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1
1.1

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Charakteristika

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (ďalej v texte „IBV NBS, n.o.) bol založený
zakladacou listinou dňa 16. októbra 2008, vyhotovenou podľa § 5 až 7 zákona č. 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov. Jediným zakladateľom je Národná banka Slovenska, v zastúpení jej
štatutárnym zástupcom.
IBV NBS, nezisková organizácia bola zaregistrovaná dňa 28. októbra 2008 Obvodným
úradom Bratislava do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby pod registračným číslom OVVS-30057/263/2008-NO.
IBV NBS, n.o. zriadila Národná banka Slovenska ako jej zakladateľ, predmetom jej činnosti
je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovanie seminárov, školení, kurzov,
prezentácií so zameraním na finančnú oblasť, organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí, súťaží, výstav s vyššie uvedeným zameraním, spolupráca s ďalšími subjektmi aj na
medzinárodnej úrovni a rozvíjanie tejto spolupráce, v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja
telesnej kultúry.
V súlade s ustanoveniami Zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších
predpisov postupuje podľa ustanovení § 3 písm. b) s profiláciou na odborné vzdelávanie
a prípravu, ktorá účastníkovi umožňuje rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti
a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie činnosti v oblasti finančného vzdelávania;
nezisková organizácia o získanom vzdelaní vydáva osvedčenie, ako aj ďalšie služby v oblasti
výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb a v oblasti podpory
regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Nezisková organizácia zverejňuje odborné informácie spojené s predmetom jej činnosti na
internetovej stránke NBS v časti Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. a prostredníctvom
drobných tlačovín.
V súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytuje IBV NBS, n.o.
aj služby, ktoré majú charakter podnikania, na uvedené aktivity získala živnostenské
oprávnenie. Tieto služby zatiaľ nemajú významný podiel na činnosti organizácie. V roku
2009 predstavovali 1,5 %.
IBV NBS, n. o. bol v roku 2009 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% z dane od
fyzických aj právnických osôb formou notárskej zápisnice.
K 31. 12. 2009 IBV NBS, n.o. zamestnával celkom 9 zamestnancov, vrátane riaditeľa IBV
NBS, n.o. Po uvoľnení dvoch zamestnancov v skúšobnej dobe a prijatí nového zamestnanca
v súčasnej dobe (k 1. 3. 2010) má IBV NBS, n.o. 8 zamestnancov.
Výročná správa bola prerokovaná a schválená Správnou radou IBV NBS, n.o. na jej rokovaní
dňa 30. 3. 2010.
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Výročná správa bude zverejnená v elektronickej podobe na stránke www.nbs.sk v časti
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. a zároveň bude v písomnej podobe verejne
prístupná k nahliadnutiu v sídle neziskovej organizácie.
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie bola overená nezávislým audítorom,
schválená Správnou radou IBV NBS, n.o. a odoslaná v stanovenom termíne do 15. apríla
2010 na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

1.2

Sídlo a vedenie neziskovej organizácie

Od svojho založenia je sídlo IBV NBS, n.o. v budove NBS na Tomášikovej ul. 28/a
v Bratislave.
V roku 2009 pôsobila Správna rada neziskovej organizácie pôsobí v zložení:
Predseda:
člen:
člen:
člen:
člen:

Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA
Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA
Ing. Gabriela Sedláková
Ing. Katarína Taragelová

Členka Správnej rady IBV NBS, n.o. JUDr. Janette Šamová v súlade s ustanovením štatútu
neziskovej organizácie článok 6, bod 9 požiadala listom zo dňa 4. marca 2009 zakladateľa
a odstúpenie z funkcie. Zakladateľ neziskovej organizácie a Správna rada IBV NBS, n.o.
žiadosť o odstúpenie menovanej akceptovala.
Riaditeľ neziskovej organizácie: Ing. Dušan Garay, CSc.
Revízor: Ing. Ivana Janíčková.
Členov správnej rady volí a odvoláva zakladateľ.
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PREHĽAD
A
VYHODNOTENIE
VZDELÁVACÍCH
REALIZOVANÝCH IBV NBS, N.O. V ROKU 2009

