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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 ako 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
svojej internetovej stránke www.ibv-nbs.sk a na internetovej stránke NBS www.nbs.sk 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
2010 predstavovali 1,2 %.
IBV NBS, n. o. bol v roku 2010 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2 % z dane od
fyzických aj právnických osôb formou notárskej zápisnice.
K 31. 12. 2010 IBV NBS, n.o. zamestnával celkom 7 zamestnancov, vrátane riaditeľa IBV
NBS, n.o.
Výročná správa bola prerokovaná a schválená Správnou radou IBV NBS, n.o. na jej rokovaní
dňa 30. 3. 2011.
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Výročná správa bude zverejnená v elektronickej podobe na vlastnej internetovej stránke
inštitútu www.ibv-nbs.sk a 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
2011 na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
1.2

Sídlo a orgány neziskovej organizácie

Od svojho založenia je sídlo IBV NBS, n.o. v budove NBS na Tomášikovej ul. 28/a
v Bratislave.
V priebehu roka 2010 došlo k nasledovným zmenám v zložení Správnej rady IBV NBS, n.o.:
Do 30. marca 2010 pôsobila Správna rada IBV NBS, n.o. v nasledovnom 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

Na rokovaní Správnej rady IBV NBS, n.o. dňa 30. 3. 2010 boli prerokované nasledovné
zmeny v orgánoch Správnej rady IBV NBS, n.o.:
Člen Správnej rady IBV NBS, n.o. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. v súlade s ustanovením
štatútu neziskovej organizácie článok 6 ods. 9 oznámil listom zo dňa 19. marca 2010
predsedovi Správnej rady IBV NBS, n.o. svoje odstúpenie z funkcie. Správna rada IBV NBS,
n.o. žiadosť o odstúpenie menovaného akceptovala.
Guvernér NBS zároveň svojím listom zo dňa 23. marca 2010 vymenoval podľa čl. 6, ods. 1
štatútu IBV NBS, n.o. JUDr. Moniku Mosejovú za členku Správnej rady IBV NBS, n.o. od
30. 3. 2010.
Ku dňu 30. 3. 2010 sa Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA vzdal funkcie predsedu Správnej
rady IBV NBS, n.o., o tejto skutočnosti písomne informoval zakladateľa neziskovej
organizácie (NBS). Vzdanie sa funkcie predsedu Správnej rady IBV NBS, n.o. nebolo spojené
s odstúpením z funkcie člena Správnej rady IBV NBS, n.o., v tejto funkcii naďalej
pokračoval. Zakladateľ neziskovej organizácie uvedené zmeny akceptoval.
Za novú predsedníčku Správnej rady IBV NBS, n.o. bola zvolená so súhlasom zakladateľa
a Správnej rady IBV NBS, n.o. Ing. Gabriela Sedláková, ktorá prevzala svoju funkciu dňa
30. 3. 2010 na uvedenom rokovaní Správnej rady IBV NBS, n.o.
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V období 30. 3. 2010 - 31. 12. 2010 pôsobila Správna rada IBV NBS, n.o. v nasledovnom
zložení:
Predsedníčka: Ing. Gabriela Sedláková
člen:
JUDr. Monika Mosejová
člen:
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA
člen:
Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA
člen:
Ing. Katarína Taragelová
Riaditeľom neziskovej organizácie bol do 31. 12. 2010 Ing. Dušan Garay, CSc. a revízorom
Ing. Ivana Janíčková.
Členov Správnej rady IBV NBS, n.o. volí a odvoláva zakladateľ.
Dňa 7. 12. 2010 na 45. rokovaní Bankovej rady NBS guvernér NBS vyzval všetkých členov
Správnej rady IBV NBS, n.o., aby sa vzdali svojej funkcie v Správnej rade IBV NBS, n.o.
s účinnosťou k 15. 1. 2011. Predsedníčka Správnej rady IBV NBS, n.o. o tejto skutočnosti
informovala ostatných členov Správnej rady IBV NBS, n.o., ktorí na rokovaní Správnej rady
IBV NBS, n.o. dňa 15. 12. 2010 zhodne prehlásili, že v súlade s § 22 písm. b) zákona č.
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 6 ods. 9 Štatútu IBV NBS, n.o. odstupujú
z funkcie člena Správnej rady IBV NBS, n.o. k 15. 1. 2011.
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2

