickým východiskám v oblasti
podvodov. Druhou časťou Vás prevedie bývalá zamestnankyňa banky a poukáže na podvody, s ktorými sa
najčastejšie stretávala vo svojej reálnej praxi.
1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.
 Čo je podvod.
 Základné typy podvodov.
 Motivácia k spáchaniu podvodu.
2. Najnovšie trendy v podvodoch
 Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou.
 Spôsoby odhalenia podvodu.
 Zdroje informácií o podvodoch.
 Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom.
 Typický páchatelia.
 Dôvody pre neoznámenie podvodu.
3. Reálne príklady z bankovej praxe
 „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov.
 Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu.
 Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov.
4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení
 Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie.
5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení
 Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie.
6. Otázky a diskusia
Rozsah: 1 deň
Forma: prezenčne
Termín: 22.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 210,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 252,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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4. OSINT | WEBINT
Účastníci
Podujatie je určené najmä začiatočníkom, mierne a stredne pokročilým užívateľom/analytikom vo
finančných a ďalších inštitúciách, a zároveň pre všetkým, ktorých daná problematika zaujíma.

Cieľ
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s možnosťami vyhľadávania informácií o právnických a fyzických
osobách v otvorených zdrojoch a vo vybraných platených zdrojoch, so zameraním na české prostredie
v porovnaní so slovenským. Seminár Vás ďalej oboznámi so základnými informáciami o zachovaní
anonymnosti internetového vyhľadávania a o zakrytí vlastných stôp na internete.

Obsah
























Termíny OSINT a WEBINT.
Surface web / Deep web / Dark web.
Vlastná bezpečnosť na internete.
Vyhľadávače.
Google hacking.
Archívy webových stránok.
Najpoužívanejšie sociálne siete.
Vyhľadávanie na sociálnych sieťach.
Inzertné servery.
Agregátory.
Zdroje informácii o právnických osobách.
Obchodný register, živnostenský register a ďalšie.
Nástroje na vyťažovanie.
Verejné zakázky – zdroje v ČR a SR.
Dotácie – zdroje v ČR a SR.
Judikáty.
Mediálne archívy.
Informácie z prostredí firmy.
ŠPZ, telefónne čísla.
Gepard.
Domaintools, rôzné WHOIS.
Panorama, StreetView.
EXIF dáta u fotografii.
Rozsah: 6 hodín
Forma: online | prezenčne
Termín: 6.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 200,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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5. Poznaj svojho klienta (KYC)
Účastníci
Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí,
podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu.

Cieľ
Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC
procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi.

Obsah
1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?
a. Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
b. AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
c. Zjednodušené KYC
d. Rozšírené KYC
2. Prečo by sme mali poznať svojho klienta?
a. Zákonné požiadavky
b. Hroziace sankcie
c. Príležitosti
3. Koho skúmame v procese KYC?
a. Nový klient
b. Existujúci klient
4. Čo je podstatou KYC procesu?
a. Identifikácia klienta
• Požiadavky
• Špecifické prípady v procese identifikácie a overenia identifikácie klienta (identifikácia
za fyzickej prítomnosti klienta, identifikácia bez fyzickej prítomnosti klienta, klient
zastúpený inou osobou, korešpondenčné bankovníctvo a pod.)
b. Konečný užívateľ výhod
• Definícia
• Získavanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
• Overovanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
c. Politicky exponovaná osoba (PEP)
• Definícia
• Prečo znamená štatút PEP vyššie riziko
• Pôvod majetku a pôvod finančných prostriedkov
d. Sankcie
• Typy sankcií
• Sankčné zoznamy
• Screening
e. Typ produktu
• Ktoré produkty sú z pohľadu AML rizikovejšie?
f. Krajina pôvodu klienta
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
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• Hodnotenie krajiny v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí
• Krajiny, voči ktorým sú uplatňované sankcie
• Úroveň korupcie, organizovaného zločinu alebo podpory terorizmu
g. Predmet podnikania klienta
• Podnikanie pre ktoré sú typické hotovostné transakcie
• Obchodné aktivity s presahom do zahraničia
• Predmet podnikania, ktorý predstavuje vyššie riziko prania špinavých peňazí
h. Typ klienta
• Fyzická vs. právnická osoba
• Právna forma a štruktúra právnickej osoby
5. KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu
a. Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
• Výber parametrov
• Kalibrácia
• Dostupnosť informácií o klientovi
• Zdroje informácií
b. Hodnotenie rizík
c. Uchovávanie záznamov
d. Tréning
e. Monitoring
f. Reporting
6. KYC a nové technológie
7. KYC výzvy
a. 5. AML smernica
b. Rozdielne jurisdikcie
c. Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta
d. Komplexnosť poskytovaných produktov
e. Limitované zdroje
f. Tlak zo strany regulátora
g. Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Rozsah: 8 hodín
Forma: online/prezenčne
Termín: 30.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 200,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
50

6. Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci
Účastníci
Začínajúci zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky,
zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre
zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom,
pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú
a uzatvárajú obchody.

Cieľ
Naučiť účastníkov, resp. ich oboznámiť:
• s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v bankovníctve a finančných
službách
• s indikátormi prania služieb špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva
a financií
• s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
• so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
• so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie

Obsah
1. blok
•
•
•
•

definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
indikátory a typické formy NOO
možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2. blok
• zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
• spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
• problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta
3. blok
• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových
faktorov
• podvodné transakcie a postup pri ich riešení
• diskusia, otázky
Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 4.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,40 EUR s DPH
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7. Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj
proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov
útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek
a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Cieľ
Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:
• so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
• so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie

Obsah
1. blok
•
•
•
•
•
•
•

stručný úvod do problematiky
zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
problematika ohlasovania opakovaných NOO
indikátory a typické formy NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatického
monitorovania potenciálnych NOO
vykonávanie starostlivosti o klienta
hodnotenie rizikovosti klienta

2. blok
• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových
faktorov
• podvodné transakcie a postup pri ich riešení
3. blok
• diskusia, otázky

Rozsah: 6 hodín
Forma: online/prezenčne
Termín: 11.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 192,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 230,40 EUR s DPH
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Právne aspekty bankovníctva a finančníctva
1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)
- Účinný a efektívny nástroj mimosúdneho riešenia sporov
Účastníci
Pracovníci reklamačných oddelení, auditu, compliance a oddelenia starostlivosti o klientov.

Cieľ
Poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na problematiku alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Zároveň objasniť význam a dôležitosť využitia dotknutého právneho inštitútu mimosúdneho riešenia sporov,
a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale predovšetkým s akcentom na predávajúceho vo forme účinného
nástroja na predchádzanie súdnych sporov a negatívneho reputačného rizika.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•

Čo je alternatívne riešenie sporov
Pôsobnosť alternatívneho riešenia sporov
Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
Povinnosti vyplývajúce predávajúcim v súvislosti s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov
Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu
Príklady z aplikačnej praxe a diskusia

Rozsah: 8 hodín
Forma: prezenčne/online
Termín: 1.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 215,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 258,00 EUR bez DPH
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2. Aplikácia zákona o správnom konaní
Účastníci
Seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a odborných
zamestnancov zo všetkých organizačných útvarov, v ktorých sa na rozhodovacie procesné konania aplikuje
zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok).

Cieľ
Oboznámiť účastníkov seminára s problematikou správneho poriadku v právnej praxi. Aplikácia a výklad
jeho hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia
adresovaného účastníkom správneho konania.

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Rozsah pôsobnosti
Správny orgán – definícia
Základné pravidlá správneho konania
Príslušnosť správnych orgánov – vecná, miestna a funkčná
Vylúčenie
Účastník konania
Zúčastnená osoba
Začatie konania
Podanie
Priebeh správneho konania
Doručovanie a lehoty
Prerušenie konania
Zastavenie konania
Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
Zabezpečenie priebehu konania
Rozhodnutie
Administratívne opatrenie
Preskúmanie rozhodnutí
a) Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
b) Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí
Administratívny spis (vedenie, predloženie správnemu súdu)
Výkon rozhodnutí
Judikatúra
Upozornenia na najčastejšie pochybenia správnych orgánov
Prípady z právnej praxe a diskusia s kladením otázok na lektora
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 13.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 166,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 199,20 EUR bez DPH
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3. Právny systém Slovenskej republiky
Účastníci
Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu
s legislatívou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie alebo medzinárodným právom. Zamestnanci
pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov ako aj neprávnikov so záujmom
rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.