PROJEKTOV

Inštitút bankového vzdelávania v priebehu roka 2009 pripravil a realizoval 242 vzdelávacích
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkom 1 722 zamestnancov NBS, komerčných bánk,
ako aj ostatných finančných inštitúcií.
Štruktúra a obsahové zameranie uskutočnených vzdelávacích podujatí vychádzala zo
zistených vzdelávacích potrieb zamestnancov NBS, ako aj bankového sektora a bola
orientovaná na tieto kategórie vzdelávacích aktivít IBV NBS, n.o. určených pre komerčné
banky a iné finančné inštitúcie:
3








Bankovníctvo a finančníctvo
Manažérske vzdelávanie
Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
Vzdelávanie v oblasti IT
Jazykové vzdelávanie
Vzdelávanie špecifického zamerania

Podujatia boli realizované prezenčnou formou. Najčastejšou organizačnou formou boli
semináre interaktívneho a praktického typu, počas ktorých lektori používali najmä
participatívne vyučovacie metódy umožňujúce aktívne zapojenie sa účastníkov do
vzdelávacieho procesu a nadobudnutie, resp. rozvoj praktických vedomostí a zručností.
V nadväznosti na ustanovenia Rámcovej zmluvy o vzájomných vzťahoch a o spolupráci
v oblasti vzdelávania uzatvorenej medzi NBS a IBV NBS, n.o. je inštitút exkluzívnym
dodávateľom zabezpečujúcim prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít pre zamestnancov
NBS, na základe ročnej objednávky NBS na príslušný kalendárny rok.
Z uvedeného vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu účastníkov vzdelávacích podujatí
pripravených a realizovaných IBV NBS, n.o. tvorili zamestnanci NBS.
Súčasťou činnosti IBV NBS, n.o. za hodnotené obdobie boli aj aktivity verejnoprospešného
charakteru určené vybraným skupinám obyvateľstva.

4

Prehľad vzdelávacích podujatí podľa tematických okruhov len pre zamestnancov NBS
je uvedený v nasledujúcej tabuľke a grafe:
Tematický okruh
Bankovníctvo a finančníctvo
Manažérske vzdelávanie
Rozvoj sociálnych a
osobnostných
kompetencií
Vzdelávanie v oblasti IT
Jazykové vzdelávanie
Vzdelávanie špecifického
zamerania
Celkom
V Slovenskej republike
V zahraničí

Počet podujatí
29
11
8

Počet účastníkov
173
69
88

37
115
20

278
422
342

220
204
16

1372
1356
16

120

420

108

378

96

336

84

294

72

252

60

210

48

168

36

126

24

84

12

42

0

Počet účastníkov

Počet podujat

Tématické okruhy vzdelávania IBV

0
Bankovníctvo a Manažérske
finančníctvo
vzdelávanie

Rozvoj
Vzdelávanie v
sociálnych a
oblasti IT
osobnostných
kompetencií

Jazykové
vzdelávanie

Vzdelávanie
špecifického
zamerania

Tém atický okruh
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Štruktúra vzdelávacích podujatí podľa tematických okruhov realizovaných Inštitútom
bankového vzdelávania NBS, n.o. v roku 2009 pre zamestnancov NBS, komerčných
bánk, ako aj ostatných finančných inštitúcií je uvedená v nasledujúcej tabuľke a grafe:
Tematický okruh

Počet podujatí

Bankovníctvo a finančníctvo
Manažérske vzdelávanie
Rozvoj sociálnych a
osobnostných
kompetencií
Vzdelávanie v oblasti IT
Jazykové vzdelávanie
Vzdelávanie špecifického
zamerania
Celkom

51
11
8

Celkový počet
účastníkov
529
69
89

37
115
20

278
423
342

242

1730

Tématické okruhy vzdelávania IBV
504

108

Počet podujat

420

84

378

72

336
294

60

252

48

210

36

168
126

24

Celkový počet účastníkov

462

96

84

12

42

0

0
Bankovníctvo Manažérske
a finančníctvo vzdelávanie

Rozvoj
Vzdelávanie v Jazykové
sociálnych a
oblasti IT
vzdelávanie
osobnostných
kompetencií