PREHĽAD
A
VYHODNOTENIE
VZDELÁVACÍCH
REALIZOVANÝCH IBV NBS, N.O. V ROKU 2010

PROJEKTOV

Inštitút bankového vzdelávania v priebehu roka 2010 pripravil a realizoval 325 vzdelávacích
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkom 2 279 účastníkov (z NBS, komerčných bánk,
ako aj ostatných finančných inštitúcií).
Štruktúra a obsahové zameranie uskutočnených vzdelávacích podujatí vychádzala zo
zistených vzdelávacích potrieb účastníkov z NBS, ako aj z bankového sektora a bola
orientovaná na tieto kategórie vzdelávacích aktivít IBV NBS, n.o. určených pre komerčné
banky a iné finančné inštitúcie:








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

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 dodávateľom
zabezpečujúcim prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít pre účastníkov z 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 účastníci z NBS. Celkom 1 866
účastníkov z NBS sa zúčastnilo vzdelávacích podujatí pripravených inštitútom v priebehu
roku 2010.
Súčasťou činnosti IBV NBS, n.o. za hodnotené obdobie boli aj aktivity verejnoprospešného
charakteru určené vybraným skupinám obyvateľstva.
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2.1

Prehľad všetkých realizovaných podujatí pre
a finančného sektora aj s účasťou účastníkov z NBS

zamestnancov

bankového

Tabuľka 1 Realizované podujatia za rok 2010
Tematický okruh

Počet

Celkový počet

Počet účastníkov

podujatí

účastníkov

z NBS

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

67
19
15
46
138
33
7

597
178
123
360
516
380
125

309
178
123
360
516
380
0

Celkom

325

2279

1866

Graf 1 Tematické okruhy vzdelávania IBV NBS, n.o.
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Osobitné
finančné
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špecifického
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Jazykové
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Vzdelávanie v
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Rozvoj
sociálnych a
osobnostných
kompetencií

0

100

Manažérske
vzdelávanie

30

Bankovníctvo
a finančníctvo

Počet podujatí

150

Počet účastníkov Celkom /z
NBS

516

0

Tematický okruh
Počet podujatí

Celkový počet účastníkov

Počet účastníkov z NBS
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Porovnanie počtu účastníkov NBS - iné bankové a finančné inštitúcie
Tabuľka 2 Porovnanie počtu účastníkov: NBS – iné bankové a finančné inštitúcie
Inštitúcia:

Počet účastníkov Vyjadrenie v %

Účastníci z NBS
Zamestnanci komerčných bánk a iných fin. inštitúcií

1866
413

81,9
18,1

Spolu:

2279

100,0

Graf 2 Počet účastníkov vzdelávania z NBS
a z komerčných bánk a finančných inštitúcií
Počet účastníkov vzdelávania z NBS a
z komerčných bánk a finančných
inštitúcií.
KB a
finančné
inštitúcie;
413

Graf 3 Počet účastníkov vzdelávania z NBS
a z komerčných bánk a finančných
Počet účastníkov vzdelávania z NBS a
z komerčných bánk a finančných
inštitúcií.
KB a
finančné
inštitúcie;
18,1%

NBS;
1866

NBS;
81,9%

2.2 Prehľad realizovaných aktivít z oblasti osobitného finančného vzdelávania
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. získal poverenie NBS na zabezpečovanie a
realizáciu odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre
stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa
platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zároveň aj
organizáciou skúšok aktuára.
Koncom roka 2010 inštitút pripravil a realizoval podujatia pre novú cieľovú skupinu
účastníkov – finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov v rámci zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
aj v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 o osobitnom
finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné
poradenstvo.
V priebehu mesiaca november a december 2010 sa uskutočnilo 7 pilotných podujatí pre
základný a stredný stupeň z nasledovných sektorov:
-

sektor poistenia a zaistenia
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-

sektor poskytovania úverov

-

sektor platobného styku.

