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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Charakteristika neziskovej organizácie

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (ďalej Nezisková organizácia zverejňuje odborné 
v texte „IBV NBS, n.o.) bol založený zakladacou listinou  informácie spojené s predmetom jej činnosti na svojej 
dňa 16. októbra 2008, vyhotovenou podľa § 5 až 7 internetovej stránke www.ibv-nbs.sk a pro-
zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách stredníctvom drobných tlačovín. IBV NBS, n.o. je 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení členom European Banking and Financial Services 
neskorších predpisov. Jediným zakladateľom je Training Association (EBTN) a Asociácie inštitúcií 
Národná banka Slovenska, v zastúpení jej štatutárnym vzdelávania dospelých (AIVD).
zástupcom.

V súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. 
IBV NBS ako nezisková organizácia bola o neziskových organizáciách poskytuje IBV NBS, n.o. aj 

zaregistrovaná dňa 28. októbra 2008 Obvodným služby, ktoré majú charakter podnikania, na uvedené 
úradom Bratislava do registra neziskových organizácií aktivity získala živnostenské oprávnenie. Tieto služby 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod zatiaľ nemajú významný podiel na činnosti 
registračným číslom OVVS-30057/263/2008-NO. organizácie. V roku 2011 predstavovali 1,78 %.

IBV NBS, n.o. zriadila Národná banka Slovenska 
IBV NBS, n. o. bol v roku 2011 zaregistrovaný (NBS) ako jej zakladateľ, predmetom jej činnosti je 

do zoznamu prijímateľov 2 % z dane od fyzických aj poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti 
právnických osôb formou notárskej zápisnice. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 

duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovanie 
K 31. 12. 2011 IBV NBS, n.o. zamestnával celkom seminárov, školení, kurzov, prezentácií so zameraním 

8 zamestnancov, vrátane riaditeľa IBV NBS, n.o. na finančnú oblasť, organizovanie kultúrnych a spo-
ločenských podujatí, súťaží, výstav s vyššie uvedeným 

Výročná správa bola prerokovaná a schválená 
zameraním, spolupráca s ďalšími subjektmi aj na 

Správnou radou IBV NBS, n.o. na jej rokovaní dňa 26. 3. 
medzinárodnej úrovni a rozvíjanie tejto spolupráce, 

2012.
v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej 
kultúry. Výročná správa bude zverejnená v elektronickej 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 568/2009 Z.z. podobe na vlastnej internetovej stránke inštitútu 
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení www.ibv-nbs.sk a zároveň bude v písomnej podobe 
niektorých zákonov postupuje podľa ustanovení § 4 verejne prístupná k nahliadnutiu v sídle neziskovej 
ods. 1 písm a) a poskytuje ďalšie odborné vzdelávanie organizácie. 
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú 

Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu 
bola overená nezávislým audítorom, schválená kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti. 
Správnou radou IBV NBS, n.o. a odoslaná Nezisková organizácia o získanom vzdelaní vydáva 
v stanovenom termíne do 15. apríla 2012 na zve-osvedčenie. Nezisková organizácia ďalej poskytuje iné 
rejnenie v Obchodnom vestníku.  služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických 

služieb a informačných služieb a v oblasti podpory 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
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1.2 Sídlo a orgány neziskovej organizácie

Od svojho založenia je sídlo IBV NBS, n.o. v budove S účinnosťou od 16. 1. 2011 boli zakladateľom 
NBS na Tomášikovej ul. 28/a v Bratislave. vymenovaní noví členovia správnej rady IBV NBS, n.o.: 

V priebehu roka 2011 došlo k nasledovným 
zmenám v zložení Správnej rady IBV NBS, n.o.:

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. 

Riaditeľom neziskovej organizácie bol od 1. 2. 2011. Predsedníčka Správnej rady IBV NBS, n.o. o tejto 
2011 Ing. Peter Szovics, PhD.  skutočnosti informovala ostatných členov Správnej 

rady IBV NBS, n.o., ktorí na rokovaní Správnej rady IBV 
Obvodný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej NBS, n.o. dňa 15. 12. 2010 zhodne prehlásili, že v súla-

de s § 22 písm. b) zákona č. 213/1997 Z.z. o nezi- vnútornej správy po predložení potrebných dokladov 
skových organizáciách poskytujúcich všeobecne rozhodol o zápise nového štatutára do registra 
prospešné služby v znení neskorších predpisov a v sú- n e z i s k o v ý c h  o r g a n i z á c i í  p o d  č .  O V V S -
lade s čl. 6 ods. 9 Štatútu IBV NBS, n.o. odstupujú 30057/263/2008-NO. Dňom 1. 3. 2011 sa stal 
z funkcie člena Správnej rady IBV NBS, n.o. k 15. 1. 

štatutárnym orgánom – Ing. Peter Szovics, PhD., 2011.  
riaditeľ. 

V zmysle uvedených skutočností k 15. 1. 2011 
členovia Správnej rady IBV NBS, n.o. vrátane Revízor: Ing. Ivana Janíčková. Členov Správnej 
predsedníčky správnej rady v zložení: rady IBV NBS, n.o. volí a odvoláva zakladateľ. 

Predsedníčka: Ing. Gabriela Sedláková
člen:  JUDr. Monika Mosejová 
člen: Ing. Viliam Ostrožlík, MBA
člen: Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA
člen: Ing. Katarína Taragelová 

odstúpili zo svojich funkcií. 

Predsedníčka: Mgr. Lucia Štefunková

člen: PhDr. Jana Kováčová

člen: JUDr. Karol Krippel

člen: JUDr. Monika Mosejová

člen: doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
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Úlohou IBV NBS, n.o. je realizovať vlastné podujatia vyplývajúce zo zákona, ktoré vyžadujú 
vzdelávacie aktivity pre účastníkov z NBS, komerčné povinnosť pravidelného preškoľovania v oblasti 
banky a ďalšie finančné inštitúcie na základe odbornej a metodickej prípravy,  ochrany osobných 

údajov a problematiky  bezpečnosti práce. schváleného Programu vzdelávacích podujatí na 
príslušný  rok.

ź Manažérske vzdelávanie a rozvoj - podujatia sú 
Inštitút zároveň na základe Rámcovej zmluvy zamerané na získanie uceleného a systematicky 

o vzájomných vzťahoch a o spolupráci v oblasti usporiadaného súboru poznatkov, za účelom 
vzdelávania uzavretej medzi NBS a IBV NBS, n.o. a ro- prehĺbenia a rozšírenia vedomostí  o  manažérskych 
čnej objednávky NBS na rok 2011 vyplývajúcej funkciách – plánovaní, organizovaní a kontrolovaní, 
z Rámcovej zmluvy prioritne zabezpečoval prepojenia vedomostí v relevantných modelových 

situáciách a sú zamerané na  osvojenie si určitých vzdelávacie aktivity pre účastníkov z NBS 
techník a uľahčenie efektívne zvládať tieto funkcie. v hodnotenom kalendárnom období.

Tak ako každoročne, aj tento rok pripravil a pred- ź Rozvoj sociálnych kompetencií - v tomto 
ložil NBS program podujatí na rok 2011 pre účastníkov tematickom okruhu sú zaradené vzdelávacie podujatia 
z NBS, ktorý je k dispozícii ako východiskový materiál zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií a zruč-
pre identifikáciu vzdelávacích a rozvojových potrieb na ností, vrátane lektorských zručností.
ďalší rok. V programe boli zohľadnené požiadavky 

ź Jazykové vzdelávanie  - je realizované na realizáciu vzdelávacích podujatí na základe 
v rozličných formách, s diferencovanou intenzitou, podnetov od účastníkov, na základe spätnej väzby z do-
rozsahom i zameraním, rešpektujúc rozdielnosť tazníkov, osobných rozhovorov s lektormi a účastníkmi 
potrieb rôznych cieľových skupín a jednotlivých v čo najväčšom rozsahu a kvalite. Obsah katalógu  je 
účastníkov.prehľadne štruktúrovaný do 15. kategórií a celkovo 

obsahuje cca 140 podujatí vrátane jazykovej prípravy 
ź Vzdelávanie v oblasti IT je zamerané na a IT prípravy.
prehĺbenie a zdokonalenie štandardných počítačových 
vedomostí a zručností s pokračovaním v nad-V priebehu hodnoteného obdobia inštitút 
stavbov ých kurzoch predovšetkým formou celkovo realizoval a zabezpečil 437 vzdelávacích 
krátkodobých špecializovaných kurzov v rozsahu 6 – 16 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2638 účastníkov.
hodín so zameraním na praktickú prácu s vybranými 

Podľa obsahového zamerania sú vzdelávacie nástrojmi v rámci jednotlivých softvérov.
podujatia, ktoré IBV NBS, n.o. realizuje a zabezpečuje 

ź Všeobecné vzdelávanie - v tejto kategórii sú rozdelené do nasledovných tematických okruhov:
zaradené podujatia, ktoré realizuje a zabezpečuje 

ź Odborné vzdelávanie – zahŕňa podujatia, ktoré inštitút len pre účastníkov z NBS. V tomto tematickom 
sú zamerané predovšetkým na nadobudnutie a roz- okruhu sú zaradené podujatia, ktoré priamo nesúvisia 
šírenie odborných vedomostí a poznatkov priamo s výkonom povolania, ale majú informačný 
súvisiacich s pracovným zaradením účastníkov, ako aj a všeobecno-vzdelávací charakter.