Vzdelávanie
špecifického
zamerania

Tém atický okruh

IBV NBS, n.o. v priebehu roka 2009 na základe poverenia guvernéra NBS pripravil
a realizoval aj odborné skúšky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, ktoré sa
uskutočnili v termínoch: 16. 6., 16. 9., 4. 12. 2009. Na skúšky bolo pozvaných 245 účastníkov
pre stredný stupeň a 22 účastníkov pre najvyšší stupeň, spolu 267 účastníkov.
V hodnotenom období IBV NBS, n.o. pripravil odbornú skúšku aktuára, ktorá sa konala
2. 12. 2009, pozvaných bolo 6 účastníkov.
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Všeobecne prospešný charakter aktivít Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. bol
v priebehu roka 2009 potvrdený aj prípravou a realizáciou seminára Euro, naša mena,
ochranné prvky a falzifikáty, ktorý sa uskutočnil v priestoroch neziskovej organizácie dňa
24. 11. 2009.
Seminár bol pripravený pre cieľovú skupinu seniorov, pričom obsah a dĺžka seminára boli
upravené pre potreby tejto cieľovej skupiny. S ponukou podujatia sa IBV NBS, n.o. obrátil na
kluby dôchodcov na území Bratislavy.
Zúčastnilo sa celkom 12 účastníkov – seniorov z rôznych mestských častí Bratislavy. Okrem
samotnej prednášky RNDr. Gabriela Schlossera z Odboru bankoviek a mincí NBS
zodpovedal lektor aj praktické otázky účastníkov počas priestoru vyhradeného na diskusiu.
Náklady na uvedené podujatie znášala nezisková organizácia, účastníci neplatili žiadny
účastnícky poplatok.
Vzhľadom na skutočnosť, že podujatie sa stretlo pozitívnym ohlasom o tejto cieľovej skupiny,
IBV NBS, n.o. naplánoval uvedený seminár aj medzi aktivity pripravované v roku 2010.
Aj v podmienkach fungovania IBV NBS, n.o. ako neziskovej organizácie kladie inštitút veľký
dôraz na vysokú úroveň kvality vlastnej činnosti i kvality jednotlivých vzdelávacích podujatí,
o čom svedčí aj skutočnosť, že od roku 2000 má zavedený systém manažérstva kvality
podľa kritérií medzinárodnej i európskej normy EN ISO 9001:2000.
V záujme zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu je v rámci
zavedeného systému každé podujatie vyhodnocované účastníkmi na základe štandardného
dotazníka s následným spracovaním výsledkov podľa vybraných kvalitatívnych kritérií.
Okrem toho inštitút pravidelne a systematicky získava a vyhodnocuje aj spätnú väzbu od
lektorov, resp. konzultantov v dištančnom štúdiu.
Inštitút systematicky venuje pozornosť pravidelnému vyhodnocovaniu kvalitatívnych
aspektov vzdelávacích podujatí, a to z hľadiska splnenia stanovených cieľov, množstva a
využiteľnosti nadobudnutých poznatkov a zručností, ako aj z hľadiska úrovne študijných
materiálov, úrovne a zrozumiteľnosti použitých metód a prístupov, dĺžky trvania podujatí.
Súčasťou sledovania kvality vzdelávacieho procesu sú aj pravidelné hodnotenia výkonu
lektorov účastníkmi z hľadiska odbornosti, pedagogického prístupu a spojenia teórie s praxou.
Vyhodnotenie týchto aspektov je dôležité nielen pre objektívne posúdenie práce jednotlivých
lektorov, ale aj pre ďalšiu orientáciu pri príprave a formovaní lektorského zboru.
Účastníci majú tiež možnosť ovplyvniť obsah vzdelávacieho podujatia, navrhnúť doplnenie
tém, uviesť svoje ďalšie vzdelávacie potreby a akékoľvek iné komentáre, pripomienky
a stanoviská. Vyjadrujú sa aj k úrovni organizačného zabezpečenia, učebným priestorom,
stravovaniu a ubytovaniu.
Údaje a námety získané z hodnotení účastníkmi i lektormi využíva inštitút pri ďalšom
skvalitňovaní svojich služieb, ako aj pri príprave a realizácii nových a úpravách existujúcich
podujatí.
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V oblasti vzdelávania zamestnancov NBS, komerčných bánk a iných finančných inštitúcií
postupoval inštitút v roku 2008 v súlade so schváleným programom.
Rozsah aktivít i konkrétne zameranie podujatí zodpovedá súčasnému spektru potrieb bánk,
ktoré vyplývajú z pravidelne uskutočňovaných prieskumov vzdelávacích potrieb
i z priebežnej komunikácie inštitútu s útvarmi ľudských zdrojov a vzdelávania.
V oblasti medzinárodnej spolupráce Inštitút bankového vzdelávania aj v priebehu roka 2009
aktívne pôsobil v Európskej sieti inštitúcií bankového vzdelávania (European Banking and
Financial Services Training Association), ktorej je dlhoročným členom.
Popri skutočnosti, že od otvorenia činnosti IBV NBS, n.o. je jeho prioritou zabezpečenie
vzdelávacích potrieb zamestnancov NBS, IBV NBS, n. o. postupne zameriava svoju
pozornosť aj na rozšírenie svojej pôsobnosti v ďalších možných oblastiach v súlade
s predmetom svojej činnosti stanovenej štatútom. Významnou oblasťou v tomto smere sú
plánované projekty IBV NBS, n.o. s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie.
Tabuľkový prehľad všetkých vzdelávacích podujatí, ktoré IBV NBS, n.o. pripravil
a realizoval v roku 2009 tvorí prílohu č. 3 výročnej správy.
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VÝVOJ ZA ROK 2009 A VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

