
 

 

 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA  

SEKTOROVEJ RADY PRE DOPRAVU, LOGISTIKU, POŠTOVÉ SLUŽBY 

 

 

Dátum rokovania:  23. - 24. november 2015 

 

Miesto rokovania:  Agropenzión Adam, Podkylava 188, 916 16 Podkylava 

 

 

 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

 na svojom 3. rokovaní pre činnosti NSP 

 

 

I. 

p r e r o k o v a l a 
 

 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby 

(ďalej len „Sektorová rada“) z predchádzajúceho obdobia (júl – november 

2015). 

 

2. Vyhodnotenie prác na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní (ďalej 

len „NŠZ“) za predchádzajúce obdobie (júl – november 2015). 

 

3. Návrh NŠZ „Agent a disponent prepravy“, určeného na schvaľovanie Sektorovou 

radou. Sektorová rada sa uzniesla na zmene názvu NŠZ na „Prepravný pracovník 

v železničnej doprave“. 

 

4. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (november – december 2015). 

 

5. Zmeny v zozname zamestnaní garantovaných Sektorovou radou. 

 

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

 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Aktualizovaný zoznam zamestnaní garantovaných Sektorovou radou, ktorý je 

prílohou týchto záverov. 

 

2. NŠZ „Prepravný pracovník v železničnej doprave“, ktorý bol vytvorený autorkami 

a pripomienkovaný členmi Sektorovej rady. 

 



 

 

 

 

3. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (november – december 2015). 

 

4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného v dňoch 23. – 24. novembra 2015. 

 

 

III. 

o d p o r ú č a 

 

1. Prevziať garanciu nad NŠZ „Operátor vysokozdvižného vozíka“ a „Vážnik“, ktoré 

boli Realizačným tímom NSP navrhnuté na doplnenie do zoznamu zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. 

 

2. Zaradiť NŠZ „Viazač bremien“, ktorý bol Realizačným tímom NSP navrhnutý na 

doplnenie do zoznamu zamestnaní garantovaných Sektorovou radou na základe 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, pod garanciu Sektorovej rady pre 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a spolupracovať na jeho tvorbe, vzhľadom 

na jeho prierezový charakter, formou pripomienkového konania. 

 

3. Neprevziať garanciu nad a nevypracovávať NŠZ „Manipulačný pracovník, 

nosič“, ktorý bol Realizačným tímom NSP navrhnutý na doplnenie do zoznamu 

zamestnaní garantovaných Sektorovou radou na základe klasifikácie zamestnaní 

SK ISCO-08. 

 

 

IV. 

u k la d á 

 

1. Zapracovať pripomienky k prerokovaným materiálom a zaslať v elektronickej 

forme ich upravenú verziu členom Sektorovej rady. 

Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: 2. december 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: 2. december 2015 

 

3. Zapracovať pripomienky autorov k schválenému NŠZ „Prepravný pracovník v 

železničnej doprave“. 

Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: 24. november 2015 

 

4. Zaslať NŠZ „Prepravný pracovník v železničnej doprave“ schválený Sektorovou 

radou Aliancii sektorových rád na posúdenie a schválenie. 

Z: tajomníčka Sektorovej rady 

http://www.sustavapovolani.sk/


 

 

 

 

T: 27. november 2015 

 

5. Aktívne sa zúčastňovať pripomienkovania vytvorených a zrevidovaných NŠZ v IS 

NSP. 

Z: členovia 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, 24. novembra 2015 

 

 

 

Ing. Daniel HRDINA, v.r. 

predseda Sektorovej rady 

pre dopravu, logistiku, poštové 

služby 

 

 