2  PREHĽAD A VYHODNOTENIE 
     VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV 
     REALIZOVANÝCH IBV NBS, N.O. 
     V ROKU 2011
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Okrem vzdelávacích podujatí rozdelených do ź Odborné skúšky finančných sprostred-
uvedených okruhov inštitút zabezpečoval v priebehu kovateľov a odborná skúška aktuára –  inštitút 
roka pre finančných sprostredkovateľov odbornú zabezpečoval na základe poverenia NBS odborné 
skúšku pre stredný a vyšší stupeň, osobitné finančné skúšky finančných sprostredkovateľov v zmysle 
vzdelávanie v zmysle Vyhlášky MF SR, ako aj odbornú 

zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní  
skúšku aktuára.

a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre stredný a vyšší stupeň ź Osobitné finančné vzdelávanie – inštitút 
odbornej spôsobilosti. Zároveň v uvedenom období realizoval v zmysle vyhlášky MF SR č. 600/2009 a zá-
inštitút na základe poverenia NBS zabezpečoval aj kona č. 86/2009 Z.z., vzdelávacie podujatia určené 

š p e c i f i c k e j  c i e ľ o v e j  s k u p i n e  -  f i n a n č ný m  odbornú skúšku aktuára.
sprostredkovateľom. V priebehu roka sa uskutočnili 

Samostatnú časť prehľadu realizovaných aktivít prezenčnou formou vzdelávacie podujatia pre 
IBV NBS, n.o. v hodnotenom období predstavujú aj finančných sprostredkovateľov, ktorí svoju činnosť 

vykonávajú v sektore poistenia alebo zaistenia a v sek- aktiv ity  všeobecnoprospešného charakter u 
tore úvery. Osobitné finančné vzdelávanie zo sek-torov vyplývajúce zo štatútu IBV NBS, n.o. určené vybraným 
prijímanie vkladov, kapitálového trhu a doplnkového skupinám obyvateľstva, aktivity súvisiace so za-
dôchodkového sporenia, ktoré inštitút viackrát v prie- bezpečením odborných praxí pre študentov stredných 
behu roka zorganizoval boli pre malý záujem zo strany a vysokých škôl a ďalšie podujatia, na ktorých sa IBV 
finančných sprostredkovateľov vždy zrušené. 

zúčastnil, resp. participoval na ich príprave a realizácii.

2.1 Prehľad realizovaných podujatí pre zamestnancov 
       bankového a finančného sektora, vrátane účastníkov 
       z NBS 

  Tematický okruh Počet podujatí 

Odborné vzdelávanie: 
· realizované kurzy z katalógu IBV 
· zabezpečované kurzy pre NBS* 

o konané v priestoroch NBS 
o špecifické zameranie (vyplývajúce zo zákona) 
o prihlasovanie účastníkov z NBS na podujatia v SR a ČR 

 
48 

 
12 
28 

120 

Všeobecné vzdelávanie 2 

Manažérske vzdelávanie 31 

Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií 16 

Vzdelávanie v oblasti IT 29 

Jazykové vzdelávanie 138 

Osobitné finančné vzdelávanie 13 

Celkom 437  

 * Do kategórie zabezpečované kurzy sú zaradené podujatia, ktoré sme zabezpečovali mimo ročnej objednávky na základe 
požiadaviek NBS v priebehu kalendárneho roka v súlade s aktuálne vzniknutými vzdelávacími a rozvojovými potrebami.

Tabuľka 1 Počet realizovaných podujatí podľa jednotlivých okruhov
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Graf 1 Grafické znázornenie počtu realizovaných podujatí vrátane percentuálneho vyjadrenia

Tabuľka 2 Percentuálne vyjadrenie počtu realizovaných podujatí podľa jednotlivých okruhov

Tematický okruh Počet podujatí v % 

Odborné 47,6 

Všeobecné vzdelávanie 0,5 

Manažérske vzdelávanie 7,1 

Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií 3,7 

Vzdelávanie v oblasti IT 6,6 

Jazykové vzdelávanie  31,6 

Osobitné finančné vzdelávanie 3,0 

Celkom 100,0 
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2.2 Prehľad činnosti z hľadiska celkového počtu 
       účastníkov, ktorí sa na podujatiach zúčastnili 

Tabuľka 3 Počet účastníkov na vzdelávacích podujatiach podľa jednotlivých okruhov

Tematický okruh 

Počet účastníkov 

Kom. banky 
a finančné 
inštitúcie 

NBS Spolu 

Odborné vzdelávanie: 
· realizované kurzy z katalógu IBV 
· zabezpečované kurzy pre NBS 

o konané v priestoroch NBS 
o špecifické zameranie vyplývajúce zo zákona 
o prihlasovanie účastníkov z NBS na podujatia 

v SR a ČR 

 
346 

 
52 

0 
 

0 

 
177 

 
84 

363 
 

244 

 
523 

 
136 
363 

 
244 

Všeobecné vzdelávanie 0 67 67 

Manažérske vzdelávanie 0 164 164 

Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií 11 143 154  

Vzdelávanie v oblasti IT 0 211 211 

Jazykové vzdelávanie 8 459 467 

Osobitné finančné vzdelávanie 309 0 309 

Celkom  726 1912  2638  

 
Graf 2 Grafické znázornenie počtu účastníkov 
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Tabuľka 4 Percentuálne vyjadrenie počtu účastníkov podľa jednotlivých okruhov

Graf 3 Absolútne a percentuálne vyjadrenie počtu účastníkov 

Inštitúcia Počet účastníkov Vyjadrenie v % 

Účastníci z NBS 1912 72,5 

Účastníci z komerčných bánk a  fin. inštitúcií 417 15,8 

Finanční sprostredkovatelia - OFV 309 11,7 

Spolu: 2638 100,0 
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Tematický okruh 
Celkový počet účastníkov 

2010 2011 

Účastníci z NBS 1866 1912 

Účastníci z komerčných bánk a iných fin. inštitúcií 288 417 

Finanční sprostredkovatelia - OFV 125 309 

Celkom  2279 2638 

 

Tabuľka 5 Porovnanie počtu účastníkov za posledné dva roky

Údaje v tabuľke 5 majú informačný charakter z dôvodu rozdielneho zaradenia podujatí do jednotlivých okruhov, ako aj 
rozdielneho členenia okruhov v roku 2011 oproti roku 2010. V roku 2010 nie sú započítaní účastníci z NBS ( počet 322), 
ktorých sme prihlasovali na vzdelávacie podujatia organizované inými vzdelávacími inštitúciami v SR a ČR.
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2.3 Vyhodnotenie účasti na realizovaných podujatiach 
       podľa jednotlivých tematických okruhov

2.3.1 Vyhodnotenie v tematickom okruhu odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie vychádzalo predovšetkým Podujatia v tejto kategórii teda môžeme rozdeliť na tzv. 
z ponuky v ročnom katalógu IBV NBS, n.o. a bolo podujatia:

ź realizované, ktoré vychádzali z ponuky uvedenej zamerané predovšetkým na nadobudnutie a rozšírenie 
v ročnom katalógu IBV NBS, n.o.  si odborných vedomostí a poznatkov priamo 
ź zabezpečované, ktoré inštitút zabezpečoval pre súvisiacich s pracovným zaradením účastníkov. Na 
účastníkov z NBS mimo ponuky uvedenej v ročnom podujatiach sa zúčastňovali spolu so zamestnancami 
katalógu IBV NBS, n.o. iných bankových a finančných inštitúcií aj účastníci 

z NBS na základe ročnej objednávky č. OĽZ -
1650/2010.

Tabuľka 6 Celkový prehľad počtu vzdelávacích podujatí a účastníkov na odbornom vzdelávaní 

Počet vzdelávacích podujatí Počet účastníkov z komerčných 
bánk 

Počet účastníkov z NBS 

208 398 868 

Celkový počet účastníkov 1266 

 
Realizované podujatia z katalógu IBV NBS, n.o.
Na týchto podujatiach sa predovšetkým zúčastňovali zamestnanci komerčných bánk a iných finančných inštitúcií.