IBV NBS, n.o. bol zaregistrovaný dňa 28. 10. 2008 do registra neziskových organizácií, avšak
do 31. 12. 2008 bol odborom ústredia Národnej banky Slovenska a ako nezisková organizácia
začal pôsobiť od 1. 1. 2009. Rok 2009 bol z hľadiska jej ďalšieho vývoja, štartovacím rokom.
Uvedené skutočnosti znázorňujú aj nasledujúce ukazovatele:
IBV NBS, n. o. dosiahol v roku 2009 celkový zisk v hodnote 44 467 €. Z podnikateľskej
činnosti dosiahol zisk v hodnote 1 729 €.
Z hlavnej činnosti - všeobecne prospešné služby dosiahla nezisková organizácia zisk v sume
42 738 € - viď nasledujúca tabuľka:

Výnosy spolu
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

k 31.12.2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009
€
€
€
spolu
podnik.
hlavná
činnosť
činnosť
508 468
7 026
501 442
463 595
4 891
458 704
44 873
406
44 467

2 135
406
1 729

42 738
0
42 738

Výnosy z hlavnej činnosti - všeobecne prospešné služby - boli zamerané predovšetkým na
oblasť prípravy a realizácie vzdelávacích podujatí. Ťažiskovou oblasťou vzdelávania pre
zamestnancov bankového a finančného sektora bolo odborné vzdelávanie v aktuálnej
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problematike bankovníctva a finančníctva. K ďalším dôležitým oblastiam patrilo
zabezpečenie interného jazykového vzdelávania, vzdelávania špecifického zamerania a
vzdelávania v oblasti informačných technológií, ktoré inštitút organizoval pre zamestnancov
NBS.
3.1

Ukazovatele výnosov a nákladov

Porovnanie jednotlivých skupín výnosov za rok 2009 (celých €):
k 31.12.2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009
€
€
€
podnik.
hlavná
spolu
činnosť
činnosť
454 916
7 026
447 890
133
133
55
55
48 198
48 198
4 822
4 822
30
30
313
313
508 468
7 026
501 442

Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Prijate dary
Ostatné výnosy
Tržby z predaja materiálu
Výnosy z použitia fondu
Výnosy spolu

Vývoj celkových nákladov a výnosov znázorňuje nasledujúci graf:
Náklady a výnosy v roku 2009
600 000
500 000

Hlavná
činnosť
náklady

Hlavná
činnosť
výnosy

400 000
300 000
200 000
Podnikat.
činnosť
náklady

100 000

Podnikat.
Činnosť
výnosy

0
1
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Porovnanie jednotlivých skupín nákladov za rok 2009 (v celých € ):