Uvedené podujatia lektorsky viedli a pripravovali skúsení odborníci z komerčných bánk,
poisťovní, právnickej spoločnosti, konzultačných a poradenských firiem. Získanú spätnú
väzbu z dotazníkov, rozhovorov s lektormi a účastníkmi seminárov inštitút využije pri tvorbe
študijných materiálov, inovácii obsahu vzdelávacích podujatí, ako aj pri tvorbe elearningových kurzov.
Základné kvantitatívne ukazovatele o vzdelávacích podujatiach v tejto oblasti sú uvedené
v tabuľke 3:
Tabuľka 3 Osobitné finančné vzdelávanie
Tematický okruh OFV

Počet podujatí

Počet účastníkov

Sektor úvery – základný stupeň
Sektor úvery – stredný stupeň
Sektor PaZ – základný stupeň
Sektor vklady – základný stupeň
Sektor vklady – stredný stupeň

2
1
2
1
1

66
5
48
4
2

Celkom

7

125

Graf 4 Tematické okruhy osobitného finančného vzdelávania
Tematické okruhy osobitného finančného vzdelávania
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0
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Sektor úvery –
s tredný s tupeň

Sektor PaZ –
základný stupeň

Sektor vklady –
základný s tupeň

Sektor vklady –
s tredný s tupeň

Tematický okruh
Počet podujatí

Celk ový počet účastník ov
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Celkový počet účastníkov
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2.3

Prehľad realizovaných aktivít týkajúcich sa zabezpečenia odborných skúšok
sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a odbornej skúšky aktuára

V hodnotenom období IBV NBS, n.o. na základe poverenia guvernéra NBS zabezpečoval
odbornú skúšku sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia, ako aj
odbornú skúšku aktuára.
Koncom roka 2010 inštitút vyhlásil pre stredný a vyšší stupeň štyri termíny pre všetky
sektory, na ktorých sa zúčastnilo spolu 43 účastníkov, ktorí získali osvedčenie o vykonaní
odbornej skúšky sprostredkovateľa na finančných trhoch.
Dňa 20. 12. 2010 sa konala odborná skúšku aktuára, ktorú IBV NBS, n.o. rovnako
zabezpečoval na základe poverenia guvernéra NBS a zúčastnilo sa jej 14 prihlásených
záujemcov.
Tabuľka 4 Prehľad realizovaných termínov jednotlivých skúšok a počty prihlásených
účastníkov
Termín konania

04. novembra 2010
18. novembra 2010
01. decembra 2010
09. decembra 2010
20. decembra 2010

Stredný stupeň

Vyšší stupeň

Skúška aktuára

3
2
0
0
0
5

0
0
17
21
0
38

0
0
0
0
14
14

Graf 5 Odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a aktuárov
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Vyšší stupeň odbornej skúšky
/Skúška aktuára

Stredný stupeň odbornej skúšky

Odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a aktuárov

0
4. november 2010

18. november 2010

1. december 2010

9. december 2010

20.decembra 2010

Dátum konania skúšky

Stredný stupeň

Vyšší stupeň

Sk úšk a ak tuára
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2.4

Prehľad aktivít spojených so zabezpečením projektu Európskeho programu fondu
rozvoja vidieka (EPFVR)