Tabuľka 7 Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a účastníkov na odborom vzdelávaní 

Počet vzdelávacích podujatí Počet účastníkov z komerčných 
bánk 

Počet účastníkov z NBS 

48 346 177 

Celkový počet účastníkov 523 

 
Najväčší záujem prejavili účastníci o podujatie Basel III a podujatie organizované v spolupráci so Stre-

„Zákon o platobných službách, európsky platobný doeurópskou bankovou asociáciou (BACEE), Bank 
styk a SEPA prostredie v SR a EÚ“, na ktorom sa Analysis Training Course, na ktorých sa spolu 
zúčastnilo 40 účastníkov - 23 účastníkov bolo z NBS. zúčastnilo 27 účastníkov.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť účastníkov s pra-

Významnú skupinu podujatí na ktorých sa ktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z.z. o pla-
zúčastňovali zamestnanci bánk, účastníci z NBS a iných tobných službách a o zmene a doplnení niektorých 
finančných inštitúcií predstavovali podujatia zákonov a s ním súvisiacich opatrení NBS. Na podujatí 
zamerané na problematiku uzatvárania zmlúv, sa zúčastnili predovšetkým účastníci z oblasti 
vysporiadania zmluvných vzťahov, zmien v IFRS, práva platobného styku a back-office.
Európskej únie z pohľadu Lisabonskej zmluvy, ako aj 

Ďalšími úspešnými podujatiami, ktoré inštitút ďalšie kurzy zamerané na problematiku účtovníctva, 
zorganizoval spolu s konzultačnou spoločnosťou Risk daňovníctva a legislatívy, stručný prehľad aj s počtom 
Reward, bolo podujatie zamerané na problematiku účastníkov je uvedený v tabuľke 8.
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V dňoch 20. a 21. októbra 2011 sa v priestoroch IBV NBS, n.o. uskutočnil technický workshop Cedefopu na ktorom sa 
zúčastnilo 32 účastníkov. Cieľom workshopu bolo získať spätnú väzbu expertov z členských štátov EÚ konvenčného a kog-
nitívneho testovania dotazníka pripraveného konzorciom TNS, Franhofer Inštitútu a Londýnskej Univerzity. Meranie 
zručností poskytne informáciu o kvalitatívnych zmenách pracovných pozícií a úloh v jednotlivých oblastiach národného 
hospodárstva, vrátane finančného sektora.

Tabuľka 8 Vybrané odborné semináre podľa počtu účastníkov z komerčných bánk a finančných inštitúcií 
vrátane účastníkov z NBS

Názov vzdelávacieho podujatia Počet účastníkov z  NBS 
Zákon č. 546/2010 17 9 
Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie 13 8 
Zmeny v IFRS od roku 2009 17 9 
Právo Európskej únie z pohľadu Lisabonskej zmluvy 19 10 
BASEL III 18 2 
Rekodifikovaný zákon o kolektívnom investovaní 18 0 
Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov 19 14 
Overovanie pravosti podpisu a elektronický podpis 18 3 
Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch 17 5 
Zákon o platobných službách, EU platobný styk a SEPA prostredie 
v SR a EÚ 40 23 

Euroval 13 8 
SEPA  28 3 

 

Zabezpečované podujatia 
Počas roka 2011 zabezpečil inštitút pre účastníkov z NBS podujatia z odbornej problematiky, ktoré neboli zahrnuté v ročnej 
objednávke NBS, ale vychádzali z aktuálnej potreby a požiadaviek NBS. Do tejto kategórie sú zahrnuté aj štyri podujatia pre iné 
subjekty - kurzy IS TRAP - transporty peňazí, ktoré boli zabezpečené na základe požiadavky NBS. Všetky uvedené 
podujatia sa konali v priestoroch NBS.

Tabuľka 9 Počet zabezpečovaných vzdelávacích podujatí a účastníkov v odbornom vzdelávaní

Počet vzdelávacích podujatí Počet účastníkov z komerčných 
bánk 

Počet účastníkov z NBS 

12 52 84 

Celkový počet účastníkov 136 

 
Pre účastníkov z NBS – odbor štatistiky sme zabezpečili podujatie Vybrané problémy účtovania a vykazovania, na ktorom 

sa zúčastnilo 22 zamestnancov. Lektorsky podujatie zabezpečila doc. Ing. Božena Petrjánošová, s ktorou inštitút dlhodobo 
spolupracuje, účastníci vyjadrili spokojnosť s lektorským zabezpečením kurzu.

Pre účastníkov z NBS – odbor menovej politiky sme zabezpečili podujatie Ekonometria I.. V mesiacoch november a de-
cember sa uskutočnilo 5 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 10 účastníkov. Lektorsky podujatie zabezpečili pedagogickí 
zamestnanci Ekonomickej univerzity. Podujatie bude mať pokračovanie pre vyšší stupeň aj v roku 2012.

Pre účastníkov z NBS, ktorí sú zodpovední za spracovanie údajov o zahraničných aktívach a pasívach, ktoré predkladajú 
podnikateľské subjekty (nebankové), sme zabezpečili podujatie Finančné deriváty.
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Tabuľka 10 Prehľad zabezpečovaných kurzov pre zamestnancov NBS

Vzdelávacie podujatia špecifického zamerania (vyplývajúce zo zákona)
V súvislosti s vybranými profesiami, ktorým pravidelné preškoľovanie vyplýva zo zákona bolo preškolených a preskúšaných 
spolu 363 účastníkov.

Tabuľka 11 Prehľad zabezpečovaných kurzov pre účastníkov z NBS v odbornom vzdelávaní

Jednou z najväčších cieľových skupín pre ktorú sme zabezpečovali vzdelávacie aktivity na základe ročnej objednávky NBS 
boli aktivity zamerané na rozvoj fyzickej zdatnosti, odbornej prípravy a streleckého výcviku, školenie vodičov z pravidiel 
cestnej premávky, periodické preškolenie kuričov, školenie zamestnancov obsluhujúcich vysokozdvižné vozíky, atď.
Významný objem aktivít  pre túto oblasť predstavoval strelecký výcvik a fyzická príprava bankových policajtov NBS (vrátane 
expozitúr).

Vysielanie účastníkov z NBS na podujatia realizované vzdelávacími inštitúciami v SR a ČR
Osobitnou skupinou, ktorú inštitút v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov samostatne nevyhodnocoval sú podujatia 

organizované inými vzdelávacími inštitúciami v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, na ktoré inštitút zabezpečoval 
vysielanie účastníkov z NBS, na základe požiadaviek odboru riadenia ľudských zdrojov. V priebehu hodnoteného obdobia 
inštitút zabezpečil pre 244 účastníkov účasť na vzdelávacích podujatiach v SR a ČR, čo predstavovalo významnú položku 
v tematickom okruhu odborné vzdelávanie.

Názov vzdelávacieho podujatia Počet účastníkov 
Vybrané problémy účtovania a vykazovania 22 
Finančné deriváty 16 
Ekonometria I 10 
MS Excel I: pre analytikov 7 
Projektový kontrolling 7 
Školenie APS STATUS – DFT, subsystém STATAN- DFT 16 
Školenie správcu statických údajov  6 

 

Tabuľka 12 Prehľad zabezpečovaných kurzov – prihlasovanie účastníkov z NBS na podujatia v SR a ČR

Tabuľka 13 Celkový prehľad počtu vzdelávacích podujatí a účastníkov 

Počet vzdelávacích podujatí Celkový počet účastníkov 

120 244 

 

Počet vzdelávacích podujatí Celkový počet účastníkov 

31 164 

 

2.3.2 Vyhodnotenie v tematickom okruhu manažérske vzdelávanie

Počet vzdelávacích podujatí Celkový počet účastníkov 

28 363 
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Počet vzdelávacích podujatí Celkový počet účastníkov Počet účastníkov z NBS 

16 154 143 

 

IBV NBS, n.o. zabezpečoval v spolupráci s odborom riadenia ľudských zdrojov NBS, viaceré podujatia určené pre 
manažérov NBS. Uvedené podujatia sa uskutočnili v priestoroch NBS, v priestoroch inštitútu a dve podujatia, ktoré boli 
spoločným projektom NBS a ČNB boli realizované mimo Bratislavy. Lektori pri príprave obsahu vzdelávacích podujatí plne 
rešpektovali požiadavky účastníkov a požiadavky NBS, aby boli v maximálnej miere naplnené očakávania, ktoré si účastníci 
pred ich konaním stanovili.

Tabuľka 14 Prehľad kurzov s najvyššou účasťou účastníkov z NBS 

Cieľom manažérskeho vzdelávania, bolo základe požiadavky odboru riadenia ľudských zdrojov. 
poskytnúť účastníkom ucelený a systematicky Základnou témou podujatia bolo hodnotenie 
usporiadaný súbor poznatkov, prehĺbiť a rozšíriť výkonnosti zamestnancov. Podujatie bolo účastníkmi 
vedomosti  účastníkov o základných manažérskych kladne hodnotené, ocenili priestor na diskusiu a rie-
funkciách – plánovaní, organizovaní a kontrolovaní, šenie aktuálnej problematiky pri vedení ľudí. Medzi 
hodnotení zamestnancov a prepojiť tieto vedomosti ďalšie rozsiahle podujatia, ktoré inštitút zabezpečoval 
v relevantných modelových situáciách a s osvojením si bolo podujatie „Základný manažérsky program“, 
určitých techník a uľahčiť manažérom efektívne ktorý sa skladá zo siedmich modulov a „Workshop pre 
zvládanie týchto funkcií. Kurzy, ktoré zaznamenali vedúcich zamestnancov – ako viesť hodnotiace 
najväčšiu účasť aj s počtom účastníkov sú uvedené rozhovory“
v tabuľke 14.

