
Preèo práve IBV NBS, n.o.?

Kvalita našich vzdelávacích podujatí:

§vychádza z takmer 20-roèných skúseností 
IBV NBS, n.o. v oblasti vzdelávania 

§zakladá sa na dobrom poznaní bankového 
a finanèného sektora v SR

§je postavená na kvalitách našich dlho-
roèných spolupracovníkov – skúsených, 
odborne vynikajúco pripravených lektorov

§opiera sa o kvalitnú analýzu vzdelávacích 
potrieb odbornej i laickej verejnosti

§súvisí s našou snahou pohotovo reagova� 
na požiadavky trhu

§je výsledkom našich možností pripravi� 
vzdelávacie podujatia pod¾a požiadaviek, 
predstáv a potrieb našich klientov

§je pri mnohých kurzoch vytvorených 
a realizovaných IBV NBS, n.o. potvrdená 
akreditáciou Ministerstvom školstva SR

§IBV, n.o. je certifikovaný pod¾a európskej 
normy systému manažérstva kvality

§je posilnená èlenstvom v European Banking 
and  Financial Services Training Association 

Priamo v budove IBV NBS, n.o. ponúkame

ubytovanie a celodenné stravovanie 

úèastníkov vzdelávacích podujatí, ako aj

prenájom uèební vybavených 
didaktickou technikou.

Bližšie informácie o podmienkach prenájmu 
miestností, o ubytovacích a stravovacích 
službách nájdete na našej internetovej 
stránke: www.ibv-nbs.sk

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Tomášikova 28/a, P.O. BOX 53
    820 09 Bratislava 29

telefón + 421 (0)2 5787 3532
    fax + 421 (0)2 4333 9001

e-mail ibv@nbs.sk
web http://www.ibv-nbs.sk
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O IBV NBS, n.o.

Podporujeme vedomosti, zruènosti a kompe-
tencie, ktoré sú hnacím motorom vzdela-
nostnej ekonomiky. Prispievame k rozvoju 
talentu na finanènom trhu. 

IBV NBS, n.o. je nezisková organizácia 
Národnej banky Slovenska, ktorá poskytuje 
služby v oblasti vzdelávania.

§prepracovaný systém programov 
v oblasti špecializovanej odbornej prí-
pravy a zvyšovania kvalifikácie urèený 
pracovníkom bankového a ostatného 
finanèného sektora. Široké spektrum 
podujatí odráža aktuálne potreby 
zamestnancov bánk a finanèných 
inštitúcií - od základnej odbornej 
prípravy cez prípravu a zvyšovanie 
odborných kompetencií až po vzdelá-
vacie podujatia pre manažérov

§podujatia zamerané na rozvoj finan-
ènej gramotnosti urèené uèite¾om, ako 
aj žiakom základných a stredných škôl 

§vzdelávacie podujatia pre odbornú 
i širokú verejnos� zamerané na oblas� 
osobnostného rozvoja, prehåbenie 
vedomostí a rozvoj rôznych zruèností 
(napr. v oblasti IT a cudzích jazykov), 
s možnos�ou uplatni� osvojené 
poznatky a zruènosti v osobnom i pro-
fesijnom živote úèastníkov  

§vzdelávacie podujatia „šité na mieru“ 
pod¾a požiadaviek, predstáv a potrieb 
klientov 

Naša ponuka

Vzdelávacie podujatia

Ponúkame vysoko kvalitné odborné vzde-
lávacie podujatia v nasledujúcich oblastiach:

§Základné kurzy bankovníctva a pois�ov-
níctva

§Riadenie projektov 

§Riadenie aktív a pasív, rizík a nákladov 

§Finanèné trhy

§Finanèný manažment 

§Platobný styk

§Úètovníctvo, výkazníctvo a daòovníctvo 

§Interný audit

§Právne aspekty bankovníctva a finan-
èníctva

§Informaèné systémy pre finanèný sektor

§Svetová finanèná kríza a reforma medzi-
národného finanèného a menového 
systému

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpeèovaním 
odborných skúšok finanèných sprostredkova-
te¾ov a finanèných poradcov pre stredný 
stupeò odbornej spôsobilosti a výhradne 
pre vyšší stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a 
platných zákonov o finanènom sprostredko-
vaní a finanènom poradenstve a zároveò aj 
organizáciou skúšok aktuára.

Kurzy pre uèite¾ov prvého a druhého stupòa 
základných škôl a stredných škôl

Bankovníctvo a pois�ovníctvo

Osobitné finanèné vzdelávanie

Národný štandard finanènej gramotnosti

Dištanèné vzdelávanie

Manažérske vzdelávanie

Osobnostný rozvoj

Jazykové vzdelávanie

Úplnú ponuku 
vzdelávacích podujatí 

nájdete na internetovej stránke

European Foundation Certificate in Banking

So zameraním na manažérske a komuni-
kaèné zruènosti, hodnotenie zamestnancov, 
pracovno-právne aspekty práce manažérov 
a iné.

§

kolu  

§Stresmanažment (intenzívny tréning)

§Teambuilding (intenzívny tréning)

§Lektorské zruènosti  

§Prezentaèné zruènosti

§Financial English 

§Professional/Business English

§Business Writing

§Effective Oral Communication 
in Business

§Business Trips (Survival Skills)

§Kurzy anglickej gramatiky 

§Efektívna komunikácia v angliètine

§Prezentácie a správy v angliètine

§Kurzy v iných jazykoch (pod¾a požiadav-
ky klienta) 

Etiketa a základy spoloèenského proto-

http:/www.ibv-nbs.sk
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