
 
 

 

 

ZÁVERY  
 

z druhého rokovania 

Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 
pre činnosti NSP III 

 

 
Dátum rokovania:  27. október 2015 
 

Miesto rokovania:  Hotel Pod lipou, Harmónia 3037, 900 01 Modra 
 

 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 na svojom 2. rokovaní pre činnosti NSP III 
 

I. 
p r e r o k o v a l a 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho rokovania. 
 
2. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) za 

predchádzajúce obdobie (máj – október 2015), revíziu NŠZ. 
 
3. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (november 2015). 

 
4. Zmeny v názvoch NŠZ, zozname garantovaných NŠZ Sektorovou radou, námety na revíziu 

klasifikácie SK ISCO-08. 
 

5. Aktuálny stav prác na projekte NSP. 
 

6. Udržateľnosť systémového riešenia NSP. 
 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Harmonogram činnosti na ďalšie obdobie (november 2015). 

 
2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 27. októbra 2015. 

 



 
 

 

 

 
III. 

u k l a d á 
 

1. Zapracovať pripomienky k prerokovaným materiálom a zaslať v elektronickej forme ich upravenú 
verziu členom Sektorovej rady. 

Z: tajomníčka Sektorovej rady 
T: 4. október 2015 

 
2. Na stránke www.sustavapovolani.sk v informačnej záložke Sektorovej rady uložiť dokumenty 

a materiály súvisiace s jej činnosťou. 
Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 
 
 
3. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác na napĺňaní 

Registra zamestnaní v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

7. Realizovať revíziu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: do 23. novembra 

 
 

4. Aktívne sa zúčastňovať pripomienkovania vytvorených NŠZ v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 
5. Vypĺňať pracovné výkazy v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 

 
 
  
 
V Bratislave, 30. októbra 2015 

JUDr. Jozefína ŽÁKOVÁ, v. r. 
predsedníčka  

Sektorovej rady pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 

http://www.sustavapovolani.sk/