Pri príprave podujatí Inštitút prihliadal aj na 
Ťažiskovým programom v oblasti manažérskeho požiadavky NBS, týkajúce sa výberu vhodných lektorov 

rozvoja, ktorý sme zabezpečovali pre NBS bol – odborníkov s dlhoročnými pracovnými a lektorskými 
trojmodulový program pod názvom „Manažérske skúsenosťami z bankovej praxe.
okrúhle stoly 2011“, ktorý inštitút zabezpečil na 

Manažérske vzdelávanie Počet účastníkov 

Workshop pre vedúcich – ako viesť hodnotiace rozhovory 77 

Manažérske okrúhle stoly 2011 (modul 1 – 3) 46 

Riadenie pracovnej výkonnosti v NBS a následné konzultácie I. a II. 12 

Vzťahové zručnosti manažéra 10 

Efektívne riadenie projektov 9 

Sebariadenie v manažérskej praxi 5 

Základný manažérsky program I – VII 5 

Celkom 164 

 

Tabuľka 15 Prehľad počtu vzdelávacích podujatí a účastníkov 

2.3.3 Vyhodnotenie v tematickom okruhu rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
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Názov podujatia Počet účastníkov 
z komerčných bánk 

Počet účastníkov z 
NBS 

Tímová spolupráca  0 37 

Pracovný výkon a vzťahové zručnosti   0 20 

Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi I. a II 
– 20 účastníkov 0 20 

Komunikačné zručnosti a rétorika 0 12 

Soft Skills Presentation and Meeting Skills  0 10 

Soft Skills – Refreshment 0 9 

Komunikačné zručnosti pre pokladníkov 0 8 

Profesionálne vedenie moderného sekretariátu 0 7 

Tajomstvo reči tela - neverbálna komunikácia 0 6 

Telefonická komunikácia pre Service Desk 0 5 

Efektívna prezentácia 0 5 

Vybavovanie reklamácií a sťažností 11 4 

Celkom: 11 143 

 

V tomto tematickom okruhu sú zaradené Inštitút v spolupráci s externými lektormi na 
vzdelávacie podujatia zamerané na rozvoj sociálnych základe požiadaviek NBS zabezpečoval vzdelávacie 
kompetencií a zručností. Vzdelávacie podujatia z tohto programy zamerané na tímovú spoluprácu, 
tematického okruhu inštitút zabezpečoval hlavne pre komunikačné zr učnosti ,  et iketu a  základy 
účastníkov z NBS. spoločenského protokolu. Kurzy, ktoré zaznamenali 

najväčšiu účasť aj s počtom účastníkov sú uvedené 
v tabuľke 16.V priebehu roka sa na podujatiach, ktoré realizoval 

a zabezpečoval inštitút zúčastnilo 154 účastníkov, Tieto podujatia boli súčasťou interného 
celkový prehľad je uvedený v tabuľke 15. vzdelávania pre účastníkov z NBS „priamo šité na mie-

ru“ s ohľadom na špecifické požiadavky a potreby NBS. 

IBV NBS n.o., v uvedenom období úspešne Cieľom tréningov bolo prehĺbiť vzťahy v kolektíve, 
realizoval kurz „Vybavovanie reklamácií a sťažností“, na naučiť sa pracovať v tíme, pochopiť úlohu jednotlivca 
ktorom sa zúčastnilo 15 účastníkov z komerčných bánk v tíme, jeho zodpovednosť, zlepšiť komunikáciu za úče-
a finančných inštitúcií vrátane štyroch účastníkov lom zvýšenia výkonnosti a efektívnosti a utužiť 
z NBS. pracovné vzťahy. 

Tabuľka 16 Prehľad kurzov, o ktoré účastníci z NBS prejavili najväčší záujem 
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Aplikácia Názov podujatia Počet účastníkov 

MS Word Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde 17 

MS Word Efektívne vytváranie veľkých dokumentov 1 8 

MS Word Efektívne vytváranie veľkých dokumentov 2 8 

MS Word Hromadná korešpondencia 5 

MS Excel Vytváranie makier 29 

MS Excel Pokročilé vytváranie makier vo VBA 22 

MS Excel Funkcie v tabuľkách 20 

MS Excel Kontingenčné tabuľky 17 

MS Excel Jednoduché vytváranie základných tabuliek 15 

MS Excel Pokročilejšie techniky práce v tabuľkovom procesore 6 

MS Excel Pokročilá práca s grafmi 6 

MS Power Point Základný kurz 14 

MS Power Point Nadstavbový kurz 9 

MS Access Základný kurz 14 

MS Access Špeciálne databázy 4 

MS Office 1 Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office 1 9 

Iné aplikácie Používanie internetu a vyhľadávanie 8 

Celkom:  211 

 

2.3.4 Vyhodnotenie v tematickom okruhu informačné technológie

Vzdelávanie v oblasti informačných technológií inštitút realizuje len pre účastníkov z NBS, vo forme interného 
vzdelávania v PC učebniach na ústredí NBS.  

IT vzdelávanie zamestnancov komerčného bankového a finančného sektora si banky a finančné inštitúcie zabezpečujú 
vo vlastných priestoroch s pomocou interných lektorov.
Vzdelávanie v tomto okruhu intenzívne prebiehalo počas celého roka 2011, pričom sa IT kurzy podľa záujmu a potreby 
za účelom uspokojenia všetkých záujemcov opakovali v priebehu roka viackrát. 

Pre kategóriu bežných používateľov programov kancelárskeho balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), 
ktoré sú inštalované v sieti NBS, boli určené nadstavbové kurzy zamerané na nadobudnutie štandardných počítačových 
vedomostí a zručností a v nadstavbových kurzoch na ich zdokonaľovanie hlavne formou krátkodobých špecializovaných 
kurzov v rozsahu 6 – 16 hodín, zamerané na praktickú prácu s vybranými nástrojmi v rámci jednotlivých softvérov. Podrobný 
prehľad o realizovaných kurzoch uvádza tabuľka 18. 

Najväčší záujem prejavili účastníci z NBS o nasledovné kurzy:
ź MS Excel 2003 – Vytváranie makier
ź MS Excel 2003 – Pokročilé vytváranie makier vo VBA
ź MS Excel 2003 – Funkcie v tabuľkách
ź MS Word 2003 – Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde

Tabuľka 18 Prehľad kurzov, o ktoré účastníci z NBS prejavili najväčší záujem 
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Podujatia jazykového vzdelávania realizované v roku  2011 mali za cieľ umožniť účastníkom zlepšenie úrovne ovládania 
cudzieho jazyka tak, aby mohli:

ź dôstojne reprezentovať svojho zamestnávateľa, 

ź kvalitne plniť aktuálne i budúce pracovné úlohy t. j. fungovať v cudzom jazyku na úrovni potrebnej pre prípravu a štúdium 
materiálov, ako i pre aktívnu účasť na medzinárodných podujatiach, pracovných stretnutiach a rokovaniach (prezentácie, 
vyjednávania a i.),

ź študovať odbornú literatúru, t. j. aby účastníci podujatí jazykovej prípravy zlepšili svoju schopnosť:

ˇ porozumieť a produkovať daný cudzí jazyk na primeranej úrovni v písomnej i hovorenej forme,

ˇ vyjadrovať sa plynulo, jasne, zrozumiteľne, pohotovo, efektívne a jazykovo správne v rôznych štandardných 
i neštandardných formálnych a neformálnych situáciách v pracovnom a  pracovno-spoločenskom styku,

ˇ vyjadrovať sa k bežným témam z rôznych oblastí života spoločnosti v hovorenej a písomnej forme,

ˇ orientovať sa v rôznych jazykových kontextoch a štylistických rovinách,

ˇ komunikovať v odbornom jazyku v ústnej i písomnej forme.

ź nadobudli základné informácie o rozdieloch medzi slovenskou kultúrou a cudzojazyčným prostredím, potrebné pre spo-
ločenský a pracovný styk so zahraničnými partnermi.

Realizácia podujatí jazykového vzdelávania zamestnancov NBS je vo všetkých smeroch plne podriadená ročnej objednávke 
NBS pre r. 2011, ako i aktuálne vznikajúcim požiadavkám v tejto oblasti vzdelávania. 

2.3.5 Vyhodnotenie v tematickom okruhu jazykové vzdelávanie

Tabuľka 19 Prehľad podujatí jazykového vzdelávania ( podľa typu kurzu)

Typ kurzu 
Počet účastníkov 

Počet podujatí Celkom z NBS 

Individuálne kurzy 22 22 22 

Skupinové kurzy 71 299 299 

Interné strednodobé špecializované skupinové kurzy 14 88 88 

Interné krátkodobé skupinové špecializované kurzy  3 25 17 

Externé kurzy v SR 12 17 17 

Externé kurzy v zahraničí 16 16 16 

Spolu:  138 467 459 

 
Pokiaľ ide o miesto konania, z celkového počtu 138 objednávky NBS na r. 2011 ako i podľa aktuálnych 

podujatí jazykového vzdelávania realizovaných v prvej požiadaviek, vždy v súlade s udanou špecifikáciou a po-
polovici r. 2011 sa 110 kurzov (434 účastníkov, z toho žadovaným zameraním. Naplnenosť skupinových 
426 účastníkov z NBS) uskutočnilo internou formou, kurzov bola priemerne 4,21 účastníkov v skupine.