V roku 2010 inštitút realizoval v období od mája do novembra 2010 projekt Vzdelávanie
zamestnancov poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá)
v oblasti analýzy ich ekonomickej pozície s následným odborným poradenským
servisom (za účelom udržania ich finančnej stability a následným finančným
napredovaním) v súlade s prioritami Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a EÚ,
prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry.
V tomto období IBV NBS, n.o. pripravil a realizoval tri krátkodobé odborné semináre
v Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré boli určené pre
zamestnancov ekonomicko-obchodných alebo finančných útvarov poľnohospodárskych
subjektov – poľnohospodárske a roľnícke družstvá.
Semináre boli zamerané na analýzu reprodukcie finančných tokov poľnohospodárskeho
subjektu a jeho prevádzkového cyklu s následným odborným poradenským servisom v danej
problematike podľa potrieb konkrétnych poľnohospodárskych subjektov. Na seminároch sa
spolu zúčastnilo 55 účastníkov.
2.5 Bezplatná prax študentov stredných odborných škôl a vysokých škôl
V priebehu roka 2010 IBV NBS, n.o. umožnil absolvovanie povinnej odbornej praxe dvom
študentkám obchodnej akadémie a dvom študentkám vysokých škôl (jedna študentka
Ekonomickej univerzity Bratislava a jedna študentka Univerzity Komenského – odbor
andragogika).
Počas bezplatnej praxe boli študenti zapájaní do administratívnych prác súvisiacich
s prípravou projektu pre zamestnancov poľnohospodárskych subjektov, do prípravy ďalších
vzdelávacích podujatí a pomáhali pri inventarizácii fondu knižnice inštitútu.
2.6 Všeobecne prospešný charakter aktivít Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o.
Všeobecne prospešný charakter aktivít Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. bol
v priebehu roka 2010 potvrdený aj prípravou a realizáciou seminára Euro, naša mena,
ochranné prvky a falzifikáty, ktorý sa uskutočnil v Klube dôchodcov Bratislava III. dňa 25. 2.
2010. Prednášky sa zúčastnilo 25 účastníkov.
V dňoch 26. a 30. 11. 2010 IBV NBS, n.o. pripravil a realizoval pre študentov tretieho
ročníka Obchodnej akadémie I. Karvaša v rámci predmetu Bankovníctvo prednášku
z problematiky falšovania bankoviek, na ktorej sa zúčastnilo spolu 86 študentov.
Obe podujatia boli obsahovo a rozsahom prispôsobené potrebám cieľových skupín seniorov
a žiakov. Pedagógovia obchodnej akadémie, ktorí sa prednášky zúčastnili spolu so žiakmi
prejavili záujem o zabezpečenie prednášok aj v nadchádzajúcom období.
Lektorom oboch podujatí bol dlhoročný spolupracovník inštitútu RNDr. Gabriel Schlossera
z Odboru bankoviek a mincí NBS, ktorý zodpovedal aj praktické otázky účastníkov týkajúce
sa užívania meny Euro, ako aj možných falzifikátov bankoviek počas priestoru vyhradeného
na diskusiu.
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Náklady spojené s prípravou a realizáciou uvedeného podujatia znášala nezisková
organizácia, účastníci neplatili žiadny účastnícky poplatok.
Uvedené podujatia mali celkovo pozitívny ohlas medzi účastníkmi. IBV NBS, n.o. plánuje
v budúcnosti pokračovať v podobných aktivitách pre mládež, seniorov, resp. znevýhodnené
skupiny obyvateľov.
2.7 Systém manažérstva kvality v podmienkach IBV NBS, n.o.
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 9001:2008.

2.8 Vyhodnotenie spokojnosti účastníkov vzdelávacích podujatí IBV NBS, n.o. v roku
2010
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 aktualizácii
existujúcich podujatí.
V oblasti medzinárodnej spolupráce Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. aj v priebehu
roka 2010 pôsobil v rámci European Banking and Financial Services Training Association
(EBTN), ktorej je dlhoročným členom.
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Tabuľkový prehľad všetkých vzdelávacích podujatí, ktoré IBV NBS, n.o. pripravil
a realizoval v roku 2010 tvorí prílohu 1 výročnej správy.
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3

VÝVOJ ZA ROKY 2009 A 2010 A VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

