
   
 
 
 

 

 

NÁVRH ZÁVEROV Z ROKOVANIA 
 

Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu 
a cestovný ruch 

 
 

 

Miesto rokovania: Koliba JOSU 
 Borová 469, Zuberec 
  

Dátum rokovania: 11. - 12. november 2015 

 
 

 
 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 
 na svojom 3. rokovaní pre činnosti NSP 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

 
1. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) za 

predchádzajúce obdobie (október – november 2015). 
 

2. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (november – december 2015). 
 
3. Zoznam NŠZ určených na revíziu. 

 
4. Novú funkcionalitu, dizajn a platformu Informačného systému NSP. 

 
5. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady zo 14. októbra 2015. 

 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Harmonogram činnosti na ďalšie obdobie (november – december 2015). 
 
2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 11. - 12. novembra 2015. 

 
 
 



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: tajomníčka Sektorovej rady 

T: 19. november 2015 
 
2. Na stránke www.sustavapovolani.sk v informačnej záložke Sektorovej rady uložiť dokumenty 

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

T: 19. november 2015 
 

3. Zrevidované NŠZ zaslať členom Sektorovej rady na pripomienkovanie. Po schválení NŠZ 
Sektorovou radou ich zaslať tajomníčke Aliancii na schvaľovanie. 

Z: tajomníčka Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
4. Navrhovať a predkladať zloženie pracovných skupín Sektorovej rady (titul, meno, priezvisko, 

zamestnávateľ, e-mail, tel. č.), určiť autorov NŠZ a nahlasovať návrhy tajomníčke Sektorovej rady. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

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

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

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

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
7. Vypĺňať pracovné výkazy v IS NSP. 

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

 
 

 
V Bratislave, 11. novembra 2015 

 
 

Mgr. Marek HARBUĽÁK, v.r. 
predseda Sektorovej rady 

pre obchod, marketing, gastronómiu 
a cestovný ruch 

 
 
 
Vybavuje: Mgr. Diana Kozáková 
kozakova@trexima.sk, tel. číslo: 0915 88 60 61, 02/333 222 78. 
 

http://www.sustavapovolani.sk/
mailto:kozakova@trexima.sk