Špecializované strednodobé a krátkodobé podujatia sa t. j. na ústredí NBS, vo VUZ Bystrina, resp. v prie-
uskutočnili na základe objednávky NBS a vychádzali storoch IBV NBS, n.o. na Tomášikovej ul. v Bratislave. 
z ponuky kurzov IBV NBS, n.o. pre rok 2011. Celkom 12 kurzov IBV NBS, n.o. realizoval 

externe, t. j. zaradením účastníkov z NBS do kurzov IBV NBS, n.o. realizoval 14 strednodobých 
dodávateľa realizovaných v jeho priestoroch v SR (17 špecializovaných skupinových kurzov z celkového 
účastníkov z NBS) a 16 kurzov sa uskutočnilo počtu 15 plánovaných. Zúčastnilo sa ich 88 účastníkov 
v zahraničí (16 účastníkov z NBS). (všetci z NBS, realizácia na ústredí NBS). Z 5 

Interné individuálne kurzy (22  podujatí) a interné krátkodobých špecializovaných skupinových podujatí 
skupinové  kurzy v rozsahu 1, 2 alebo 3 trimestre (71 sa realizovali 3 podujatia s 25 účastníkmi (z toho 17 
podujatí) boli konštituované na základe ročnej účastníkov z NBS). 
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Tabuľka 20 Prehľad interných strednodobých špecializovaných skupinových kurzov 

Tabuľka 21 Prehľad interných krátkodobých skupinových podujatí 

Tabuľka 22 Prehľad externých skupinových podujatí realizovaných v SR 

Názov kurzu Počet účastníkov 

Kurz anglickej gramatiky - Modul I 7 

Kurz anglickej gramatiky - Modul II 4 

Kurz anglickej gramatiky - Modul III 6 

Intermediate Professional/ Business English – Modul I 5 

Intermediate Professional/ Business English – Modul II 4 

Intermediate Financial English - Modul I 8 

Intermediate Financial English - Modul II 8 

Advanced International Financial English – Modul I (novinka) 5 

Writing in Business 4 

Effective Oral Communication in Business 7 

Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky BEC 2 – Modul I 7 

Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky BEC 3 – Modul I 7 

Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky BEC 3 – Modul II 5 

Advanced Survival Skills for Business Trips 11 

Spolu:  88 

 

Názov kurzu 
Počet účastníkov 

Celkom NBS 

Banking and Financial English 12 4 

Komunikácia so zahraničným partnerom v AJ 6 6 

Effective Meeting Skills 7 7 

Spolu: 25 17 

 

Názov Počet kurzov Počet účastníkov 

Externé školenie AJ realizované na základe požiadavky OLZ NBS 10 11 

Kurz Legal English (Britská rada) - náhrada za nerealizovaný 
interný kurz 1 2 

Presentation Skills (Bridge) - náhrada za nerealizovaný interný 
kurz 1 4 

Spolu: 12 17 
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Tabuľka 23 Prehľad externých podujatí realizovaných v roku 2011 v zahraničí

Z hľadiska voľby jazyka sa v roku 2011 z celkového počtu 138 kurzov v absolútnej väčšine realizovali kurzy v anglickom 
jazyku (134 kurzov, 461 účastníkov z toho 453 zamestnancov NBS), dva kurzy boli vo francúzskom jazyku (4 účastníci z NBS, 
externe, skupinový kurz), jeden kurz slovenčina pre cudzincov (1 účastník z NBS, externe, skupinový kurz), jeden zahraničný 
pobyt v Taliansku.

Tabuľka 24 Prehľad podujatí jazykového vzdelávania podľa študovaného jazyka

Lektorská činnosť v rámci interného jazykového vzdelávania pre účastníkov z NBS bola zabezpečená okrem internej 
lektorky IBV NBS, n.o. spoluprácou s 32 dodávateľmi, a to formou objednávky, resp. dohodou o pracovnej činnosti. Vyučovalo 
tak 41 lektorov 19 slovenských, ktorí viedli 51 interných kurzov, a 22 native speakerov, ktorí učili v 59 interných kurzoch. 

Testovanie sa realizovalo u 17 účastníkov z NBS, z uvedeného počtu 9 boli testovaní lektorkou IBV NBS, n.o. na základe 
žiadosti  NBS, zvyšok sa týkal realizácie špecializovaných kurzov.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. získal v septembri status testovacieho centra LCCI (London Chamber 
of Commerce and Industry International Qualifications). Za členský poplatok sme získali rôzne vzdelávacie materiály, prístup 
do databázy LCCI, ako aj rôzne informačné letáky pre záujemcov. IBV NBS, n.o. ponúka LCCI kvalifikácie a certifikáty 
v nasledovných oblastiach: 

ź English language qualifications 
ź Financial and quantitative qualifications
ź Marketing and customer service qualifications
ź Business, administration and IT qualifications

Zatiaľ však nebol záujem o tieto kvalifikácie, preto veríme, že vhodnou formou propagácie sa nám podarí získať záujemcov 
v budúcom roku. 

Názov externého školenia v zahraničí Počet kurzov Počet účastníkov 

AJ realizované na základe požiadavky OLZ NBS 15 15 

TJ realizované na základe požiadavky OLZ NBS 1 1 

 

Jazyk Počet 
podujatí 

Počet 
účastníkov 

z NBS 

Anglický jazyk 134 461 453 

Francúzsky jazyk 2 4 4 

Taliansky jazyk 1 1 1 

Slovenský jazyk 1 1 1 

Spolu: 138 467 459 
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2.3.6 Vyhodnotenie v tematickom okruhu všeobecné vzdelávanie

Tabuľka 25 Prehľad počtu vzdelávacích podujatí a účastníkov 

„Všeobecné vzdelávanie“, je novovytvoreným tematickým okruhom, do ktorého sme zahrnuli podujatia nesúvisiace 
priamo s pracovným výkonom. V predchádzajúcich rokoch boli uvedené podujatia vyhodnocované v ostatných okruhoch.

Počet vzdelávacích podujatí Celkový počet účastníkov 

4 67 

 

Tabuľka 26 Prehľad realizovaných kurzov 

Všeobecné vzdelávanie Počet účastníkov 

Work Life Balance  28 

Výživa a pracovná/mentálna výkonnosť 39 

Celkom 67 

 

2.3.7 Vyhodnotenie v tematickom okruhu osobitné finančné vzdelávanie

V  p r i e b e h u  r o k a  p r e  f i n a n č n ý c h  ny finančných sprostredkovateľov  boli nútení viackrát 
sprostredkovateľov pripravil inštitút osobitné zrušiť. 
finančné vzdelávanie (ďalej len OFV)  zo sektorov 

Uvedené podujatia lektorsky viedli a pripravovali poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov, 
skúsení odborníci – lektori z poisťovní, konzultačných prijímania vkladov, kapitálového trhu a doplnkového 
a poradenských firiem a Ekonomickej univerzity. Na 

dôchodkového sporenia pre všetky stupne odbornej 
základe získanej spätnej väzby z dotazníkov, 

spôsobilosti v zmysle Vyhlášky MF SR č. 600/2009 Z.z. 
rozhovorov s lektormi a predovšetkým s účastníkmi 
OFV sme spolu s lektormi mohli aktualizovať obsah Počas roka sa viackrát uskutočnilo len OFV zo sek-
vzdelávacích podujatí a prispôsobiť ho požiadavkám torov poistenia alebo zaistenia a sektora poskytovania 
účastníkov. úverov, nielen pre jednotlivcov - sprostredkovateľov, 

a le  a j  na  ob jednávku pr i amo pre  v i aceré  Účastníci OFV vyjadrili spokojnosť s uvedeným 
sprostredkovateľské spoločnosti  podľa  ich typom prezenčného vzdelávania, vyzdvihli odbornosť 
individuálnych požiadaviek. OFV z ďalších sektorov lektorov a  skutočnosť, že priamo na podujatí mohli 
(prijímania vkladov, kapitálového trhu a doplnkového s lektormi diskutovať o rôznych otázkach v rámci 
dôchodkového sporenia), sme pre malý záujem zo stra- uvedenej odbornej problematiky.

Tabuľka 27 Prehľad počtu vzdelávacích podujatí a počtu účastníkov 

Sektor Počet podujatí Počet účastníkov 

Poskytovanie úverov 10 238 

Poistenie alebo zaistenie 3 71 

Celkom 13 309 
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2.4 Vyhodnotenie odborných skúšok finančných 
       sprostredkovateľov a odborných skúšok aktuára

IBV NBS, n.o. na základe poverenia guvernéra NBS Odborné skúšky sa konali na viacerých miestach 
zabezpečoval odbornú skúšku finančných (Košice, Žilina, Banská Bystrica, Nitra), zúčastnilo sa 
sprostredkovateľov, ako aj odbornú skúšku ich 1008 účastníkov, ktorí absolvovali 1510 
aktuára. osoboskúšok v obidvoch stupňoch. Prehľad počtu 

skúšok a termínov je uvedený v tabuľke 28. Z celkového Inštitút pre finančných sprostredkovateľov 
počtu absolvovaných skúšok úspešne 1488 a 22 vyhlásil tridsať termínov odbornej skúšky pre stredný 

a vyšší stupeň vo všetkých sektoroch. V jednotlivých neúspešne. Úspešnosť na skúškach dosiahla 98,54 %. 
termínoch bolo účastníkom umožnené vykonať Úspešní účastníci získali osvedčenie o vykonaní 
odbornú skúšku zo všetkých piatich sektorov postupne odbornej skúšky sprostredkovateľa na finančných 
počas jedného dňa, pričom uvedené skúšky sa konali trhoch. 
prezenčnou formou za prítomnosti skúšobnej komisie.  

