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ZÁVERY Z ROKOVANIA 
Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo 

 
 

Miesto rokovania: Hotel Kaskády, Letecká 19, 962 31 Sliač - Sielnica 

 

Dátum rokovania: 11.novembra 2015 
 
 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 
 na svojom 3. rokovaní pre činnosti NSP 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia (júl – november 2015). 
 
2. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). 
 
3. Návrh 3 NŠZ určených na schvaľovanie. 

 
4. Harmonogram plánovaných činností, smerovanie sektorových rád a udržateľnosť systémového 

riešenia NSP. 
 

5. Informácie o doterajších skúsenostiach a ďalšom smerovaní duálneho systému vzdelávania v SR. 
 
6. Informácie o uplatnení absolventov na trhu práce v SR.   

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Tri NŠZ, ktoré boli vytvorené autormi a pripomienkované členmi Sektorovej rady, a to:  

 Autokarosár – autor Marcel Gjacko, 

 Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja) – autor Ľubomír Užák, 

 Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) – autor Ľubomír Užák. 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Zapracovať pripomienky k prerokovaným materiálom a zaslať v elektronickej forme ich upravenú 

verziu členom Sektorovej rady. 
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Z: tajomník Sektorovej rady 
T: 18. 11. 2015 

 
2. Na stránke  www.nsp.sk v informačnej záložke Sektorovej rady uložiť dokumenty a materiály z 

rokovania. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

3. Doplniť v alternatívnych názvoch NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) 
dodatok „v autoservise“, aby bolo jednoznačné odvetvie, v ktorom pracovník pracovnú činnosť 
vykonáva.  

Z: tajomník Sektorovej rady 
T: 18. 11. 2015 

 
4. Poslať prezentáciu o uplatnení absolventov na trhu práce členom sektorovej rady.  

Z: tajomník Sektorovej rady 
T: 19. 11. 2015 

 
5. Zmeniť fotografiu uvedenú pri NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu).   

Z: tajomník Sektorovej rady 
T: 18. 11. 2015 

 
6. Zaslať NŠZ odsúhlasené Sektorovou radou Aliancii sektorových rád na posúdenie a schválenie. 

Z: tajomníčka Aliancie sektorových rád 
T: 13.11. 2015 

 
7. Realizovať revíziu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác na napĺňaní 

Registra zamestnaní v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

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

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

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

 
 

V Sliači, 11. novembra 2015 
 
 

Mgr. Dáša Slovíková, v.r. 
predsedníčka Sektorovej rady 

pre automobilový priemysel a strojárstvo 
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