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6. marec 2020 

 

Správa 

Orgán EBA uverejňuje výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo v jeho 
novej Skupine zainteresovaných strán v bankovníctve 

V nadväznosti na postup preskúmania Európskych orgánov dohľadu (ESA), ktorý sa uskutočnil v 
roku 2019 a ktorý vstúpil do platnosti v januári 2020, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
dnes uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo v jeho novej Skupine zainteresovaných 
strán v bankovníctve. 

Mandát súčasných členov sa skončí 30. júna 2020. Výzva na vyjadrenie záujmu je otvorená 
uchádzačom zastupujúcim zainteresované strany v celej Európskej únii. Dátum uzávierky 
podávania prihlášok je 3. apríl 2020. 

 
Postup prihlasovania 
 
Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo v Skupine zainteresovaných strán v bankovníctve je 
otvorená uchádzačom zastupujúcim zainteresované strany v celej Európskej únii. Dátum uzávierky 
podávania prihlášok je 3. apríl 2020. 
Príslušné dokumenty na podanie prihlášky sa nachádzajú tu: https://eba.europa.eu/about-
us/organisation/banking-stakeholder-group 
 
Prihláška by mala byť zaslaná spolu so životopisom vo formáte Europass. Uchádzačov takisto 
vyzývame, aby predložili sprievodný list, v ktorom jasne uvedú dôvody na podanie prihlášky a 
predstavia hlavné očakávania, pokiaľ ide o ich budúci príspevok k práci Skupiny zainteresovaných 
strán v bankovníctve. 
 
Výberové konanie 
 
Podrobnosti o výberovom konaní sa nachádzajú v dokumente o výberovom konaní . 
 
Konečné rozhodnutie o zložení Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve prijme dozorná 
rada orgánu EBA do polovice júna 2020. Uchádzači budú zodpovedajúcim spôsobom informovaní 
do konca júna 2020 a nové zloženie Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve bude 
uverejnené na webovom sídle EBA. 
 
Prvé zasadnutie Skupiny zainteresovaných strán v novom zložení sa uskutoční 7. júla 2020. 
 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Základné informácie 

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve je zriadená v súlade s článkom 37 zakladajúceho 
nariadenia orgánu EBA a jej cieľom je uľahčiť dialóg a konzultácie so zainteresovanými stranami 
ohľadne činnosti orgánu EBA. 

Podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/20101 ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (EBA), 
sa od orgánu vyžaduje, aby v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 37 ods. 2 uvedeného 
nariadenia vytvoril Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve. 

Článok 37 bol s platnosťou od 1. januára 2020 zmenený. Na základe zmien, ktoré sa týkajú zloženia, 
dĺžky mandátu a rozsahu činností skupín zainteresovaných strán, je orgán EBA povinný znovu 
vytvoriť Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve v inom zložení. 

V súlade so zmenami sa Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve bude naďalej skladať z 30 
členov. Skupinu budú odteraz tvoriť: 

(i) 13 členovia vyvážene zastupujúci finančné inštitúcie pôsobiace v Únii, z ktorých traja 
členovia budú zastupovať družstevné banky a sporiteľne; 

(ii) 13 členovia zastupujúci zástupcov zamestnancov finančných inštitúcií pôsobiacich 
v Únii, spotrebiteľov, používateľov bankových služieb a zástupcov MSP a 

(iii) štyria členovia, ktorými sú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. 

 
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve orgánu EBA zasadá aspoň štyrikrát ročne v úrade 
EBA a z vlastnej iniciatívy, keď to uzná za potrebné. Orgán EBA hradí náklady na ubytovanie 
a cestovné náklady pre tieto kategórie zainteresovaných strán: spotrebitelia, akademickí 
pracovníci, zamestnanci a zástupcovia MSP a používatelia bankových služieb. Funkčné obdobie 
všetkých členov Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve orgánu EBA trvá štyri roky a pre 
jednotlivých členov je ho možné raz predĺžiť. Ďalšie informácie o činnostiach Skupiny 
zainteresovaných strán v bankovníctve sa nachádzajú tu. 

 

 

                                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=SK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=SK
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=SK

