ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO

Dátum rokovania:

5. máj 2021

Začiatok rokovania:

1000 hod.

Spôsob rokovania:

online aplikácia MS Teams

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
zo 6. rokovania.
2. Aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore administratíva, ekonomika a
manažment v horizonte 2030.
3. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní a revíziu zoznamu
garantovaných NŠZ.
4. Správu o pôsobení fintech spoločností v sektore a možné vplyvy na ľudské zdroje.
5. Informáciu o pripravovanej konferencii „Quo vadis finančná gramotnosť?“
6. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 5. mája 2021.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Národné štandardy zamestnaní:


Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností



Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností



Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie



Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a
mikropodnikateľov



Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných
klientov



Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
Pracovník pri priehradke v bankovníctve

3. Presun garancie Národného štandardu zamestnania „Supervízor prevádzkových a
upratovacích služieb“ do garancie inej Sektorovej rady
4. Harmonogram tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní v garancii Sektorovej rady
do mája 2022.
5. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 5. mája 2021 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.
III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.
- za mesiac máj 2021 revízia troch a tvorba jedného NŠZ
Zodpovední: Sýkorová Katarína, Chačaturianová Ivica, Krátka Zuzana
Termín: 31. máj 2021
- za mesiac jún 2021 revízia troch a tvorba jedného NŠZ.
Zodpovední: Jurkovičová Monika, Bakošová Viera, Vaňová Jaromíra
Termín: 30. jún 2021

- za mesiac júl 2021 revízia troch a tvorba jedného NŠZ.
Zodpovední: Jurkovičová Monika, Sýkorová Katarína, Kopál Róbert
Termín: 31. júl 2021
2. Pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov pre sektor bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
3. Viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy
najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania poznámky, kde expert
detailne zapíše realizované práce.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
IV.
berie na vedomie
1. Predbežný termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v mesiaci október
2021 (presný termín a forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).
V Bratislave, 5. mája 2021

Jozefína Žáková v.r.
predsedníčka
Sektorovej rady pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený
audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na
prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1
naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený
medzi osoby z externého prostredia.