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.
Svoju činnosť začal inštitút uskutočňovať od 1. 1. 2009. Porovnanie jednotlivých
ukazovateľov bolo vykonané za obdobie rokov 2009 a 2010. Hoci štart organizácie bol v roku
2009 dobrý, krízové obdobie v uvedených rokoch ovplyvnilo činnosť tejto organizácie
v nasledujúcom roku. Prejavilo sa to aj na hospodárskom výsledku.
Organizácia dosiahla v roku 2009 celkový zisk v hodnote 44 467 €, z toho z podnikateľskej
činnosti v hodnote 1 729 €. V roku 2010 dosiahla organizácia celkový zisk 25 842 €, z toho
z podnikateľskej činnosti 2 805 €.
Z hlavnej činnosti - všeobecne prospešné služby dosiahla v roku 2009 nezisková organizácia
zisk v sume 42 738 € a v roku 2010 zisk v sume 23 037 €, viď tabuľky 5 a 6:
Uvedené skutočnosti znázorňujú aj nasledujúce ukazovatele za obidva sledované roky:
Tabuľka 5 Prehľad dosiahnutého zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2009
ROK 2009
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. činnosť hlavná činnosť
508 468
7 026
501 442
463 595
4 891
458 704
44 873
2 135
42 738
406
406
0
44 467
1 729
42 738

Tabuľka 6 Prehľad dosiahnutého zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2010
ROK 2010
Výnosy spolu
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

k 31.12.2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010
spolu podnik. činnosť hlavná činnosť
689 348
8 236
681 112
662 846
4 773
658 073
26 500
3 463
23 037
658
658
0
25 842
2 805
23 037

Výnosy z hlavnej činnosti - všeobecne prospešné služby - boli zamerané predovšetkým na
oblasť prípravy a realizácie vzdelávacích podujatí (tabuľka 7). Ťažiskovou oblasťou
vzdelávania pre zamestnancov bankového a finančného sektora bolo odborné vzdelávanie
v aktuálnej 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 účastníkov
z NBS.
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Ročná objednávka v roku 2010 sa zvýšila o sumu 184 tis. EUR oproti roku 2009. Výnosy
v roku 2009 predstavovali dary z NBS vo forme knižného fondu a študijných materiálov
v hodnote 44 293 EUR, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia.
Hospodársky výsledok v roku 2009 bol 44 467 EUR a v roku 2010 sa výnosy znížili o 58 %.
Podstatnú časť predstavoval príjem z projektu PPA. Hospodársky výsledok v roku 2010 bol
vo výške 25 842 EUR.
Zisk z hlavnej činnosti v roku 2009 tvorila suma 44 293 EUR (knihy a študijné materiály)
darované Národnou bankou Slovenska a samotný zisk predstavoval čiastku 174 EUR.
V roku 2010 predstavoval zisk z hlavnej činnosti IBV NBS, n.o. čiastku 23 037 EUR,
uvedený zisk vytvoril IBV NBS, n.o. v rámci projektu na Vzdelávanie zamestnancov
poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá) v oblasti
analýzy ich ekonomickej pozície s následným odborným poradenským servisom (za
účelom udržania ich finančnej stability a následným finančným napredovaním) v súlade
s prioritami Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a EÚ, prostredníctvom
Poľnohospodárskej platobnej agentúry.
3.1 Ukazovatele výnosov a nákladov
Porovnanie jednotlivých skupín výnosov z hlavnej činnosti za roky 2009 a 2010 (v tis. €):
Tabuľka 7 Porovnanie jednotlivých skupín výnosov z hlavnej činnosti za roky 2009 a 2010
(v tis. €):
k 31.12.2010
k 31.12.2009
Porovnanie rokov
2010 a 2009 v %
hlavná činnosť hlavná činnosť
hlavná činnosť
Tržby z predaja služieb
636
448
+104,44
Prijaté dary
0
48
-26,67
Ostatné výnosy
1
5
-2,20
Výnosy PPA projektov
41
0
+22,77
Výnosy z fondu EÚ
3
0
+1,66
Výnosy spolu
681
501
100
Tabuľka 8 Porovnanie jednotlivých skupín nákladov z hlavnej činnosti za roky 2009 a 2010
(v tis. € ):
k 31.12.2010
k 31.12.2009
Porovnanie rokov
2010 a 2009 v %
hlavná činnosť hlavná činnosť
hlavná činnosť
Spotreba materiálu a energie
19
7
+6
Služby
406
245
+80,5
Mzdové a sociálne náklady
230
200
+15
Ostatné prevádzkové náklady
1
1
0
Odpisy dlhodobého majetku
0
3
-1,5
Poskytnuté členské
2
2
0
Daň z príjmov
0
0
0
Náklady spolu
658
458
100
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Vývoj celkových nákladov a výnosov znázorňuje graf 6 Náklady a výnosy z hlavnej činnosti
v rokoch 2009 a 2010