Cieľ
Pomerne v krátkom čase po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k zásadnej transformácii
ekonomiky a k splneniu podmienok prístupového procesu k Európskej únii. Tak, ako sa menili podmienky
v našej spoločnosti, musel sa meniť a prispôsobovať i náš právny poriadok. Novými výzvami boli najmä
aktualizácia vzťahu vnútroštátneho práva k medzinárodnému právu a povinná harmonizácia nádnárodného
komunitárneho práva, dnes už na základe Lisabonskej zmluvy práva Európskej únie.
Cieľom seminára je preto pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou poukázať
na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti.

Obsah
1 Pramene práva
1.1
Spoločnosť a právo
1.2
Právo a spravodlivosť
1.3
Materiálne a formálne pramene práva
2 Právny systém
2.1
Právna norma
2.2
Znaky právnej normy
2.3
Platnosť a účinnosť právnych noriem (retroaktivita)
2.4
Právne systémy
2.5
Vnútroštátne právo Slovenskej republiky
2.6
Medzinárodné právo
2.7
Právo Európskej únie
3 Štruktúra právneho systému
3.1
Väzby medzi právnymi normami
3.2
Hierarchia právnych noriem a ich právna sila
3.3
Verejné a súkromné právo
3.4
Odvetvia práva
3.5

Procesné a hmotné právo

4 Vybrané ustanovenia právnych predpisov
4.1

•
•
•

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (v znení Lisabonskej
zmluvy)
Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
55

•
•
•
•

Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných
nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskorších
predpisov

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 27.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 243,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 291,60 EUR s DPH

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
56

Novinka !

Poskytovanie úverov
1. Cash Flow predikcie
Účastníci
Určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví
metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční
riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Cieľ
V rámci workshopu sa jasnou formou oboznámite, ako analyzovať a pripravovať predikcie Cash Flow firiem,
nielen pre potreby úverovej analýzy. Preberieme hlavnú podstatu Cash Flow reportov a ich prispôsobenie do
prostredia slovenských firiem. Získané vedomosti je možné bezprostredne využiť v praxi a získať lepší prehľad
o hospodárení firmy v minulosti, ako aj správne plánovať budúcnosť.

Obsah






Prehľadná analýza položiek výkazu Cash Flow. Porovnanie kontrastných firiem.
Jednoduché a praktické predikcie Cash Flow metódou Rýchlej analýzy.
Zjednodušený a komplexný cash flow model prispôsobený slovenským finančným výkazom.
Cash Flow Stress Testy efektívne a bez stresu.
Priama metóda cash flow v praxi.

Rozsah: 0,5 deň
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 3.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 145,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 174,00 EUR s DPH
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2. Princíp DSCR, EBITDA, CAPEX
Účastníci
Určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví
metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť, a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční
riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Cieľ
V rámci workshopu sa efektívnou formou a na príkladoch z praxe oboznámite, ako pracovať s ukazovateľom
DSCR (Krytie dlhovej služby), EBITDA a CAPEX. Jedná sa o kľúčové parametre používané na hodnotenie
schopnosti firmy splácať svoje finančné záväzky. Často závisí od toho, či sú tieto sledované parametre pre
konkrétnu firmu nastavené správne. V rámci tohto micro workshopu si prejdete hlavné princípy, ukážkové
príklady a časté chyby.

Obsah
 Ukazovateľ EBITDA – jeho vznik, význam a dôvod, prečo sa banky od klasickej formy EBITDA odklonili.
 Banky a EBITDA – alternatívne možnosti výpočtov, princíp očisťovania zdrojov a úpravy EBITDA na
príkladoch z praxe.
 Princíp a výpočet ukazovateľa CAPEX. Kedy a aká hodnota CAPEX patrí do DSCR?
 Princíp a skladba DSCR – čo do ukazovateľa patrí a čo nie.
 Časté chyby bankárov a firiem pri meraní DSCR.

Rozsah: 0,5 dňa
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 3.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 145,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 174,00 EUR s DPH
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3. Úverová analýza 3D: Modul I – Základy v kocke
Účastníci
Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov,
metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po
analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť
a zameranie prípadových štúdií. Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, hlavný
dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi. Maximálny počet
účastníkov v skupine je 12.

Cieľ
Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:
 analyzovať finančné výkazy v súvislosti s konkrétnou firmou a zistené skutočnosti vhodne interpretovať s
ohľadom na riziko;
 zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne;
 pomôcť firemným klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko.

Obsah
Princíp rýchlej analýzy
Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich
využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem.
Finančné výkazy z nadhľadu
Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou.
Finančné kritériá a ukazovatele
Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné
využitie ukazovateľov.
Finančné výkazy v detaile
Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a
optimalizácia finančných výsledkov v skratke.
Analýzy prípadových štúdií
Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií
(short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom.
Podnikateľská realita a bankovníctvo
Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku.
Úverový výbor
Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového
výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné
analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.
Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.
Rozsah: 2 dni
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 26.-27.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 540,00 EUR s DPH
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4. Úverová analýza 3D: Modul II
Účastníci
Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov,
metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po
analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť
a zameranie prípadových štúdií. Modul II je určený predovšetkým absolventom Modulu I, a tiež je vhodný pre
všetkých zamestnancov s určitými vedomosťami v danej oblasti. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ
Workshop je obsahovo zameraný na analýzu náročných úverových prípadov, problémové firmy a úvery.
Poskytuje štruktúrovaný pohľad na objasnenie fungovania firiem v skutočnosti (manipulácia vo výkazoch,
daňové optimalizácie, ekonomické prepojenosti) a možnosti ich financovania. Zároveň objasňuje doplnkové
oblasti, ktoré s úverovaním a rizikovosťou firiem súvisia: správne štruktúrovanie úverov, problematika DPH,
biznis model firiem, časté chyby bánk pri úverovaní.

Obsah
Analýzy kontrastných firiem - stanovenie priorít pri financovaní firiem.
Optimálne štruktúrovanie financovania podniku - každá firma má svoje špecifické potreby.
Teória a prax finančných ukazovateľov - možnosti ich skreslenia.
Firemný biznis model - súvisiace riziká a príležitosti financovania.
Podstata DPH a riziko skryté v DPH - problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.
Fungovanie účtovníctva – odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ,
odhaľte podstatu veci.
Ekonomicky prepojené skupiny v praxi - rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.
Problémové úvery - identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.
Časté chyby bánk pri úverovaní - niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v
praxi spoľahnúť.
Bod zvratu - efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.
Dynamická analýza pracovného kapitálu - primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.
Úverový výbor - analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou
úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je
možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.
Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, s dôrazom na praktickú aplikáciu
získaných vedomostí.
Rozsah: 2 dni
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 23. - 24.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 450,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 540,00 EUR s DPH
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5. Úverová analýza skratkou
Účastníci
Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, bankoví metodici,
interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia,
ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori.

Cieľ
V rámci workshopu sa zrýchlenou formou a na príkladoch z praxe oboznámite s hlavnými princípmi úverovej
analýzy firiem v slovenskom prostredí. Oboznámite sa s kľúčovými ukazovateľmi, podstatou práce s finančnými
výkazmi a s metódou Rýchlej analýzy.
Cieľom workshopu je predstavenie metódy, ako si rýchlo nájsť vzťah úverovej analýze firmy, ako správne
odhadnúť úverový potenciál a ako argumentovať v úverovej oblasti. Workshop je postavený na analýze
niekoľkých firiem zo segmentu SB / SME a CORPORATE.
Účastníkom dávame možnosť preštudovať si náš stručný informačný materiál ešte pred absolvovaním kurzu.
Zároveň dostanú možnosť spracovať si základný rozbor prípadových štúdií, ktoré budú počas workshopu
preberané. Týmto spôsobom vieme účinnejšie využiť workshop na rozbor podstatných oblastí problematiky.