Tabuľka 28 Celkový prehľad počtu odborných skúšok a počtu účastníkov 

Odborná skúška Počet termínov Počet účastníkov Počet osoboskúšok 

Stredný stupeň 8 152 173 

Vyšší stupeň 22 856 1337 

Celkom 30 1008 1510 

 
V mesiacoch marec a december sa konala  odborná skúška aktuára, ktorú  IBV NBS, n.o. zabezpečoval na základe 

poverenia guvernéra NBS. Na skúšku aktuára v obidvoch termínoch bolo spolu pozvaných 44 účastníkov a zúčastnilo sa jej 37 
záujemcov. Zo zúčastnených záujemcov 15 skúšku aktuára úspešne ukončilo, úspešnosť skúšok bola 40,54 %. Prehľad 
o skúške aktuára udáva tabuľka 29. 

Tabuľka 29 Prehľad počtu skúšok a účastníkov na skúške aktuára 

Názov podujatia Počet termínov Počet zúčastnených Úspešne ukončilo 

Skúška aktuára 2 37 15 

 

2.5 Vyhodnotenie spokojnosti účastníkov vzdelávacích 
       podujatí za rok 2011

IBV NBS, n.o., pravidelne sleduje a vyhodnocuje zory na splnenie cieľov podujatia; na odbornosť 
spokojnosť účastníkov po absolvovaní vzdelávacieho lektorov a úroveň ich lektorských zručností; študijné 
podujatia.  Na záver vzdelávacieho podujatia sú materiály; aktuálnosť prednášanej problematiky a jej 
účastníkom rozdané dotazníky. prepojenosť s praxou; použité príklady a prípadové 

štúdie; dĺžku trvania vzdelávacieho podujatia; 
Sledovanie spokojnosti účastníkov vzdelávacích prípadne celkové organizačné zabezpečenie podujatia.

podujatí je v súlade so zavedeným systémom 
manažérstva kvality podľa ISO 9001. Spätnú väzbu získavame nielen z vyhodnotenia 

dotazníkov, ale aj prostredníctvom rozhovorov 
V dotazníkoch, ktoré sú anonymné majú účastníci s účastníkmi a lektormi počas konania vzdelávacieho 

možnosť vyjadriť spokojnosť, alebo pripomienky a ná- podujatia, prípadne z telefonických rozhovorov. 
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Počas roka 2011 IBV NBS, n.o. pravidelne po boli premietnuté do aktualizácie obsahu vzdelávacích 
skončení vzdelávacieho podujatia vyhodnocoval podujatí a použitých metód vzdelávania. 
dotazníky rozdané účastníkom jednotlivých podujatí. 

Účastníci vyjadrili spokojnosť s lektorským Spätná väzba získaná od účastníkov, ich hodnotenia, 
zabezpečením, aktuálnosťou ponuky kurzov, pripomienky a návrhy poskytujú cenné informácie, 
odbornosťou lektorov, používaním príkladov z praxe, ktoré IBV NBS, n.o. využíva pri zvyšovaní úrovne 
organizačným zabezpečením podujatí. V nasledujúcom a účinnosti vzdelávacích podujatí.   
období by IBV NBS, n.o. pri príprave vzdelávacích 

Z uvedeného vyhodnotenia dotazníkov (okrem podujatí mal zamerať svoju pozornosť na zvyšovanie 
jazykového vzdelávania, pre ktoré bol vytvorený spokojnosti účastníkov vymedzením väčšieho 
osobitný dotazník a je vyhodnocovaný zvlášť), za rok časového priestoru na diskusiu medzi lektormi a ú-
2011 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2010 sa výrazne častníkmi a klásť väčší dôraz na využívanie praktických 
nezmenila kvalita ponúkaných vzdelávacích podujatí.  príkladov a prípadových štúdií v rámci jednotlivých 

podujatí. 
Pri vyhodnotení podujatí organizovaných pre 

finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Pozitívne hodnotíme ústretovosť účastníkov pri 
v zmysle Vyhlášky 600/2009 MF SR účastníci oproti poskytovaní spätnej väzby, ktorá je dôležitou súčasťou  
predchádzajúcemu roku vyzdvihli, že výsledky a náme- rozvoja a zlepšovania kvality vzdelávacích podujatí, 
ty od účastníkov získané z vyhodnotenia dotazníkov ktoré IBV NBS, n.o. ponúka.    

2.6 Vyhodnotenie spokojnosti 
       účastníkov jazykového vzdelávania 

Ku koncu roka 2011 dostali účastníci jazykového Z vyhodnotenia dotazníkov vyplynulo, že 
vzdelávania a lektori možnosť prostredníctvom účastníci kurzov boli spokojní s celkovou kvalitou 
dotazníka vyjadriť sa ku kvalite a priebehu jazykového výučby, zo 115 účastníkov, ktorí dotazník vyplnili a o-
kurzu, ktorého sa zúčastňovali v priebehu roka. Cieľom dovzdali, až 65% ju hodnotilo najvyššou známkou 1, 
dotazníkov pre účastníkov bolo zistiť ich spokojnosť 25% známkou 2, priemernou známkou 3 ju hodnotilo 
s priebehom kurzu, ktoré zahŕňalo hodnotenie činnosti 6, 5%, známky 4 a 5 rovnako po 1,8%. V rámci 
lektora, odbornú spôsobilosť, výber študijných kompetencií IBV NBS, n.o. v zabezpečení a organizácii 
materiálov, celkovú organizáciu a zabezpečenie kurzu kurzu vyjadrili účastníci kurzov, ako aj lektori celkovo 
a následne získané výsledky, ako aj podnety zo strany spokojnosť s flexibilitou a ústretovosťou pri riešení 
lektorov, ktoré je možné použiť pre skvalitnenie situácií, ktoré vznikli počas organizácie a v priebehu 
jazykovej prípravy v nasledujúcom roku. kurzu, napr. rušenie hodín a iné.

2.7 Vyhodnotenie aktivít všeobecnoprospešného charakteru 
       vyplývajúcich zo štatútu neziskovej organizácie

V súlade s verejnoprospešným charakterom akadémie I. Karvaša, spolu 32 študentov a 3 členovia 
činnosti IBV NBS, n.o. pripravil a realizoval v hod- pedagogického zboru.
notenom období dve prednášky na tému „Falzifikáty 

Dňa 18. 11. 2011 IBV NBS, n.o. sa uskutočnila bankoviek“ pre študentov bratislavských obchodných 
prednáška pre študentov Obchodnej akadémie na Ne-akadémií.
vädzovej ul. v Bratislave, spolu 40 študentov a 2 

V termíne 14. 11. 2011 sa zúčastnili prednášky pedagógovia.
v priestoroch IBV NBS, n.o. študenti Obchodnej 
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2.8 Vyhodnotenie bezodplatných praxí študentov 
       stredných a vysokých škôl

IBV NBS, n.o. v termíne od 16. – 27. 5 2011 a 5. – osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. 
16. 9. 2011 zabezpečil povinnú prax pre dve študentky o ochrane osobných údajov.
z Obchodnej akadémie Nevädzová 3, Bratislava. Počas 

V termíne 24. - 27. 3. 2011 IBV NBS, n.o. poskytol praxe sa podieľali na inventarizácii fondu knižnice 
bezodplatne ubytovanie a učebne vrátane didaktickej a spracovaní vyraďovacích protokolov, spracovaní 

evidencie dochádzky, príprave podkladov pre mailing, techniky pre 35 účastníkov Network Meetingu AEGEE 
vyhotovení hárkov a štítkov na listy  a pomocných Europe. AEGEE je najväčšou študentskou organizáciou 
prácach pri príprave vzdelávacích podujatí. v Európe, ktorej súčasťou je 15 000 študentov, aktívne 

pôsobí vo viac ako 240 univerzitných mestách v 43 
V termíne 19. – 27. 7 2011 absolvovala na inštitúte 

krajinách Európy, svojimi aktivitami podporuje odbornú prax študentka Paneurópskej vysokej školy, 
vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a integráciu medzi Fakulty práva. Počas odbornej praxe sa podieľala na 
mladými Európanmi.spracovaní dokumentácie týkajúcej sa ochrany 

2.9 Ďalšie vzdelávacie aktivity IBV NBS, n.o.
Dňa 14. júna 2011 sa konal workshop Európa z Veľkej Británie a Českým inštitútom interných 

2020, ktorý zorganizovalo Zastúpenie Európskej audítorov. 
komisie na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú 

IBV NBS, n.o. získalo v septembri status spoločnosť. Riaditeľ inštitútu vystúpil s prezentáciou 
testovacieho centra pre medzinárodné kvalifikácie s názvom „Aké sú alternatívy financovania odborného 
London Chamber of Commerce and Industry vzdelávania“. Workshop bol súčasťou projektu Európa 
International Qualifications. Za členský poplatok sme 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa. 
dostali aj rôzne vzdelávacie materiály, prístup do Jeho cieľom bolo iniciovať odbornú diskusiu o stratégii 
databázy LCCI ako aj rôzne informačné letáky pre Európa 2020 a jej realizácii v slovenských 
záujemcov.  podmienkach.

