
 
 
 

 

 
 

 
 

   POZVÁNKA 
 

na šieste rokovanie 
 

Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 
 
Miesto rokovania:                 Online – MS Teams (elektronická pozvánka) 
 
Dátum rokovania:  7. december 2020  
 
Začiatok rokovania:   13:00 hod.  
 
 
PROGRAM ROKOVANIA: 
 

I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady 

II. Informácia o inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady  

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia 

IV. Inovácie v sektore – koncept smart work 

VÚB Banka – zmeny v systéme práce – práca mimo pracoviska 

V. Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských 
zdrojov a návrh na aktualizáciu stratégie rozvoja ľudských zdrojov  
 

Lucia Lednárová Dítětová – prezentácia z posudkov k stratégiám 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

VI. Finančná gramotnosť  

Gabriela Horecká – mapovanie aktivít vo finančnej gramotnosti  
Hlasovanie o vytvorení stálej komisie pre finančnú gramotnosť pri 
Sektorovej rade 
 

VII. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania 
v sektore 
Monika Serafinova – prezentácia výsledkov dotazníka vo všetkých SR 

VIII. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní 
Hlasovanie o schválení harmonogramu revízie NŠZ – po skončení SR 

IX. Rôzne 

X. Záver rokovania Sektorovej rady 

Predpokladaný čas ukončenia - rokovania Sektorovej rady je 15:00 hod. 
 

 
Teším sa na Vašu účasť 

 
S pozdravom 
 

                               
 

   Jozefína Žáková v.r. 
predsedníčka  

Sektorovej rady pre ibankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 
Vybavuje: Martin Gymerský 
Prosíme, v prípade komplikácií ktoré by ohrozili Vašu účasť na rokovaní Sektorovej rady, prosím oznámte túto 
skutočnosť na adresu gymersky@trexima.sk, tel. číslo: +421 (0)948 411 744 
* Z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej vírusom COVID - 19 bude rokovanie Sektorovej rady zabezpečené 
online formou. Tajomník pošle členom linku na pripojenie sa k rokovaniu prostredníctvom platformy MS 
Teams. Na plnohodnotné rokovanie je potrebné, aby mal účastník k dispozícii počítač s funkčným mikrofónom. 
Z priebehu rokovania bude vytvorený audiozáznam pre interné účely Sektorovej rady. Tento záznam 
slúži výlučne na interné účely spojené s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej 
rady, čl. 6, bod 1 sú rokovania sektorových rád neverejné, preto záznam z rokovania sa nemôže šíriť 
medzi osoby z externého prostredia bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb. 