Obsah
 Efektívna práca s finančnými výkazmi. Filtrovanie podstatných účtovných položiek a ich
význam pre úverovú analýzu.
 Princíp Rýchlej úverovej analýzy – hlavné finančné ukazovatele a ich interpretácia,
zrozumiteľne a v súvislostiach.
 Hodnotenie 5 základných oblastí finančného zdravia firmy:
1. krytie dlhovej služby,
2. rentabilita,
3. zadlženosť,
4. aktivita (doby obratu),
5. pracovný kapitál (a likvidita).
 Rýchly prehľad častých problémov a chýb pri posudzovaní úverov.
 Analýza kontrastných prípadov z praxe.

Rozsah: 1 deň
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 1.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 238,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 285,60 EUR s DPH
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Ostatné
1. Pracovno-právne minimum pre manažérov a vedúcich pracovníkov
Účastníci
Seminár je určený najmä pre zamestnancov na pozíciách stredného a líniového manažmentu, HR manažérov,
HR personalistov, HR špecialistov, HR generalistov a vedúcich pracovníkov, vítaní sú všetci, ktorých téma
zaujíma.

Cieľ
Cieľom je oboznámiť účastníkov s riešením rôznych situácií z pracovnoprávneho aspektu. Účastníci si osvoja
záväzné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré k svojej práci potrebujú. Získajú námety na riešenie konkrétnych
situácií, s ktorými sa denne stretávajú.

Obsah
Podstatné zmeny Zákonníka práce od r. 2018 ( GDPR, mlčanlivosť, dovolenka rodičov, finančný príspevok na
stravovanie, „ home office “, a pod. ) vrátane novelizácie.
 Pracovná zmluva – náležitosti.
 Doručovanie z pracovno-právnych vecí.
 Výklad pojmov – osamelý zamestnanec, osamelý rodič, rodinný príslušník, rodič trvale sa starajúci o
dieťa a pod.
 Skúšobná doba - práva a povinnosti zamestnávateľa, aj zamestnanca,
 Práva a povinnosti zamestnancov
 Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov
 Dokladovanie PN, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri PN
 Pracovný pomer na dobu určitú a jeho predĺženie (vrátane zástupu počas materskej a rodičovskej
dovolenky )
 Spôsoby skončenia pracovného pomeru – výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru ai.
 Neuspokojivé plnenie pracovných úloh c/a porušenie pracovnej disciplíny
 Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh / porušenie pracovnej disciplíny
 Pracovný čas – práca na zmeny, rozvrhnutie zmien, kontrola pracovného času, jeho evidencia
 Nepretržitý odpočinok, práca nadčas, práca v sobotu, nedeľu, prestávky v práci
 Dovolenka, nariadenie dovolenky, prenos dovolenky do ďalšieho roka, dovolenka rodičov
 Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v sobotu, nedeľu
 Zrážky zo mzdy
 Prekážky v práci na strane zamestnanca, ich dokladovania a rozsah uznania ( uznanie návštevy lekára
na celý deň a pod. )
 Stravovanie zamestnancov
Rozsah: 3 dni
Forma: online
Termín: 26.10.2022, 8.11.2022, 9.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH
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Manažérsky rozvoj
1. Kreatívny líder
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Cieľ
Po absolvovaní kurzu budú účastníčky/účastníci vidieť svoj tvorivý potenciál s dôrazom na kreatívne vedenie.
Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha tímu vo flexibilite a efektívnom riešení problémov. Líder/líderka
získajú vhľady do práce s kreatívnym myslením u seba a druhých. Získajú tipy aké techniky, postupy potrebujú
svojmu tímu ponúknuť a ako vytvárať prostredie, kde kreativita rastie. Interaktívny tréning poukazuje na
kľúčovú kompetenciu "Kreatívne myslenie" a možnosti jej využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého.

Obsah
Hlavný obsah kurzu bude vyskladaný z nižšie uvedených tém vzhľadom na dotazníkom identifikované potreby
a očakávania účastníkov:
Kreatívny postoj
Kreatívne zručnosti
Kreatívny proces
Kreatívne prostredie
Ďalej sa na kurze budeme venovať témam:
Budovanie kreatívnej sebadôvery.
 Ako pracovať s postojom v kreatívnom myslení.
 Ako vytvárať prostredie pre kreatívne myslenie.
 Ako facilitovať kreatívny proces.

Rozvoj kreatívneho myslenia
 Počas kurzu budú realizované rôzne cvičenia a aktivity, ktoré sa zameriavajú na rozvoj jednotlivých
vlastností kreativity ako sú flexibilita, fluencia, originalita, senzibilita a dajú sa využiť v pracovnom
prostredí, najmä pri poradách.
Rozsah: 1 deň
Forma: prezenčne | online
Termín: 11.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 280,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 336,00 EUR s DPH
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2. Vyjednávanie v praxi
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a pre všetkých so záujmom u túto tému. Max. počet účastníkov je 12.

Cieľ
Cieľ kurzu je:
 naučiť sa ako efektívne vyjednávať vo vzťahu k stanoveným cieľom, partnerom a situácií;
 poznať vyjednávacie stratégie a taktiky;
 ovládať prácu s námietkami a argumentáciu;
 zvládať nečisté triky a manipulácie pri vyjednávaní.

Obsah
Príprava stratégie a taktiky vyjednávania
Čo je vyjednávanie a kedy ho použiť. Druhy vyjednávania a ich uplatňovanie podľa počtu zúčastnených. Druhy
vyjednávania podľa prístupu. Prístup k vyjednávaniu a jeho možné výsledky. Stratégie vyjednávania.
Budovanie dôvery u rôznych typov partnerov
Charakteristiky dobrého vyjednávača, typológia zúčastnených, štýly presviedčania a ovplyvňovania.
Proces vyjednávania
Vysvetlenie procesu vyjednávania v procese skupinovej hry. 6 prístupov k vyjednávaniu. Príprava a voľba
stratégie. Čo je to BATNA a akú využívajú účastníci. Ako vyjednávať a budovať porozumenie. Vlastné
vyjednávania a ukončenie vyjednávacieho procesu. Ústupky a neprimerané požiadavky.
Manipulačné techniky vo vyjednávaní a ako sa im ubrániť
Polopravdy a zámerné klamstvá, psychologická vojna, taktiky pozičného tlaku a tipy/triky pri vyjednávaní.
Modelové situácie z praxe účastníkov (analýza a spätná väzba)

Rozsah: 2 dni
Forma: prezenčne
Termín: 8.-9.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 500,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 600,00 EUR s DPH
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Osobnostný rozvoj (rozvoj sociálnych kompetencií)
1. Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Cieľ
Cieľom podujatia je naučiť účastníkov pracovať s návykmi, tak aby ich život riadili dobré zvyky. Identifikovali
a eliminovali nefunkčné, toxické a deštruktívne návyky a rutiny. Účastníci odhalia ako môžu prekročiť svoje
tiene a prekonať slabosti, a tým byť produktívnejší. Na zrieknutie sa všetkých zlých zvykov je potrebná
práca s mentálnou silou, motiváciou, odhodlaním, húževnatosťou, vytrvalosťou a vierou, že to je možné.
Účastníci si odnesú techniky, ktorých prednosťou je jednoduchosť a takmer okamžitá účinnosť.

Obsah
Návyky hrajú v našom živote významnú úlohu. Už od čias Aristotela platí:
„Sme to, čo opakovane robíme.“
Dokonalosť teda nie je čin, ale zvyk. Ak dovolíme, aby náš život ovládali zlé návyky, nikdy sa nedostaneme zo
začarovaného kruhu nespokojnosti. V netrénovanej hlave preberajú kontrolu negatívne, obmedzujúce a
sebazraňujúce zvyky, ktoré sa tvária, že sú užitočné. Zrieknuť sa všetkých nefunkčných a neproduktívnych
návykov nie je iba otázkou pevnej vôle, je potrebná mentálna sila, motivácia, odhodlanie, húževnatosť,
vytrvalosť a viera v to, že je to možné.
Lektorka prináša praktické odporúčania a návody zo svojej praxe s odpoveďami na otázky:
 Ako sa postarať o to, aby Váš život riadili dobré zvyky?
 Ako eliminovať nefunkčné, toxické a deštruktívne návyky a rutiny?
 Ako prekonávať svoje slabosti a prekračovať tiene?