V júni 2011 IBV NBS, n.o. vydal  prvé číslo Riaditeľ IBV NBS, n.o bol v súvislosti s prípravou 
elektronického newslettera v rámci mailovej kampane. aktualizácie stratégie celoživotného vzdelávania v SR 
FIN€T je elektronický odborný časopis pre každého, menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 
kto pracuje v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. za člena Pracovnej skupiny pre inováciu stratégie 
Bezplatne prináša novinky z oblasti finančného celoživotného vzdelávania.
vzdelávania automaticky do mailboxu klientov. 

Inštitút nadviazal spoluprácu v oblasti tvorby Koncom roka sa začalo s prípravou ďalšieho čísla 
vzdelávacích podujatí so spoločnosťou Risk Reward newslettera. 

2.10 Projektová činnosť IBV NBS, n.o.
IBV NBS, n.o. sa v roku 2011 zapojil do niekoľkých spolupráce a poskytovanie vzdelávacích programov 

projektových výziev zameraných najmä na podporu v oblasti finančného vzdelávania. Z 12 podaných 
medzinárodnej spolupráce, rozvoj cezhraničnej projektov boli dva projekty finančne podporené. 
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Konkrétne boli pripravené projekty v rámci nasledovných výziev: 

1. Program celoživotného vzdelávania, Comenius 
- projekt s názvom Zručnosti pre finančnú gramotnosť, sociálna sieť spotrebiteľov
- vytvorenie platformy pre spotrebiteľov s informáciami a vzdelávacími materiálmi v oblasti finančnej gramotnosti 

2. Medzinárodný Vyšehradský fond, program Standard Grants, projekt s názvom Future Skill Needs in the Financial Sector
- projekt je zameraný na rozvoj spolupráce vzdelávacích inštitúcií v krajinách V4 (Slovensko, Maďarsko, Česko 

a Poľsko) 
- výstupmi projektu je štúdia potrieb účastníkov vzdelávacích podujatí, workshop na výmenu skúseností a hodnotenie 

štúdie, tlač publikácie a letákov
- projekt bol podaný 14. septembra 2011

3. Program celoživotného vzdelávania - Jean Monnet 
- projekt s názvom Európska integrácia na slovenských školách
- cieľom je prostredníctvom pedagógov sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl fakty a znalosti 

o Európskej únii, jej inštitúciách a spôsobe fungovania
- projekt reflektuje na štyri oblasti: Európska integrácia a základné fakty o EÚ, Právo a inštitúcie EÚ, Finančná 

integrácia a Euro, Politiky EÚ 

4. Slovak Aid - Výzva na predkladanie projektov spolufinancovaných s USA, projekt s názvom Training System for Ukrainian 
Financial Authorities 
- hlavným cieľom projektu je zintenzívniť spoluprácu v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci v regióne Ukrajina
- poskytnutie konzultácie a odbornej pomoci v oblastiach hospodárskeho rozvoja a transformácie súkromného 

sektora v krajine
- projekt bol podaný 30. septembra 2011

5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výzva ADAM 2-2011/5/D, projekt s názvom Transfer finančných 
vedomostí a zručností od dobrovoľníkov k mládeži
- projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti mládeže
- cieľom je vyškoliť dobrovoľníkov v oblasti finančnej gramotnosti, ktorí pracujú s mládežou; tí následne vyškolia 

mladých ľudí 
- výstupmi projektu bude pripravený vzdelávací materiál, školenia a tréningy pre dobrovoľníkov 
- projekt bol podaný 5. októbra 2011

6. Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007 - 2013, Opatrenie 1.6.1. Spoločné 
školenia, vzdelávanie a vytváranie sietí, projekt s názvom Cross border cooperation for training development in financial 
advisory 
- rozvoj spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku (International Training Center for Bankers) 
- podpora aktivít v oblasti vypracovania spoločných školiacich a vzdelávacích metód a programov
- projekt bol podaný 21. október 2011

7. Fond GSK Jesenná výzva 2011, Pomáhajme seniorom žiť kvalitnejší život, projekt s názvom Naučme sa rozpoznávať 
falzifikáty v dôchodkovom veku 
- rozvoj zručností dôchodcov rozpoznávať a používať ochranné prvky spoločnej meny euro 
- vzdelávací seminár a informačná brožúra pre dôchodcov 
- projekt bol podaný 4. novembra 2011

8. Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Grantová výzva 2011: Podpora inkluzívneho 
vzdelávania, projekt s názvom Rozvoj finančnej gramotnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
- zlepšenie inklúzie cieľovej skupiny prostredníctvom rozvoja vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti
- semináre pre sociálne znevýhodnené deti, tvorba a tlač informačného materiálu 
- projekt bol podaný 14. novembra 2011

9. Medzinárodný Vyšehradský fond, program Small Grants, projekt s názvom Consumer's protection in the field of financial 
services
- workshop s partnermi na ochranu spotrebiteľov 
- výstupy prezentované na web stránke a zapracované do aktivít organizácií
- projekt bol podaný 1. decembra 2011

VÝROČNÁ SPRÁVA 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2011

O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ Strana

23



 Názov projektu Zdroj financovania Partneri Obdobie Stav 
1 Zručnosti pre 

finančnú gramotnosť, 
sociálna sieť 
spotrebiteľov 

Program celoživotného 
vzdelávania, Comenius 

Warsaw Institute of 
Banking, Poland, 
EFPA Česká 
republika, 
LOGOSINFO, s.r.o., 
ARACNE, BACEE 

11/11-10/13 podaný, 
nepodporený 

2 Future Skill Needs in 
the Financial Sector 

Medzinárodný 
Vyšehradský fond, 
Standard Grants 

International 
Training Centre for 
Bankers Ltd., 
Hungary, 
Foundation Warsaw 
Institute of 
Banking, Poland, 
European Financial 
Planning 
Association. Czech 
Republic 

01/12-08/12 podaný, 
nepodporený 

3 Európska integrácia 
na slovenských 
školách 

Program celoživotného 
vzdelávania, Jean 
Monet 

IBV NBS, n.o., 
Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

01/12 - 01/13 podaný, 
schválený  

 

V projektovej činnosti sa Inštitút zapojil do troch riešenie otázok finančnej gramotnosti. Tieto 
medzinárodných výziev. Prvý projekt podávalo projektové zámery neboli realizované.
konzorcium EBTN s názvom FASTEPS (Future 

I B V  N B S ,  n . o .  z á rove ň  pr i prav u j e  t r i  Activities and Skills in Training within EuroPean 
medzinárodné projekty v spolupráci s EBTN na Banking Sector), cieľom bola analýza vzdelávacích 
podporu aktivít v oblasti vypracovania spoločných výstupov pre profesijný rozvoj v bankovom sektore. 
školiacich a vzdelávacích metód a programov V spolupráci s Belgickou bankovou asociáciou sa IBV 
v spolupráci so zahraničnými partnermi. Zámerom NBS, n.o. uchádzal o účasť na projekte  technickej 
týchto projektov je podpora medzinárodnej pomoci EUROPAID, ktorý je určený pre bankové 
spolupráce, rozvoj cezhraničnej spolupráce a posky-vzdelávacie inštitúcie v Bangladéši. Tretí projekt bol 
tovanie vzdelávacích programov v oblasti finančného vypracovaný s cieľom vytvoriť sieť vzdelávacích 
vzdelávania.inštitúcií, finančných asociácii a spotrebiteľov na 

Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, výzva EAC/27/11, projekt s názvom FSS European Network for Triple 
„E“ Qualifications (NETEQ)
- európska sieť na podporu spolupráce, tvorba databázy formálneho a neformálneho vzdelávania, kvalifikácií a certifikátov
- Schránka Európskych kvalifikácií

Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, výzva EAC/27/11, projekt s názvom Professional Development for the 
working Life in the Financial Services Sector (PRIDE)
- posilnenie spolupráce vzdelávacích inštitúcií, tvorba systémov zodpovedajúcim potrebám trhu práce 
- spoločné európske systémy, metódy a nástroje 

Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, výzva EAC/27/11, projekt s názvom Quality Development Roadmap 
for Training in the Financial Services Sector (QUADRO)
- spoločné nástroje v zabezpečení kvality vo vzdelávaní, tvorba príručiek 

V roku 2011 získalo IBV NBS, n.o. dotáciu sa pripravil materiál, ktorý kopíruje Národný štandard 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu f in ančne j  g ramo tno st i  pre  p e d a go g ick ých  
Slovenskej republiky na realizáciu projektu zamestnancov základných a stredných škôl. Pomocou 
zameraného na finančné vzdelávanie pedagogických tohto materiálu sa začiatkom roka 2012 vyškolí 45 
pracovníkov základných a stredných škôl. Koncom roka pedagogických zamestnancov.