Spotreba materiálu a energie
Služby
Mzdové a sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Poplatky banke
Odpisy dlhodobého majetku
Poskytnuté členské
Daň z príjmov
Náklady spolu

3.2

k 31.12.2009
k 31.12.2009
k 31.12.2009
spolu podnik. činnosť hlavná činnosť
€
€
€
7 473
80
7 393
246 915
1 831
245 084
203 361
2 980
200 381
251
251
395
395
3 500
3 500
1 700
1 700
0
406
0
463 595
5 297
458 704

Ukazovatele majetku a záväzkov

IBV NBS, n.o. k 31. 12. 2009 vlastnil majetok získaný bezodplatne od svojho zakladateľa na
základe Rámcovej zmluvy o vzájomných vzťahoch a spolupráci, a to:
a) 7 licencií na software v hodnote 3,5 tis. €, ktorý bol vyvinutý na účely vedenia
evidencie o vzdelávacích aktivitách a účastníkoch vzdelávacích aktivít,
b) knižný fond v hodnote 34,9 tis. €,
c) učebnice v hodnote 9,7 tis. €.
Konečný zostatok (t.j. stav peňazí v pokladni a na bankovom účte) k 31. 12. 2009 je
v celkovej sume 96 tis € .
Pohľadávky neuhradené do 31. 12. 2009 predstavovali sumu 2,4 tis. € (pre porovnanie k 31.
12. 2008, organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky).
Spoločnosť tvorila rezervy na audit v sume 0,3 tis. € a dovolenky v sume 3,2 tis. €.
Záväzky z obchodného styku neuhradené do 31. 12. 2009 predstavovali sumu 14,1 tis. €,
prijaté preddavky 8,3 tis. € a 0,56 tis. € sú odvody do DDP a daň mestu za 12/09.
Záväzky voči zamestnancom predstavujú k 31. 12. 2009 hodnotu 12,8 tis. € a voči inštitúciám
sociálneho zabezpečenia sumu 5,6 tis. €.
Záväzky voči daňovému úradu k 31. 12. 2009 predstavujú hodnotu 28 tis. €. Najväčšiu
položku tvorí zostatok záväzku z DPH za december 2009 v sume 24,89 tis. €. Pretože termín
splatnosti úhrady DPH je 25. január 2010. Daň z miezd za 12-ty mesiac predstavuje sumu 2,8
tis. € a daň z príjmov 406 €.
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Prehľad jednotlivých ukazovateľov znázorňuje nasledujúca tabuľka:
k 31.12.2009
EUR
0
50 976
3 019
96 815
150 810
150 810
77 696
3 538
29
69 547
73 114
150 810

Neobežný majetok spolu
Zásoby
Obchodné a iné pohľadávky
Finančné účty
Obežný majetok spolu
MAJETOK SPOLU
Vlastné imanie spolu
Rezervy
Ostatné záväzky dlhodobé
Obchodné a iné záväzky krátkodobé
Záväzky spolu
ZÁVAZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU

k 31.12.2008
EUR
0
0
8
33 221
33 229
33 229
33 229
0
0
0
0
33 229

Majetok a záväzky v roku 2009
200 000
Majetok
150 810
150 000

100 000

Záväzky
73 114

50 000

0
1

Revízor preveril hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.
3.3

Návrh na vysporiadanie zisku dosiahnutého za rok 2009

Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2009 – zisku v sume 174,55 €
navrhuje Správna rada IBV NBS, n.o. presunúť tieto prostriedky do sociálneho fondu.
3.4

Významné udalosti po skončení roka 2009

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, usudzujeme, že na
ďalší vývoj neziskovej organizácie bude mať vplyv najmä jej dominujúca činnosť.
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3.5 Informácia o audite výročnej správy – Správa o overení súladu
Je súčasťou materiálu a tvorí prílohu č. 1 tejto správy.
3.6 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
Je súčasťou materiálu a tvorí prílohu č. 2 tejto správy.
4

ZÁVER

Táto výročná správa bola pripravená v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách a v súlade s § 20 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

Bratislava, 9. marca 2010
Ing. Dušan Garay, CSc.
riaditeľ IBV NBS, n.o.

Prílohy spomínané v texte výročnej správy sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle neziskovej
organizácie.
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