Rozsah: 1 deň
Forma: on-line cez Zoom
Termín: 3.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 195,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 234,00 EUR s DPH
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2. Ako zvládnuť zmeny a dotiahnuť veci úspešne do konca
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 15.

Cieľ
Cieľom podujatia je poskytnúť informácie, nástroje a zručnosti, aby sa účastníci stali efektívnejšími v neustále
sa meniacich podmienkach. Pomôcť im tak ušetriť 2 až 3 hodiny denne a zvýšiť ich produktivitu a merateľné
výsledky. Účastníkom vzrastie efektivita práce a zlepší sa aj ich využívanie zdrojov.

Obsah
1-dňový interaktívny webinár postavený na medzinárodne certifikovanom programe vychádzajúceho z
metodiky Mission PossibleTM prevedie účastníkov efektívnou prácou so zmenami, ktoré sprevádzajú ich
pracovný život. Účastníci sa oboznámia s novými nástrojmi a zručnosťami, ktoré pomáhajú zvládať meniace
sa podmienky. Reagovať na neustále zmeny je vyčerpávajúce a môže sa to odraziť na výkone a produktivite.
Ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás?
Svet okolo nás je momentálne v období tzv. “super V.U.C.A” Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity (Preklad: V.U.C.A svet - volatilita, neistota, zložitosť, nejednoznačnosť), prináša
neustále zmeny v organizáciách. Pomôže Vám šesť princípov efektívneho riadenia a reagovania v období
dramatických zmien.
Princíp #1: Koncentrácia a efektivita v časoch neustálych zmien.
Princíp #2: Plánovanie kľúčových aktivít.
Princíp #3: Naučte sa riadiť svoj deň, inak bude on riadiť Vás!
Princíp #4:Využite svoj potenciál na maximum.
Princíp #5: Filtrujte inak Vás to zasype!
Princíp #6: Maximalizujte využitie zdrojov.
Rozsah: 2 x 0,5 dňa
Forma: on-line cez Zoom
Termín: 13.-14.2.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 245,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 294,00 EUR s DPH
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3. Profesionálne vybavovanie reklamácií a sťažností
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí musia riešiť rôzne situácie sťažností, reklamácií a
nespokojnosti.

Cieľ
Naučiť účastníkov zachovať profesionálny postoj, efektívne a úspešne vybavovať reklamácie a sťažnosti, viesť
rozhovory s nespokojnými klientmi a s pozitívnym výsledkom.

Obsah
 Konotácia slova reklamácia, sťažnosť, konflikt: od-negativizovanie až neutralizácia.
 Racionálny úchop procesu vybavovania reklamácií a sťažností – objekt, predmet, premenné ako vstup
do vzorca konfrontačnej situácie.
 Posilnenie profesionálneho postoja – odosobnenie, sociálna vnímavosť, raportovanie, udržanie vecnej
stránky riešenej situácie, zásady profesionálnej komunikácie.
 Riešenie reklamácií a sťažností – umenie uznať chybu, umenie udržať zákazníka i napriek zamietnutej
reklamácii/sťažnosti, sporné situácie-viacrozmerná pravda.
 Psychohygiena pracovníkov – intrapersonálne spracovanie mentálnych a emočných nánosov
plynúcich z riešenia náročných situácií, praktiky k ich eliminácii.
 Priestor na konzultáciu prípadov z praxe.
Rozsah: 2 dni
Forma: online
Termín: 10. -11.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 200,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR s DPH
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4. Rýchle čítanie s porozumením
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Cieľ
Naučiť účastníkov novým návykom pri čítaní a odhaliť ich možné zlozvyky.

Obsah











Rýchlosť čítania vs. porozumenie textu,
prirodzená práca oka,
vonkajšie faktory ovplyvňujúce čítanie,
zlozvyky pri čítaní,
test rýchlosti čítania,
fixácia, periférne videnie a rozširovanie zorného poľa,
zapamätávanie,
nové návyky pri čítaní,
starostlivosť o zrak,
tréning.
Rozsah: 0,5 dňa
Forma: on-line cez Zoom alebo MS Teams
Termín: 4.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 145,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 174,00 EUR s DPH
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5. Udržateľnosť zdravia v sedavej práci
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Cieľ
Cieľom 1-dňového podujatia je oboznámiť účastníkov s pohybovou kultúrou. Webinár je určený všetkým,
ktorí pracujú v sedavom zamestnaní a je pre nich dôležité udržať si fyzické zdravie. Účastníci sa oboznámia s
cvikmi a účinnými technikami umožňujúci preventívne predchádzať ako aj zmierniť dôsledky sedavej práce
na pohybový aparát zamestnancov.

Obsah
Teoretická časť
 Dôležitosť prevencie ochorení.
 Problémy vznikajúce zo statického preťažovania chrbtice v sedavom zamestnaní.
 Anatomické a fyziologické minimum chrbtice.
 Svalový korzet a svalová nerovnováha.
 Správne a nesprávne držanie tela.
 Pracovná ergonómia.

Praktická časť
 Korekcia do správneho držania tela v stoji a v sede.
 Najčastejšie pohybové vzorce v kancelárii.
 Ukážky školy chrbta (zdvíhanie bremena, úľavové polohy).
 Možnosti pohybového programu na pracovisku a mimo neho.
 Nácvik krátkej cvičebnej zostavy pre kanceláriu.
 Ukážky SPS podľa MUDr. Smíška; strečing skrátených svalov; relaxácia; dýchanie; starostlivosť o nohy;
masáž šije; panvové dno; nordic walking.
Rozsah: 1 deň
Forma: prezenčne
Termín: 29.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 210,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR s DPH
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6. Úprava písomností a jazyková kultúra
Účastníci
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na
rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Cieľ
Cieľom 1-dňového školenia je oboznámiť účastníkov s normalizovanou úpravou písomností podľa aktuálne
platných jazykových a technických noriem a o potrebe budovať jazykovú kultúru v písomnej komunikácii.

Obsah
Zámerom školenia je skvalitniť písomné komunikačné zručnosti účastníkov a poukázať na najčastejšie chyby a
nesprávne výrazy v písomnom prejave. Ďalej účastníkom budú predstavené vhodné jazykové prostriedky a ich
využitie v úradnom písomnom styku. Školenie sa tiež zameria na úpravu a štýl elektronickej pošty zasielanej
cez emaily, a stým spojenú netiketu.
Rozsah: 2 x 0,5 dňa
Forma: on-line cez MS Teams
Termín: 18.10.2022 a 8.11.2022 (administratívni pracovníci)
16.11.2022 a 8.12.2022 (manažéri a vedúci pracovníci)

Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 300,00 EUR s DPH
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7. Zvládanie stresu a konfliktov asertivitou
Účastníci
Seminár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných
finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma seminára zaujíma. Maximálny počet
účastníkov je 10.

Cieľ
Asertívni ľudia zažívajú menej frustrácií a dokážu lepšie zvládať záťažové situácie. Uvedomujú si svoje práva a
konajú podľa vlastných priorít v každodennom živote. Popritom však nezabúdajú na druhých. Naopak, majú
pocit spolupatričnosti, záleží im na nich a tak si budujú trvalé vzťah. Seminár sme pripravili pre všetkých, ktorí
si chcú udržať a posilniť kvalitu života vo všetkých jeho oblastiach. Pre tých, ktorí vnímajú, že potrebujú pôsobiť
preventívne a zdokonaliť svoje asertívne zručnosti, aby dokázali zvládnuť a ventilovať tlak, ktorý im prinášajú
neustále zmeny a požiadavky náročného pracovného trhu.

Obsah
1. Definícia stresu a identifikácia stresových faktorov.
2. Asertívne komunikačné stratégie na:
 Vyjadrenie emócií, potrieb a názorov.
 Podávanie a prijímanie kritiky/spätnej väzby.
 Odmietanie.
 Riešenie konfliktov.
 Rozpoznanie a zvládanie manipulácie.
3. Čo robiť a ako reagovať, aby sme stres zvládli - užitočné tipy a návody.
4. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.