Tabuľka 30  Prehľad projektovej činnosti IBV NBS, n.o. 
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 Názov projektu Zdroj financovania Partneri Obdobie Stav 
4 Training System for 

Ukrainian Financial 
Authorities  
 

Slovak Aid Národná banka 
Ukrajiny  

01/12-06/13 podaný, 
nepodporený 

5 Transfer finančných 
vedomostí a zručností 
od dobrovoľníkov 
k mládeži 
 

MŠVVaŠ SR, ADAM 2 Asociácia užívateľov 
služieb, 
Banskobystrický 
krajský školský 
úrad, 
Krajský školský úrad 
v Trnave, Trenčíne 
a Nitre  

11/11 - 01/12 podaný, 
schválený 

6 Cross border 
cooperation for 
training development 
in financial advisory  

Program cezhraničnej 
spolupráce Maďarská 
republika - Slovenská 
republika 

Pénzugyi Tervez 
Tanácsa, Hungary  

05/12 - 04/13 
 

podaný, 
prebieha 
hodnotenie 

7 Naučme sa 
rozpoznávať 
falzifikáty 
v dôchodkovom veku 

Fond GSK Jednota dôchodcov 
Slovenska  

01/12-02/12 podaný, 
nepodporený 

8 Rozvoj finančnej 
gramotnosti detí zo 
sociálne 
znevýhodneného 
prostredia 

Nadácia otvorenej 
spoločnosti - Open 
Society Foundation 

- 01/12-08/12 podaný, 
nepodporený 

9 Consumer’s 
protection in the field 
of financial services 

Medzinárodný 
Vyšehradský fond, 
Small Grants 

International 
Training Centre for 
Bankers Ltd., 
Hungary, 
Foundation 
European Financial 
Planning 
Association. Czech 
Republic 

03/12-08/12 podaný, 
nepodporený 

10 FSS European 
Network for Triple „E“ 
Qualifications 
(NETEQ) 

Lifelong Learning 
Programme, Leonardo 
da Vinci, výzva 
EAC/27/11 

  pripravuje sa  

11 Professional 
Development for the 
working Life in the 
Financial Services 
Sector (PRIDE) 

Lifelong Learning 
Programme, Leonardo 
da Vinci, výzva 
EAC/27/1 

  pripravuje sa 

12 Quality Development 
Roadmap for Training 
in the Financial 
Services Sector 
(QUADRO) 

Lifelong Learning 
Programme, Leonardo 
da Vinci, výzva 
EAC/27/11 
 

  pripravuje sa 
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IBV NBS, n.o. bol zaregistrovaný dňa 28. októbra Organizácia dosiahla v roku 2011 výsledok 
2008 Obvodným úradom Bratislava do registra hospodárenia pred zdanením v hodnote 1 150 EUR, 
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne z toho z podnikateľskej činnosti v hodnote 4 492 EUR. 
prospešné služby pod registračným číslom OVVS- V roku 2010 dosiahla organizácia výsledok 
30057/263/2008-NO. hospodárenia pred zdanením 26 500 EUR, z toho 

z podnikateľskej činnosti 3 463 EUR.

Svoju činnosť začal inštitút uskutočňovať od 1. 1. Z hlavnej činnosti -  všeobecne prospešné služby 
2009. Porovnanie jednotlivých ukazovateľov bolo dosiahla  v roku 2011 nezisková organizácia výsledok 

hospodárenia pred zdanením – 3 342 EUR a v roku vykonané za obdobie rokov 2010 a 2011. Hoci štart 
2010 bol výsledok hospodárenia pred zdanením 23 037 organizácie bol v rokoch 2009 a 2010 dobrý, krízové 
EUR, viď tabuľky 31 a 32:obdobie v roku 2011 ovplyvnilo činnosť tejto 

organizácie. Prejavilo sa to aj na  hospodárskom Uvedené skutočnosti znázorňujú aj nasledujúce 
ukazovatele za obidva sledované roky:výsledku. 

3  VÝVOJ ZA ROKY 2010 A 2011 
     A VYBRANÉ EKONOMICKÉ
     UKAZOVATELE 

Tabuľka 31 Prehľad dosiahnutého zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2011

ROK 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 
 podnik. činnosť hlavná činnosť spolu 

Výnosy spolu  10 897 600 340 611 237 
Náklady spolu 6 405 603 682 610 087 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 4 492 -3 342 1 150 

Daň z príjmov 854  11 865  

Výsledok hospodárenia po zdanení 3 638 -3 353 285  

 
Tabuľka 32 Prehľad dosiahnutého zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2010

ROK 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 
 podnik. činnosť hlavná činnosť spolu 

Výnosy spolu  8 236 681 112 689 348 
Náklady spolu 4 773 658 073 662 846 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 3 463 23 037 26 500 

Daň z príjmov 658 0 658 

Výsledok hospodárenia po zdanení 2 805 23 037 25 842 

 
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 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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Hospodársky výsledok v roku 2011 bol po zdanení poradenským servisom (za účelom udržania ich 
285 EUR. V porovnaní s rokom 2010 predstavoval finančnej stability a následným finančným 
hospodársky výsledok po zdanení sumu vo výške 25 napredovaním) v súlade s prioritami Programu 
842 EUR. Zisk IBV NBS, n.o. vytvoril v rámci projektu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a EÚ, prostredníctvom 
n a  V z d e l á v a n i e  z a m e s t n a n c o v  p o ľ n o - Poľnohospodárskej platobnej agentúry.
hospodárskych subjektov (roľnícke a poľnoho- V roku 2011 IBV NBS, n.o. vytvoril z hlavnej 
spodárske družstvá) v oblasti analýzy ich činnosti stratu vo výške 3 353 EUR, ktorá bola pokrytá 
ekonomickej pozície s následným odborným podnikateľským ziskom vo výške 3 638 EUR.

3.1 Ukazovatele výnosov a nákladov
Vývoj nákladov a výnosov znázorňuje graf 4 Náklady a výnosy v rokoch 2010 a 2011.
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Graf 4 Výnosy a náklady v rokoch 2010 a 2011

K 31. 12. 2011 vlastnil IBV NBS, n.o. majetok získaný bezodplatne od svojho zakladateľa na základe Rámcovej zmluvy 
o vzájomných vzťahoch a spolupráci, a to:

a) knižný fond v hodnote 35 tis. EUR
b) učebnice v hodnote 9 tis. EUR

Konečný zostatok (t.j. stav peňazí v pokladni a na bankovom účte) k 31. 12. 2011 je v celkovej sume 85 tis € .

3.2 Ukazovatele majetku a záväzkov
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Pohľadávky neuhradené do 31. 12. 2011 EUR záväzok voči zamestnancom, 5 tis. EUR so Sociál-
predstavujú sumu 12 tis. EUR. V roku 2010 to bolo 20 nou poisťovňou a 7 tis. EUR voči daňovému úradu. 
tis. EUR. Krátkodobé pohľadávky  do lehoty splatnosti Záväzky voči štátu a zamestnancom sú mzdy za decem-
(do 30 dní) v celkovej výške 10198 EUR, po lehote ber 2011. IBV NBS, n.o. neeviduje žiadne staré záväzky 
splatnosti (do 60 dní) v celkovej výške 394 EUR, po le- voči štátu, suma 12 tis. EUR predstavuje dotáciu z Mi-
hote splatnosti (nad 60 dní) v celkovej výške 595 EUR. 

nisterstva školstva SR, v rámci projektu ADAM2, ktorý 
IBV NBS, n.o. tvoril rezervy na nevyčerpané dovolenky 

bude realizovaný v januári 2012. V roku 2010 a na audit za rok 2011 v sume 5,3 tis. EUR. V roku 2010 
predstavovali celkové záväzky sumu 33 tis. EUR, z čoho bola rezerva vo výške 4 tis. EUR.
boli záväzky voči štátu za december 2010 v sume 16 tis. 

Krátkodobé záväzky neuhradené do 31. 12. 2011 €. Najväčšiu položku záväzkov voči daňovému úradu 
eviduje organizácia v sume 44 tis. EUR, z toho je 12 tis. tvorí zostatok záväzku z DPH za december 2011. 

Tabuľka 33  Prehľad jednotlivých ukazovateľov

  k 31.12.2010 k 31.12.2011 

     Neobežný majetok spolu 0 1 793 

Zásoby 44 519 45 474 

Obchodné  a iné pohľadávky  23 005 12 120 

Finančné účty 73 879 84 900 

     Obežný majetok spolu 141 403 145 708 

MAJETOK SPOLU 141 403 147 501 

     Vlastné imanie spolu 103 329 96 565 

Rezervy 4 539 5 333 

Ostatné záväzky dlhodobé 323 574 

Obchodné a iné záväzky krátkodobé 33 240 45 029 

   Záväzky spolu 37 592 50 936 

ZÁVAZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU 141 403 147 501 
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Graf 5 Majetok a záväzky v rokoch 2010 a 2011
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3.3 Návrh na vysporiadanie zisku dosiahnutého 
       za rok 2011

Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov – zisku za rok 2011 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 Účtovná závierka a správa audítora k  účtovnej závierke
Účtovná závierka je súčasťou materiálu a tvorí prílohu č. 2 tejto  správy. 

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, 26. 3. 2012 

4  ZÁVER 

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