
 

 

 
 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

Sektorovej rady pre elektrotechniku 
 
 
 

Národný projekt:  Národná sústava povolaní III (NSP III) 
Kód ITMS:   BSK 27130130039, SVK 27110130041 
Prijímateľ NFP:   Sekcia práce MPSVR SR 
Dodávateľ (riešiteľ projektu): TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 
Názov aktivity:   Zabezpečenie fungovania existujúcich 20 sektorových rád 

Budovanie Informačného systému NSP 
 
 

Miesto rokovania: Agropenzión ADAM, Podkylava 
 

Dátum rokovania: 13.5. 2015 

 
Sektorová rada pre elektrotechniku 

 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 pre elektrotechniku (ďalej len 

„Sektorová rada“). 
 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho rokovania.  
 

3. Nový štatút Sektorovej rady. 
 

4. Vyhodnotenie prác na tvorbe NŠZ. 
 

5. Pripomienkovanie a schvaľovanie vytvorených NŠZ, rozdelenie autorstva nepriradeným a novým 
NŠZ. 

 

6. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 

7. Makroekonomické a odvetvové ukazovatele, sektorové analýzy. 



 

 

 
 

 

8. Regionálne štatistiky zamestnanosti a nezamestnanosti. 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady. 

 
2. Aktualizovaný zoznam zamestnaní garantovaných Sektorovou radou a zmeny pre revíziu SK 

ISCO-08. 
 

3. Predpokladaný termín a miesto 3. rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku. 
 
4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 13. mája 2015. 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
2. Na stránke IS NSP v informačnej záložke Sektorovej rady uložiť dokumenty a materiály súvisiace 

s jej činnosťou. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 29. máj 2015 
 

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

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
4. Aktívne sa zúčastniť pripomienkovania vytvorených NŠZ v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

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

podieľať na tvorbe NŠZ. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

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

T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 



 

 

 
 

 
 
 

V Podkylave, 13. mája 2015 
 
 

Mgr. Andrej Lasz v. r. 

predseda Sektorovej rady 

pre elektrotechniku 

 