Rozsah: 1 deň
Forma: online
Termín: 16.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 235,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 282,00 EUR s DPH
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Jazykové vzdelávanie
1. Banking and Financial English

Účastníci
Tento kurz je prispôsobený potrebám a záujmom dvoch cieľových skupín:
- finanční špecialisti
- špecialisti z iných oblastí, ktorí potrebujú zlepšiť ich finančnú angličtinu
Kurz je vhodný pre nasledujúce pozície: účtovníci, bankári, interní audítori, finanční manažéri

Cieľ
Cieľom tohto krátkeho intenzívneho seminára je pomôcť každému účastníkovi lepšie vykonávať svoju prácu
vo finančnom sektore pomocou jasnej, jednoduchej, presnej, aktuálnej a autentickej angličtiny. Tréningový
prístup je veľmi praktický, používa širokú škálu textov, videí atď. Ak to čas dovolí, môžu sa zahrnúť prípadové
štúdie a hry, aby sa zabezpečila maximálna účasť každého účastníka.
Okrem zavedenia a budovania dôvery v používanie vysoko finančnej terminológie sa školenie zameriava na
celkovú presnosť a plynulosť.

Obsah
Skutočný obsah a tempo školenia sa určuje podľa samotných účastníkov a jeho cieľom je zahrnúť:
• Čísla, trendy, pohyby trhu, štatistika
• Správa a riadenie spoločností
• Financie pre podnikanie, zdroje a použitie finančných prostriedkov
• Finančné výkazy, štruktúra a analýza
• Akcie a burza cenných papierov
• Dlhodobý dlhový trh - dlhopisy
• Štruktúry komerčného bankovníctva, služby, operácie, riziká
• Medzinárodné úverové zmluvy
• Insolventnosť
• Zabezpečovacie finančné riziko
• Fúzie a akvizície
• Rizikový kapitál
• Centrálne banky a národné hospodárstvo
• Banková únia

Rozsah: 2 dni
Forma: online
Termín: 10.-11.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 288,00 EUR s DPH
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2. Effective Meeting Skills
Účastníci
Zamestnanci a manažéri, ktorí potrebujú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a sebadôveru v anglickom
jazyku pre interné aj externé stretnutia.

Cieľ
Prostredníctvom diskusií, prípadových štúdií a praktických aktivít je zlepšiť schopnosť pripraviť, naplánovať a
viesť pracovné stretnutie v anglickom jazyku resp. sa ho zúčastniť, ako aj podporiť celkový rozvoj schopnosti
vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku počas porád, stretnutí.

Obsah
Zahŕňa aktívnu účasť na zmysluplných a relevantných situáciách so zameraním na rečnícke schopnosti pre
efektívne stretnutia a komunikačné štýly. Obsah zahŕňa tieto oblasti:
stanovenie účelu stretnutia, stanovenie agendy, riadenie diskusie, rozhodovanie, riadenie konfliktov,
budovanie konsenzu, štruktúrovanie vašich príspevkov, použitie gest efektívne, zvýraznenie bodov, používanie
rôznych typov otázok, čítanie jazyka tela, zhrnutie, ukončenie stretnutia.

Rozsah: 2 dni
Forma: online
Termín: 24-25.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 240,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 288,00 EUR s DPH
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3. Practical Legal English

Účastníci
Kurz je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť
svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Cieľ
Kľúčové jazykové zručnosti a komunikačné stratégie, na ktoré sa zameriate, zahŕňajú:
• Pochopenie a používanie špecifického právneho slovníka relevantného na svetovom komerčnom trhu.
• Písanie formálnych listov a komunikácia prostredníctvom e-mailu.
• Zjednodušenie zmluvných ustanovení - zvládnutie používania jednoduchej angličtiny.
• Pochopenie a vysvetlenie zložitej právnej dokumentácie.
• Písanie a hovorenie s gramatickou presnosťou.

Obsah
Všetky lekcie sú založené na právnom kontexte a rozširujú váš aktívny slovník špecifických právnych termínov.
Kľúčové oblasti, na ktoré sa zameriavate počas celého kurzu, sú:
• Prax v písaní činností – vrátane písania rád, vypracovanie konkrétnych klauzúl a zmlúv.
• Hovoriť s klientmi – rozvíjať jasné a silné komunikačné schopnosti a ako zmeniť svoj "tón" a "zaregistrovať
sa".
• Riešenie problémov – pochopenie / analýza obchodných a zmluvných materiálov a príprava a doručenie
ústnej prezentácie o konkrétnej obchodnej transakcii.
Možné okruhy tém sú napr.: The Practice of Law, Company Law, Contract Law (contract formation; contract
remedies; assignment and third-party rights), Employment Law, Intellectual Property, Negotiable Instruments,
Secured Transactions, Competition Law a i.

Rozsah: 1 deň
Forma: online/ prezenčne
Termín: 21.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 169,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 202,80 EUR s DPH
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Informačné technológie
1. Efektívne rozhodovanie pomocou myšlienkových máp
Účastníci
Pomôcka na efektívne rozhodovanie vo firme alebo v osobnom živote určená pre všetky cieľové skupiny.
Inovatívny spôsob riešenia problémov a plánovania projektov. Je vhodný aj ako nástroj tímovej spolupráce
a brainstormingu.

Cieľ
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu efektívne rozhodovať, riešiť problémy a plánovať projekty pomocou
myšlienkových máp s využitím nástroja XMind.
Výhody myšlienkových máp sú nasledovné:
• lepšie plánovanie
• rozvíjajú schopnosť komunikovať
• rozvíjajú tvorivosť
• lepšie zvládanie problémov
• koncentrácia
• organizácia faktov a myšlienok
• rýchlejšie a efektívnejšie učenie
• šetrenie času

Obsah
Školenie pozostáva z tvorby myšlienkovej mapy interaktívnym spôsobom pomocou využívania softvéru
XMind.
•

•

•

•

Úvod do myšlienkových máp
o Čo je myšlienková mapa
o Myšlienková mapa ako efektívny nástroj na prípravu poznámok a zachytávanie myšlienok
Znaky myšlienkových máp
o Používanie vhodných tvarov a správnej štruktúry
o Používanie správnych farieb
Výhody myšlienkových máp
o Ako lepšie a efektívnejšie plánovať
o Ako lepšie a zvládať problémy a šetriť čas
o Rozvíjanie tvorivosti a schopnosti komunikácie
Typy myšlienkových máp
o Myšlienková mapa na projektové plánovanie
o Myšlienková mapa na efektívne organizovanie času
o Myšlienková mapa na podporu rozhodovania
o Myšlienková mapa ako nástroj pre brainstorming

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava – Ružinov
www.ibv-nbs.sk, ibv@nbs.sk, +421 2 5787 3532
75

•
•

•

•

•
•

•
•

Rozdiely medzi myšlienkovou a pojmovou mapou
o Hlavné znaky myšlienkových a pojmových máp
Tvorba myšlienkovej mapy prostredníctvom softvéru XMind
o Základné kamene myšlienkových máp – hlavný uzol, poduzol
o Formátovanie uzlov (zmena pozadia)
o Vkladanie textu do uzla
o Formátovanie textu (rez písma, výška a farba písma)
o Vkladanie obrázkov a ich úprava (zmenšovanie)
o Skrývanie a odkrývanie uzlov a poduzlov
Prepojenie uzlov (grafický odkaz, odkazy)
o Vkladanie interných odkazov medzi uzlami
o Spájanie uzlov ako sumárnych alebo hraničných
o Vkladanie príloh do uzlov
o Tvorba hypertextových odkazov (webový odkaz, príloha, odkaz na iný uzol)
Prezentácia myšlienkovej mapy
o Plnoobrazovkový režim zobrazenia myšlienkovej mapy podobne ako pri Microsoft PowerPoint
o Možnosť nahrávania audio poznámok
Ganttov diagram
o Vizuálne zobrazovanie úloh s určeným začiatkom a koncom, ich plnením a priradením zdrojov
Export myšlienkovej mapy
o Obrázok
o PDF/Microsoft Office
Možnosti zdieľania myšlienkovej mapy
o Zdieľanie myšlienkovej mapy na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Twitter alebo LinkedIn
Praktické cvičenia a opakovanie

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 10.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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2. MS Excel – Dátová a grafická analýza dát
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú analyzovať väčšie množstvo dát (zoznamy,
databázy...) v programe MS Excel a graficky a dátovo prezentovať výsledky.

