Celkové vyhodnotenie činnosti Aliancie sektorových rád za obdobie apríl
2011 – jún 2012
Z hľadiska nastavenia optimálneho metodického zabezpečenia činnosti
sektorových rád bolo kľúčovou úlohou vytvorenie Aliancie sektorových rád (ďalej
len „aliancia“) v systéme odborných tímov NSP.
Návrh jej inštitucionálneho zloženia, ako nadriadeného orgánu sektorových rád,
bol mimoriadne dôležitým predpokladom na úspešné splnenie úloh, na ktoré bola
zriaďovaná. Návrh štruktúry aliancie vychádzal zo štatútu a odrážal zastúpenie
väčšiny sektorov národného hospodárstva, sociálnych partnerov, orgánov štátnej
správy a orgánov územnej samosprávy (regionálne štruktúry) a ďalších subjektov
a predurčoval ju k riadeniu a koordinácii sektorových rád vytvorených v rámci
národného projektu NSP. Na základe návrhu inštitucionálneho zloženia aliancie sa
gestor projektu (MPSVR SR) obrátil so žiadosťou o nomináciu členov aliancie
vo februári 2011 na nasledovné inštitúcie.
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 nominant),
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1 nominant),
 Ministerstvo zdravotníctva SR (1 nominant),
 Ministerstvo hospodárstva SR (1 nominant),
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (1 nominant),
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1 nominant),
 Ministerstvo kultúry SR (1 nominant),
 Ministerstvo životného prostredia SR (1 nominant),
 Ministerstvo financií SR (1 nominant),
 Ministerstvo vnútra SR (1 nominant),
 Štatistický úrad SR (1 nominant),
 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (2 nominanti),
 Republiková únia zamestnávateľov (2 nominanti),
 Konfederácia odborových zväzov SR (1 nominant),
 Bratislavský samosprávny kraj (1 nominant),
 Trnavský samosprávny kraj (1 nominant),
 Nitriansky samosprávny kraj (1 nominant),
 Trenčiansky samosprávny kraj (1 nominant),
 Žilinský samosprávny kraj (1 nominant),
 Banskobystrický samosprávny kraj (1 nominant),
 Prešovský samosprávny kraj (1 nominant),
 Košický samosprávny kraj (1 nominant),
 Združenie miest a obcí Slovenska (1 nominant),
 Štátny inštitút odborného vzdelávania (1 nominant).
V rámci Aktivity č. 4 NSP I bol pre činnosť aliancie vytvorený štatút, ktorý
upravoval jej úlohy, ustanovoval zásady jej činnosti, vnútornej organizácie
a financovania. Štatút aliancie bol v decembri 2011 aktualizovaný najmä z hľadiska
personálnych zmien a doplnenia možnosti elektronického hlasovania o uzneseniach
aliancie.
Aliancia začala svoju činnosť prvým rokovaním dňa 27. apríla 2011
v Bratislave v zmysle štatútu. Aliancia riadi a koordinuje činnosť sektorových rád s

právomocou udeľovať licencie na činnosť sektorovým radám schváleným RV NSP.
Sprostredkúva komunikáciu sektorových rád s orgánmi štátnej správy a ďalšími
subjektmi. Jej hlavným poslaním je garantovať a reprezentovať činnosť sektorových
rád v Slovenskej republike, zaviesť a rozvíjať spoločnú platformu pre ich pôsobenie
a reprezentovať výstupy z ich činnosti na celoštátnej úrovni. Zároveň prispieť
koordináciou činnosti sektorových rád ku skvalitneniu a ojektivizácii monitorovania
potrieb trhu práce a k zosúlaďovaniu vzdelávacieho systému v Slovenskej republike
s potrebami
trhu
práce
v záujme
dlhodobo
udržateľnej
ekonomickej
konkurencieschopnosti krajiny a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva.
Prehľad realizovaných rokovaní aliancie:
 27. apríl 2011 Bratislava,
 8. – 9. december 2011 Sielnica,
 14. jún 2012 Bratislava.
Prehľad činnosti aliancie:
a) posudzovanie a schvaľovanie žiadostí na udelenie licencií
(zakladajúcich) na činnosť sektorových rád
V mesiacoch apríl – jún 2011 aliancia posúdila a udelila licencie (zakladajúce)
na činnosť všetkým 20-tim sektorovým radám. U predložených žiadostí
sa posudzovali štatúty sektorových rád, inštitucionálne a personálne zloženie
sektorových rád, závery z prvých rokovaní, prezenčné listiny a zoznamy
zamestnaní garantovaných jednotlivými sektorovými radami.
b) posudzovanie polročných správ garantov o činnosti sektorových rád
V zmysle platných štatútov sektorových rád je povinnosťou garantov
vypracovávať polročné správy o činnosti garantovanej sektorovej rady. Správy
sa predkladajú aliancii na posúdenie. Aliancia v súvislosti s činnosťou
sektorových rád posúdila za každú sektorovú radu dve správy (december
2011, jún 2012), v celkovom počte 40 polročných správ.
c) posudzovanie a schvaľovanie NŠZ vytvorených sektorovými radami

V zmysle platného štatútu aliancie, článok 2, písmeno j) je jednou z nosných
aktivít schvaľovanie finálnych verzií NŠZ na ich implementáciu do
informačného systému NSP. Tieto činnosti aliancie boli realizované v priebehu
piatich etáp posudzovania, pripomienkovania a schvaľovania NŠZ. V období
december 2011 – jún 2012 aliancia posúdila a schválila celkovo 369 NŠZ.






I. etapa – január 2012 = 49 NŠZ
II. etapa – marec 2012 = 40 NŠZ
III. etapa – apríl 2012 = 65 NŠZ
IV. etapa – jún 2012 = 59 NŠZ
V. etapa – jún 2012 = 156 NŠZ

Graf č. 1: Prehľad NŠZ (49) schválených alianciou podľa jednotlivých sektorových
rád – I. etapa
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Graf č. 2: Prehľad NŠZ (40) schválených alianciou podľa jednotlivých sektorových
rád – II. etapa
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Graf č. 3: Prehľad NŠZ (65) schválených alianciou podľa jednotlivých sektorových
rád – III. Etapa
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Graf č. 4: Prehľad NŠZ (59) schválených alianciou podľa jednotlivých sektorových
rád – IV. etapa
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Graf č. 5: Prehľad NŠZ (156) zaslaných aliancii na zaujatie stanoviska podľa
jednotlivých sektorových rád – V. etapa
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Graf č. 6: Celkový prehľad NŠZ (369) schválených alianciou a zaslaných na zaujatie stanoviska podľa jednotlivých sektorových
rád – I. - V. etapa
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