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ZÁVERY Z ROKOVANIA 
Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo 

 
 

Miesto rokovania: Poľovnícky hotel Diana, Stráža 255, 013 04 Žilina 

Dátum rokovania: 17. jún 2015 

 
 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 
 na svojom 2. rokovaní pre činnosti NSP 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady. 
 

2. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia (február – jún 2015). 
 
3. Hlavné zmeny vo vzorovom štatúte sektorovej rady. 
 
4. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) za 

predchádzajúce obdobie (marec – jún 2015). 
 
5. Návrh 5 NŠZ určených na schvaľovanie. 

 
6. Informácie o pripravovaných zamestnaniach v oblasti zvárania a stretnutí, ktoré sa uskutoční 

v nasledujúcich týždňoch v Poprade.  
 
7. Harmonogram plánovaných činností na ďalšie obdobie (jún – august 2015). 

 
8. Makroekonomické a odvetvové ukazovatele.  

 
9. Informácie od p. KUZMU o pripravovanom projekte a možnostiach participácie.  
 

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Štyri NŠZ, ktoré boli vytvorené autormi a pripomienkované členmi Sektorovej rady, a to:  
 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe - autor: Ing. Rastislav Lapoš, KIA Motors Slovakia 

 Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič – autor Ing. Ľubomír Sáraz, ZVS IMPEX 

 Strojársky špecialista automatizácie – autor Ing. Jozef Krejčí, KCB 

http://www.esfgov.sk/
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 Strojársky technik automatizácie – autor Ing. Jozef Krejčí, KCB 
 

2. Presunutie 2 NŠZ do iných sektorových rád, a to: 

 Prípravár a montér kovových konštrukcií - stavebníctvo 

 Montér lán a zdvíhacích zariadení – elektrotechnika/remeslá 
 

3. Zaradenie zamestnania Rovnač, ohýbač pod NŠZ Strojný zámočník. Rovnač, ohýbač nebude 
vypracúvaný samostatne. 

 
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: tajomník Sektorovej rady 
T: 19. jún 2015 

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

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

T: 19. jún 2015 
 

3. Zaslať NŠZ odsúhlasené Sektorovou radou Aliancii sektorových rád na posúdenie a schválenie. 
Z: tajomníčka Aliancie sektorových rád 

T: 19. jún 2015 
 

4. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác na napĺňaní 
Registra zamestnaní v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
5. Aktívne sa zúčastňovať pripomienkovania vytvorených NŠZ v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
6. Zabezpečiť vyškolenie členov Sektorovej rady a pracovných skupín Sektorovej rady, ktorí sa budú 

podieľať na tvorbe NŠZ. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

7. Vypĺňať pracovné výkazy v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 
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8. Dopracovať NŠZ Strojársky špecialista riadenia výroby s cieľom upraviť charakteristiku 

a kompetenčný model NŠZ najmä s ohľadom na kompetencie v oblasti riadenia podriadených 

pracovníkov.  

Z: Ing. Rastislav Lapoš 
T: priebežne 26.6.2015 

 
9. K vytváraných NŠZ dopĺňať informačnú gramotnosť minimálne na elementárnej úrovni vzhľadom 

na požiadavky, ktoré sa kladú na každého zamestnanca.  
 

10. Zmeniť, resp. doplniť formuláciu ekonomickej a finančnej gramotnosti, aby zodpovedala aj 
potrebám riadiacich zamestnancov. Súčasná definícia je úzko naviazaná len na zamestnania 
v oblasti účtovníctva.  
 

 
V Stráži, 17. júna 2015 

 
 
 

Mgr. Dáša Slovíková, v.r. 

predsedníčka Sektorovej rady 

pre automobilový priemysel a 

strojárstvo 
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