Cieľ
Naučiť účastníkov používať nástroje programu MS Excel určené na dátovú a grafickú analýzu dát, ako napr.
kontingenčné tabuľky a grafy, nové možnosti zoraďovania, filtrovania a formátovania údajov, rôzne
databázové funkcie dostupné z prostredia MS Excel.

Obsah
• práca s tabuľkou ako s databázou
• nové možnosti zoraďovania
• filtrovanie (automaticky, podľa hodnoty aj formátu)
• vyhľadávanie
• podmienený formát
• databázové funkcie
• Vlookup, IF – rozhodovacia funkcia, vnáranie funkcií, kontrola duplicity
• medzisúčty
• kontingenčné tabuľky
• kontingenčné grafy

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 15.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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3. MS Excel – Jednoduché vytváranie základných tabuliek
Účastníci
Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú vo svojej práci vytvárať základné tabuľky a pracovať
s nimi.

Cieľ
V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvoriť jednoduché a graficky pútavé
tabuľky s výpočtami prostredníctvom základných techník.

Obsah
•

údaje v MS Excel a ich rozdelenie

•

vkladanie údajov do pracovného hárku

•

formátovanie údajov

•

formátovanie tabuľky

•

nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov

•

kopírovanie údajov

•

vkladanie súčtu údajov

•

jednoduchá tlač tabuľky

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 23.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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4. MS Excel – Kontingenčné tabuľky
Účastníci
Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom
editore MS Excel, zamerané na prácu s kontingenčnými tabuľkami. Predpokladom účasti sú vedomosti
na úrovni základného kurzu MS Excel.

Cieľ
V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať kontingenčné tabuľky, efektívne
s nimi pracovať a pomocou týchto tabuliek efektívne analyzovať dáta v programe Excel.

Obsah
•

vytvorenie kontingenčnej tabuľky zo zoznamu a databázy

•

načítanie externých dát do kontingenčnej tabuľky

•

násobné oblasti zlúčenia – jednostránkové pole

•

násobné oblasti zlúčenia – vytvorenie vlastného stránkového poľa

•

špeciálne nastavenia kontingenčnej tabuľky

•

dodatočná úprava polí kontingenčnej tabuľky

•

dodatočná zmena obsahu a formátu

•

nastavenie výpočtového poľa

•

nastavenie výpočtovej položky

•

nastavenie stránkového poľa

•

tvorba kontingenčného grafu

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 11.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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5. MS Excel – Pokročilé funkcie a metódy
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú získavať dáta z iných zdrojov a následne ich
spracovať využitím výpočtových funkcií a pokročilých nástrojov v programe MS Excel. Predpokladom účasti
sú základné znalosti práce v rámci prostredia MS Excel.

Cieľ
Naučiť účastníkov používať niektoré pokročilejšie databázové a vyhľadávacie funkcie, predstaviť možnosti
získania dát z externých zdrojov. Účastníci sa tiež naučia používať pri výpočtoch a analýzach scenáre
a pomenované oblasti buniek.

Obsah
•

•

•

•

•

•

Podmienené výpočty
• funkcia IF
• ďalšie logické funkcie
• funkcia CHOOSE
• funkcie COUNTIF, SUMIF
• funkcie COUNTIFS, SUMIFS
Vyhľadávanie v tabuľkách
• funkcia VLOOKUP
• funkcia INDEX
• funkcia MATCH
• sprievodca vyhľadávaním
Získanie dát z externých databáz
• základné spôsoby importu externých dát v Exceli
• import dát z databáz a súborov
Kontingenčné tabuľky Excelu
• využitie kontingenčných tabuliek
• sprievodca kontingenčnou tabuľkou
• zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek
Scenáre na liste
• scenáre na liste
• menené bunky
• nový scenár
Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
• platný názov
• pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
• príkaz pre prácu s názvami
• názvy absolútne
• názvy relatívne
• názvy vzorcov a konštánt
• zápis názvu do vzorca
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 14.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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Novinka !

6. MS Excel – Power BI
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí chcú využívať nástroje Business Intelligence (BI) a reporting,
spracúvajúce podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava
prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Cieľ
Prostredníctvom novej aplikácie Power BI účastníci dokážu efektívne naimportovať a upravovať niekoľko
miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby
cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu). Zároveň ponúka vytvárania relácii
(dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí
a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným
cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI)
a vizualizovať cez zostavy.

Obsah
•

•

•

•

•

Úvod do Power BI
◦ Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI
▪ Práca s dátami
▪ Práca s dátovým modelom
▪ Práca s reportami
◦ Inštalácia Power BI
Import a úprava dát
◦ Import dát
▪ Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
▪ Úprava údajov
▪ Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
◦ Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
▪ Pridanie údajov do dátového modelu
▪ Tvorba dátového modelu
▪ Prepojenie tabuliek v dátovom modeli
Výpočty v Power BI
◦ Úvod do jazyk DAX
▪ Syntax jazyka
▪ Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
◦ Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov
Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom zostáv
◦ Generovanie reportu v podobe
▪ kontingenčnej tabuľky
▪ grafu
▪ mapy
◦ Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
▪ Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
▪ Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu
Zdieľanie a export údajov z Power BI do Excelu, .CSV, medzi používateľmi
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Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 9.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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7. MS Excel – Power Query
Účastníci
Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť ako funguje prostredie v Power Query, ako používať
a využívať ďalšie Power Query používateľské rozhranie a ako vykonávať bežné transformácie, ako je
napríklad zoskupenie a zlúčenie údajov.

Cieľ
Nástroj Power Query je súčasťou Business Inteligence (BI) pomocou ktorého dokážeme v Exceli efektívne
naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov, a to z rôznych zdrojov dát, ako sú relačné
databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje
z webu. Použitie Power Query niekoľkonásobne zrýchľuje import a prácu s veľkým množstvom dát.
Naimportované údaje je následné možné hromadne upravovať, zlučovať a prispôsobiť požadovanému
výsledku automaticky, a to aj prostredníctvom Power Query M jazyka.

Obsah
•

Úvod do Power Query
◦ Vysvetlenie Power Query
◦ Sprístupnenie Power Query

•

Naformátovaná tabuľka
◦ Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou
◦ Úprava naformátovanej tabuľky
Import a úprava dát prostredníctvom Power Query
◦ Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.)
◦ Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora
◦ Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
◦ Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada
VLOOKUP)
▪ 2 tabuliek
▪ viacerých tabuliek
◦ Úvod do jazyka Power Query M
▪ Syntax jazyka
▪ Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty
Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Query a ďalšie spracovanie prostredníctvom
kontingenčnej tabuľky
Praktické ukážky a úlohy v Power Query

•

•
•

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 13.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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8. MS Excel – Pre pokročilých a expertov
Účastníci
Kurz je určený používateľom, ktorí chcú používať Excel na pokročilej až expertnej úrovni.

Cieľ
Absolvent sa naučí používať také funkcie a pokročilé techniky (napr. automatizovať prácu prostredníctvom
makra) pri práci s Excelom, ktoré výrazne zjednodušia spracovanie údajov.