Graf 6 Náklady a výnosy z hlavnej činnosti v rokoch 2009 a 2010
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3.2 Ukazovatele majetku a záväzkov
K 31. 12. 2010 vlastnil IBV NBS, n.o. 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. 2010 je
v celkovej sume 74 tis € .
Pohľadávky neuhradené do 31. 12. 2010 predstavujú sumu 20 tis. €, z toho sú preplatky 12
tis. €. V roku 2009 to bolo 2,4 tis. €. IBV NBS, n.o. tvoril rezervy na nevyčerpané dovolenky
a na audit za rok 2010 v sume 4 tis. €. V roku 2009 bola rezerva vo výške 3 tis. €.
Krátkodobé záväzky neuhradené do 31. 12. 2010 eviduje organizácia v sume 33 tis. €, z toho
je 14 tis. € záväzok voči zamestnancom, 8 tis. € zo sociálnou poisťovňou a 8 tis. € voči
daňovému úradu. Záväzky voči štátu a zamestnancom sú záväzky za december 2010. IBV
NBS, n.o. neeviduje žiadne staré záväzky voči štátu. V roku 2009 predstavovali celkové
záväzky sumu 69 tis. €, z čoho boli záväzky voči štátu za december 2009 v sume 34 tis. €.
Najväčšiu položku záväzkov voči daňovému úradu tvorí zostatok záväzku z DPH za
december.
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Tabuľka 9 Prehľad jednotlivých ukazovateľov znázorňuje nasledujúca tabuľka v tis. €:
Neobežný majetok spolu
Zásoby
Obchodné a iné pohľadávky
Finančné účty
Obežný majetok spolu
MAJETOK SPOLU
Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Rezervy
Ostatné záväzky dlhodobé
Obchodné a iné záväzky krátkodobé
Záväzky spolu
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ ZDROJE SPOLU

k 31.12.2010
0
44
23
74
141
141
104
4
0
33
37
141

k 31.12.2009
0
51
3
97
151
151
78
4
0
69
73
151

Graf 7 Majetok a záväzky v rokoch 2009 a 2010
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Revízor preveril hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.
3.3 Návrh na vysporiadanie zisku dosiahnutého za rok 2010
Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2010 – zisku navrhuje IBV NBS,
n.o. ponechať tento zisk na nerozdelenom zisku až do rozhodnutia Správnej rady IBV NBS,
n.o. o jeho použití.
3.4 Významné udalosti po skončení roka 2010
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, usudzujeme, že na
ďalší vývoj neziskovej organizácie bude mať vplyv najmä jej dominujúca činnosť. Od 1. 2.
2011 bola vykonaná zmena vo funkcii riaditeľa IBV NBS, n.o. K 31. 12. 2010 ukončil svoje
pôsobenie vo funkcii riaditeľa IBV NBS, n.o. Ing. Dušan Garay, CSc. Do funkcie riaditeľa
IBV NBS, n.o. bol od 1. 2. 2011 menovaný Ing. Peter Szovics, PhD.
V súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
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a v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 tretej vety Štatútu IBV NBS, n.o. guvernér NBS
vymenoval nových členov Správnej rady IBV NBS, n.o.
S účinnosťou od 16. 1. 2011 pôsobí Správna rada IBV NBS, n.o. v nasledovnom zložení:
Predsedníčka: Mgr. Lucia Štefunková
člen:
JUDr. Monika Mosejová
člen:
JUDr. Karol Krippel
člen:
PhDr. Jana Kováčová
člen:
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Revízorom neziskovej organizácie je naďalej Ing. Ivana Janíčková.
3.5 Správa audítora k účtovnej závierke
Je súčasťou materiálu a tvorí prílohu 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.

Prílohy uvádzané v texte výročnej správy sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle IBV
NBS, n.o.

Bratislava, 8. 4. 2011

Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.

17

