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

Oblasť

www.ibv-nbs.sk
t.č. +421 2 5787 3532
e-mail: ibv@nbs.sk

Prehľad termínov vzdelávacích podujatí na 1. polrok 2021
Názov

Základné kurzy

Osobitné finančné vzdelávanie
MIFID II - workshop
CRR2 / CRD5 a ďalšie novinky bankovej regulácie
Operačné riziko
Riadenie aktív a pasív, rizík
Riadenie aktív a pasív (ALM)
a finančné riadenie
Regresné modely pre riadenie rizík
Finančná matematika
Rizikový apetít
Asset management (Správa aktív v rámci kolektívneho investovania)
Analýza dlhopisov - oceňovanie a účtovanie
Dlhopisy, swapy a deriváty trhu s pevnými sadzbami (Fixed Income)
Finančné trhy
Peňažný trh
Kapitálový trh
Retail deriváty
Treasury a finančné trhy
API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky
Blockchain a kryptomeny
Cenné papiere – domáce a zahraničné (Back office a spracovanie cenných papierov)
Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku – PSD2
Euro - ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí
FINTECH & BLOCKCHAIN - workshop
Platobný styk
FinTech a inovácie
Platobné karty I - Vydávanie, prijímanie, legislatíva
Platobné karty II - Dopady legislatívnych zmien PSD2 a RTS
Platobný styk vo výhľade do roku 2025 (očakávané zmeny)
SEPA a NON SEPA platby (Základný spôsob vykonávania platobného styku)
Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby
Systém riadenia rizika + ORSA v poisťovni
Poisťovníctvo
Štandardy aktuárskej práce
IFRS 9 Finančné nástroje
IFRS 9 a kreditný scoring
Účtovníctvo, výkazníctvo
Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)
a daňovníctvo
Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve
Úvod do IFRS 17 - účtovanie poistných zmlúv (pre senior manažment)
Compliance vo finančnej inštitúcii
Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania
Vnútrobankový audit a
Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci
Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí
kontrola, bezpečnosť
Poznaj svojho klienta (KYC)
Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Právny systém Slovenskej republiky
Právne aspekty bankovníctva
Právo Európskej únie
a finančníctva
Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov
Kryptomeny a ich miesto v legislatíve
Úverová analýza 3D - Základy v kocke, Modul I
Úvery

Odborné vzdelávanie pre
manažérov
Verejná správa

Rozvoj sociálnych
kompetencií a zručností

Jazykové vzdelávanie

Dátum
elektronicky
24.2.2021
25.3.2021
25.5.2021
15.6.2021
6.5.2021
19.-20.5.2021
31.3.2021
10.6.2021
3.-6.5.2021
26.5.2021
24.3.2021
25.3.2021
23.6.2021
12.5.2021
23.2.2021
15.4.2021
9.6.2021
18.3.2021
11.5.2021
15.6.2021
17.2.2021
18.2.2021
27.5.2021
4.5.2021
8.6.2021
20.5.2021
17.6.2021
22.4.2021
2.6.2021
5.5.2021
11.2.2021
16.6.2021
13.5.2021
20.4.2021
28.4.2021
8.6.2021
15.6.2021
11.5.2021
8.4.2021
18.5.2021
17.3.2021
3.6.2021
29.4.2021
1.6.2021
8.-9.4.2021

Fit & Proper Bank Management

22.-23.6.2021

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Zmysluplne a úspešne viesť a riadiť ľudí
Komunikuj s úspechom
Nastav sa na výhru
Objav digitálnu produktivitu
Precvič si pamäť
Reštartuj sa v práci
Spoznaj stratégie kritického myslenia
Zvládaj prekážky s eleganciou
Practical Legal English
Banking and Financial English

30.3.2021
18.5.2021
4.5.2021
11.3.2021
27.4.2021
20.4.2021
13.4.2021
25.3.2021
23.3.2021
22.4.2021
20.-21.5.2021