Obsah
•

Vlastné panely s nástrojmi - úprava užívateľského prostredia

•

Formát bunky
o vlastný formát bunky - °C, dátum
Hromadné zapĺňanie údajov
o použitie vlastných zoznamov, pracovné dni
Prilepiť špeciálne
Zoraďovanie v Exceli
o zoradenie A-Z, zoradenie mesiacov a dní
o viac kritérií zoradenia
o použitie vlastných zoznamov pre zoraďovanie
Overenie údajov - obmedzenie platnosti údajov vkladaných do buniek
Používanie názvov v Exceli
o popis a význam názvov
o vloženie a vymazanie názvu, použitie názvu vo vzorci
Podmienené formátovanie
o zvýraznenie dôležitých údajov v tabuľke
o použitie vzorcov
Funkcia IF II
o jednoduchá podmienka, viac vnorených podmienok
Logické funkcie AND, OR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
Funkcie pre vyhľadávanie v databáze (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
Dátumové funkcie (NOW, DAY, MONTH, YEAR)
Funkcie počtu hodnôt (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK)
Funkcie pre zaokrúhlenie a orezanie časti čísla (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC)
Textové funkcie (CONCATENATE, LEN, CLEAR, TRIM, LEFT, RIGHT, MID, VALUE, TEXT)
Filtrovanie údajov II
o rozšírený filter
Kontingenčná tabuľka II
o vytvorenie KT, prispôsobenie KT
o vzorce a výpočty v kontingenčnej tabuľke (výpočtové pole, výpočtová položka)
Zabezpečenie údajov – zabezpečenie buniek, hárku, zošita

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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•

Analytické nástroje v Exceli – riešiteľ, analýza hypotéz – správa scenárov, hľadanie riešenia, tabuľka
údajov

•

Formuláre – rozbaľovacie polia, začiarkávacie tlačidlá, posúvače a ďalšie. Tvorba používateľsky
prívetivých formulárov v štýle formulárov, ktoré poznáme na internete
Základy makier – nahrávanie makier, tvorba jednoduchého vzorca cez makrá

•

Rozsah: 16 hodín
Forma: online
Termín: 11.-12.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 209,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 250,80 EUR s DPH
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9. MS Excel – Základné funkcie a oboznámenie sa s programom I
Účastníci
Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí majú s Microsoft Excel minimálne skúsenosti a chcú ho ovládať
na bežnej používateľskej úrovni.

Cieľ
V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať kontingenčné tabuľky, efektívne
s nimi pracovať a pomocou týchto tabuliek efektívne analyzovať dáta v programe Excel.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia
písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
označenie buniek
úprava šírky a výšky buniek
vrátenie posledných vykonaných operácií
formáty čísla
o mena – €, dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
úprava tabuľky
o automatický formát tabuliek, zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba), orámovanie,
podfarbenie buniek
vymazanie údajov a formátu z buniek
kopírovanie textu a tabuľky
vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
vloženie a premenovanie a odstránenie hárku,
základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..)
písanie a úprava vzorcov
o základné vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina)
o základné chybové návratové hodnoty
základné funkcie
o suma SUM, minimum MIN, maximum MAX, priemer AVERAGE, počet COUNT
grafy
o základné typy grafov (stĺpcový, čiarový, koláčový) a ich použitie na názorné vyjadrenie obsahu
tabuľky,
o vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti
zoradenie a filtrovanie tabuľky
nastavenie strany – orientácia papiera, veľkosť strany, okraje
tlač tabuliek a grafov
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 7.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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10. MS Excel – Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II
Účastníci
Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti s Microsoft Excel a chceli
by vedieť používať praktické funkcie a funkcionalitu Excelu.

Cieľ
Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti pri vytváraní a úprave tabuliek, spozná a dokáže používať
vybrané funkcie, filtre, kontingenčné tabuľky.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práca s panelmi nástrojov
Grafy a diagramy II
Vytvorenie grafu / diagramu, jeho úprava, zmena typu, vstupných údajov a dát v grafe, doplnenie
údajov do grafu
Kopírovanie do iných súborov
Prepájanie hárkov
Uloženie dokumentu v inom formáte, vytvorenie šablóny
Možnosti aplikácie – meno používateľa, preddefinovaný priečinok pre ukladanie
Vyhľadávanie a zámena údajov v hárku
Funkcia IF I - jednoduchá podmienka
Filtrovanie údajov I
o automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL
Kontingenčná tabuľka I
o vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie KT
Tlač tabuliek
o opakovanie hlavičky na každej strane
Ukotvenie priečok na hlavičky stĺpcov alebo riadkov
Hlavička a päta hárku
pridanie čísla strany, počtu strán
Zapnutie a vypnutie mriežky, zobrazenie záhlavia riadkov a stĺpcov pri tlači

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 12.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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11. MS Outlook – Pokročilé techniky
Účastníci
Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových
pracovníkov, ktorí chcú okrem e-mailovej korešpondencie používať, zdieľať, priraďovať a sledovať
naplánované aktivity alebo úlohy.

Cieľ
Absolvent kurzu sa okrem práce s elektronickou poštou naučí efektívne využívať ďalšie praktické nástroje
ako sú napr. kalendár, úlohy, denník alebo poznámky.

Obsah
• Elektronická pošta
o správa pošty
o usporiadanie pošty
o vyhľadávanie v pošte
o pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty
o automatický podpis
o tvorba a pridelenie elektronickej vizitky
• Filtrovanie pošty
o filtrovanie nevyžiadanej pošty, SPAMu, ochrana
o používanie certifikátov
o distribučné zoznamy
• Kontakty
o import a export kontaktov
o automatická tvorba kontaktov
o zdieľanie spoločných kontaktov
o sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých
užívateľov
• Kalendár
o tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
o organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
o zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie, navrhnutie
nového termínu, vyťaženie)
o tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie
o publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete
• Úlohy
o tvorba úlohy
o prideľovanie úloh iným užívateľom (neopakujúce/opakujúce sa úlohy)
o kontrola úloh (termín splnenia, dátum začatia, stav, priorita, hotové)
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• Denník
o zaznamenávanie dátumov a časov interakcie s kontaktmi (sledovanie času venovaného určitému
zákazníkovi)
o zaznamenávanie dokumentu programu Word na časovej osi pri jeho vytvorení alebo pri jeho
poslednej úprave
o záznamy denníka na časovej osi usporiadané do logických skupín (e-mailové správy, schôdze
a telefonické hovory)
• Poznámky
o tvorba krátkej poznámky
o rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)
• Prispôsobenie Microsoft Outlook
o prispôsobenie Microsoft Outlook dnes
o panelov nástrojov
o panelu aplikácie MS Outlook
• Priečinky
o tvorba priečinkov
o práca s viacerými osobnými priečinkami
o práca so sieťovými zložkami
o bezpečnosť zdieľaných zložiek
o komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek
• Import a export dát do iných formátov

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 19.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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12. MS PowerPoint – Základný kurz
Účastníci
Všetci záujemcovia, ktorí potrebujú vedieť vytvárať pútavé prezentácie a graficky ich upravovať.
Predpokladom účasti je zvládnutie základných prác v programoch MS Windows, MS Word a MS Excel.

Cieľ
Naučiť účastníkov pracovať so základnými aplikáciami programu MS PowerPoint určeného na tvorbu
vizuálnych prezentácií z pohľadu používateľa.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spôsoby spustenia a ukončenia programu
opis prostredia
základné práce so súbormi
základné spôsoby zobrazenia prezentácie
zmena rozloženia snímky
nastavenie parametrov pozadia
návrh snímky
nastavenie grafického motívu
nastavenie formátu písma a textu
vloženie ďalšej snímky
základné animácie
nastavenie parametrov hlavičky a pätky
nastavenie parametrov prechodu snímky a časovania

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 20.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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13. MS Word – Efektívne vytváranie veľkých dokumentov
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí prakticky ovládajú prostredie operačného systému Windows
na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Cieľ
Účastníci sa naučia spracovať text s využitím nástrojov pre prácu s rozsiahlym dokumentom a vytvárať takto
efektné veľké dokumenty.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oddiely
záhlavie
štýly
šablóna
osnova
obsah
poznámky
záložky
komentáre
popis
stĺpce
objekty
automatický text
vyhľadávanie v dokumente
pohyb v dokumente
zalomenia
heslo
hromadná korešpondencia

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 14.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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14. MS Word – Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom prakticky ovládajúcim prostredie operačného systému Windows
na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Cieľ
Účastníci sa naučia používať pracovné prostredie MS Word, definovať vlastné nastavenia a využívať
automatické funkcie v súčinnosti s vykonávanou prácou, ktoré zvýšia produktivitu.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribbon – pás kariet
o Prispôsobenie Ribbon
Panel rýchleho spustenia a jeho prispôsobenie
Tvorba šablóny
o Vytvorenie dokumentu na základe existujúcej šablóny
Automatické dokončovanie textu
Tipy na rýchly výber textu v dokumente pomocou myši a klávesnice
Vloženie špeciálnych znakov, ikon a tvarov
Sekcie (Oddiely)
o Zobrazenie čísla sekcie
o Zobrazenie sekcií v dokumente
Štýly
Vkladanie hlavičky a pätky, očíslovanie dokumentu
Tvorba obsahu dokumentu
Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu. Rozšírené vyhľadávanie
Presun v rámci dokumentu (na konkrétnu stranu, sekciu, obrázok, tabuľku a pod.)
Práca s obrázkami (základné formátovanie, orez, efekty)
Tabuľky (tvorba a ich úprava)
Tlač, ukážka, export/import dokumentov do/z PDF a iných známych formátov
Klávesové skratky
Ako efektívne používať pomocníka v Microsoft Word

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 16.12.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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15. Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android
Účastníci
Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií operačného systému
Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety.

