
Utorok 29. 11. 2022 o 15:00h

Vzdelávací program FinQ – implementácia a diagnostika

Prezentácia ponúkne základné predstavenie vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj kompetencií pre 21. storočie               
v kontexte finančnej kultúry žiačok a žiakov. Súčasťou vstupu bude charakteristika implementačných nástrojov programu FinQ       
a informácia o vstupných diagnostických zisteniach v aktuálnom školskom roku.

Prednášajúci:Prednášajúci:  Jana Kovaľová (programová manažérka FinQ Centrum n.o.)                                                                      
        Karel Dvořák (Expert EduQ, EDUAVEN)  

  
Utorok 29. 11. 2022 o 17:00h

Money Mindset

Vo vzťahu k peniazom sa človek niekedy správa iracionálne. Prečo je to tak? Čo determinuje môj vzťah k peniazom a aké sú moje 
prirodzené tendencie? Ako nastaviť zdravé hranice tak, aby sa to odzrkadlilo aj na kvalite môjho života? Odpovede na tieto 
otázky budeme spoločne objavovať na workshope Money Mindset.

Prednášajúci:Prednášajúci:  Ján Sedlák (koordinátor pre vzdelávanie IBV NBS)                                                                           
        Roman Fusek (riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS)  

  

Streda 30. 11. 2022 o 15:00h

Euro naša mena – ochranné prvky a falzifikáty

Prezentácia bude zameraná na ochranné prvky pravých eurových bankoviek. Teoretická časť bude spojená s praktickou časťou,     
v rámci ktorej sa účastníci naučia rozpoznávať ochranné prvky a  spôsob ich overovania na svojich bankovkách. Overenie   
hmatom, pohľadom a naklonením bude prezentované s ukážkami napodobnenia ochranných prvkov na falzifikátoch.

Prednášajúci:Prednášajúci:  Viera Bónová  (špecialista ochrany a analýzy platidiel NBS)                                                                      
        Mária Nahálková  (referent špecialista analýzy platidiel NBS)   

  

Streda 30. 11. 2022 o 13:00h

Finančná stabilita v neistých časoch. 

Čelíme náročným výzvam - rastie inflácia aj úrokové sadzby a ekonomika slabne. Ako to bude vplývať na domácnosti a podniky? 
Sú banky dosť silné, aby zvládli ťažké časy? A aká je v tom všetkom úloha NBS?.

Prednášajúci:  Pavol Latta (hlavný expert makroprudenciálnej politiky NBS)                                                                      
              

  

Streda 30. 11. 2022 o 17:00h

Prečo a ako bojuje centrálna banka s rekordným zdražovaním?

Zažívame obdobie rekordného zvyšovania väčšiny cien, teda inflácie. Čo je to inflácia a ako ju vôbec meriame? Prečo nám vadí 
vysoká inflácia a čo s tým dokáže centrálna banka urobiť? Mám sa báť dvojciferných úrokov na mojej hypotéke alebo sú už úroky 
na vrchole?

Prednášajúci:Prednášajúci:  Juraj Falath (expert analytik menovej politiky NBS)                                                                          
         

  

Utorok 29. 11. 2022 o 13:00h

Dôchodková reforma 2022: aké dôchodky očakávať do budúcnosti?

Reforma I. a II. dôchodkového piliera v roku 2022 mení niekoľko parametrov, ktoré budú mať významný vplyv na budúce očaká-Reforma I. a II. dôchodkového piliera v roku 2022 mení niekoľko parametrov, ktoré budú mať významný vplyv na budúce očaká-
vané dôchodky. Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia, nové podmienky pre predčasné dôchodky, rodičovský 
bonus, spomalenie rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tieto parametre v I. pilieri budú spôsobovať rozdielne výšky dôchodkov. 
Zavedenie predvolenej investičnej stratégie, zmena výplatnej fázy, zmena poplatkovej politiky a automatický vstup otvorí skrytý 
potenciál II. piliera prispieť k výrazne vyšším dôchodkom pre menej aktívnych sporiteľov. Ako čítať všetky tieto zmeny a ako sa   
prejavia na budúcich dôchodkoch? Ako použiť platformu Oranžová obálka na preskúmanie očakávaných dôchodkov?                    
To všetko sa dozviete na prednáške.

Prednášajúci:  Ján Šebo (ekonóm, Úrad vlády Slovenskej republiky)

Dni finančných spotrebiteľov 2022
Program podujatia

Termín: 29. – 30. 11. 2022

Miesto:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava 
     kongresová sála na prízemí + online stream