Cieľ
Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém Android
(Samsung, Xiaomi, Sony, OnePlus a pod.) Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať
s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie
určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami
alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia
(fotografie, kontakty) s PC.

Obsah
• Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením
o práca s obrazovkou, usporiadanie ikon
o práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár, pripomienky,
počasie atď.)
• Ukážka práce so zariadením pomocou gest
• Práca s e-mailom
• Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú Skype, WhatsApp
• Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky,
úlohy)
• Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou
• Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie)
• Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive
• Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play
• Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa
• Vyhľadávanie a čítanie e-bookov
• Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov a inštrukcií
• Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou
• Aktualizácia operačného systému
• Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 21.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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16. PREZI – Tvorba moderných prezentácií
Účastníci
Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvoriť pútavú a modernú prezentáciu.

Cieľ
Naučiť účastníkov vytvárať profesionálne a príťažlivé prezentácie v prezentačnom programe Prezi.
Na rozdiel od Microsoft PowerPoint sú prezentácie v Prezi nelineárne a dynamické, ktoré je možné tvoriť
bez potreby inštalácie programu (on-line), príp. stiahnuť do PC a upravovať/vytvárať aj tam. Prezi je ako
online nástroj bezplatný.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukážka hotových Prezi prezentácií
Vytvorenie účtu na prezi.com
Oboznámenie sa s prostredím Prezi
Vkladanie rôznych typov snímok ako sú:
o Circle, Bracket, Rectangle, Invisible
Manipulácia so snímkami:
o
kopírovanie, presúvanie, zmena veľkosti
Usporiadanie snímok v prezentácii:
o úprava cesty
Vkladanie obsahu:
o text, obrázok, tvary, šípky, čiary, youtube videá, videá z PC, hudba, nahovorený komentár
Práca s obsahom:
o zväčšenie, zmenšenie, posun, kopírovanie, orezanie obrázkov
Zmena vizuálnej stránky prezentácie:
o pozadie, 3D pozadie, farba jednotlivých častí snímky (titulky, čiary, tvary)
Import PowerPoint prezentácií
Import PDF dokumentov
Práca s hotovou prezentáciou:
o možnosti spustenia v internetovom prehliadači a na osobnom PC
o tímová spolupráca a zdieľanie

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 22.9.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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17. Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office
Účastníci
Všetci používatelia, ktorí vo svojej práci vytvárajú dokumenty s využitím aplikácií viacerých programov
MS Office. Predpokladom účasti je praktické zvládnutie základných prác v programoch MS Word, MS Excel,
MS PowerPoint a pri práci s internetom.

Cieľ
Naučiť účastníkov používať vybrané pokročilé možnosti uvedených programov pri príprave rozsiahlejších
materiálov a prezentácií, textových aj numerických, s využitím informačných zdrojov na internete.

Obsah
•

•

•

•

•

INTERNET
- používanie vyhľadávacích serverov
- katalógové vyhľadávanie, fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie na stránke
- spracovanie, tlač a uloženie nájdených informácií
- možnosti pri ukladaní a tlači
MS WORD
- vkladanie textu z uložených internetových stránok
- formátovanie
- použitie štýlov
- vytvorenie obsahu
- práca s hlavičkou pätkou
- tlač dokumentu
MS EXCEL
- vkladanie údajov
- formátovanie a orámovanie tabuľky
- tvorba jednoduchého grafu
- tlač tabuľky a grafu
MS POWERPOINT
- vkladanie snímku, rozloženie snímku
- farebná schéma
- šablóna návrhu
- možnosti pri príprave prezentácie
Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
- platný názov
- pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
- príkaz pre prácu s názvami
- názvy absolútne
- názvy relatívne
- názvy vzorcov a konštánt
- zápis názvu do vzorca
Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 10.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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18. Vytváranie kreatívnych dokumentov MS Office
Účastníci
Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí potrebujú vytvárať grafický pútavé a dizajnovo a obsahovo
zaujímavé dokumenty v spojení použitím programov MS Word a MS Excel.

Cieľ
Naučiť účastníkov vytvárať graficky a dizajnovo pútavé dokumenty kombináciou programov MS Word
a MS Excel. Predstaviť nové možnosti formátovania textu, obrázkov, nakreslených objektov, grafov a iných
objektov v programoch MS Word a MS Excel a spoluprácu týchto programov.

Obsah
•

•

WORD
•
•
•
•
•
•
•
•
EXCEL
•
•
•
•
•

Práca s témou dokumentu
Titulná strana a jej možnosti
Rozloženie objektov na stránke
Stĺpce a textové rámiky v dokumente
Špeciálne formátovanie textu
Formátovanie grafických objektov
Použitie SmartArt objektov
Tvorba predlohy brožúry alebo letáku (príprava dokumentu na obojstrannú tlač)
Formátovanie tabuľky ako "tabuľka"
Nové možnosti formátovania textu a buniek
Možnosti nakreslených objektov – formátovanie
SmartArt objekty
Podrobné možnosti formátovania grafov

Rozsah: 8 hodín
Forma: online
Termín: 8.11.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 110,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 132,00 EUR s DPH
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19. Zabezpečenie dokumentov MS Office a tímová spolupráca
Účastníci
Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú chrániť svoju prácu v prostredí MS Office a potrebujú
využívať tímovú spoluprácu pri vytváraní dokumentov v programoch MS Office.

Cieľ
Naučiť účastníkov rôzne spôsoby ochrany dokumentov, alebo ich častí. Nastavenie reštrikcií a obmedzení pri
úprave dokumentov. Takisto predstaviť možnosti tímovej spolupráce viacerých ľudí pri výrobe a úprave
dokumentov.

Obsah
Zabezpečenie dokumentu Word

•
•
•
•
•

ochrana heslom

•
•
•
•
•
•

ukrytie stĺpca, riadku, listu

sledovanie zmien
porovnávanie dokumentov
vnorené dokumenty

uzamknutie zmien v dokumente
Zabezpečenie dokumentu Excel
ochrana heslom
zamedzenie zápisu do buniek
zamedzenie formátovania buniek
overovanie vstupných hodnôt
ochrana štruktúry dokumentu

Rozsah: 6 hodín
Forma: online
Termín: 13.10.2022

Predpokladané náklady na 1 účastníka 95,00 EUR bez DPH
Predpokladané náklady na 1 účastníka 114,00 EUR s DPH
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Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na ubytovanie a dopravu účastníkov.
Definitívne údaje o cene, podrobnom rozsahu a obsahu vzdelávacieho podujatia a organizačných
pokynoch, budú uverejnené v oficiálnej pozvánke na konkrétne podujatie.
Všetky uvedené podujatia je možné uskutočniť aj na základe objednávky, a podľa potreby aj
s modifikovaným obsahom a rozsahom.

Kontakty
Semináre a konferencie:
Ing. Tomáš Sokol, PhD., riaditeľ
 tomas.sokol@ibv-nbs.sk

 +421 908 131 793

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková, projektový manažér
 vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

 +421 905 436 751

Ing. Mario Goliaš, projektový manažér
 mario.golias@ibv-nbs.sk

Sekretariát a jazykové vzdelávanie:
Mgr. Jana Patáková, projektový manažér
 jana.patakova@ibv-nbs.sk

Fakturácia:
Ing. Veronika Šarišská, ekonóm - účtovník
 veronika.sarisska@ibv-nbs.sk

 +421 905 436 719

 +421 2 5787 3532
 +421 915 952 827

 +421 905 436 713

Aktuálna ponuka podujatí a prihlášky:
www.ibv-nbs.sk
www.linkedin.com/company/ibv-nbs
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