
 
 
 
 

  
 

 

 
ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 

Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 
 
 

 

Miesto rokovania: Mikulášska chata 
 Demänovská dolina 

 

Dátum rokovania: 29. – 30. máj 2015 

 
 

 
 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 
 na svojom 2. rokovaní pre činnosti NSP 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Inštitucionálne a personálne zloženie sektorovej rady a možnosti zapojenia expertov najmä 
z odvetvia spracovania kože a obuvi. 

 
2. Hlavné zmeny vo vzorovom štatúte sektorovej rady. 
 
3. Zapojenie Sektorovej rady do projektu „Späť do školy“. 
 
4. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ) za 

predchádzajúce obdobie (marec – máj 2015). 
 
5. Metodiku tvorby NŠZ a prácu v informačnom systéme NSP. 
 
6. Návrh 16 NŠZ určených na pripomienkové konanie. 
 
7. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia (marec – máj 2015). 
 
8. Harmonogram plánovaných činností na ďalšie obdobie (jún – august 2015). 
 
9. Prehľad navrhovaných zmien v zozname zamestnaní garantovaných Sektorovou radou. 
 



  
    

 

 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. 16 NŠZ, ktoré boli vytvorené autormi a pripomienkované členmi Sektorovej rady. 
 
2. Zoznam zamestnaní garantovaných Sektorovou radou, ktorý je prílohou týchto záverov. 
 
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného v dňoch 29. – 30. mája 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: 5. jún 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: 12. jún 2015 
 

3. Navrhnúť zloženie pracovných skupín Sektorovej rady (titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, e-
mail, tel. č.), určiť autorov NŠZ a nahlásiť tento návrh tajomníčke Sektorovej rady. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: priebežne 

 
4. Predložiť predsedníčke Sektorovej rady návrh pracovných skupín Sektorovej rady za účelom ich 

schválenia. 
Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

5. Schváliť pracovné skupiny Sektorovej rady. 
Z: predsedníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

6. Aktivovať formuláre NŠZ v IS NSP podľa určenia autorov NŠZ. 
Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

7. Zapracovať pripomienky autorov k prideleným NŠZ. 
Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: 29. máj 2015 
 

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

T: 5. jún 2015 

http://www.sustavapovolani.sk/


  
    

 

 

 
9. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác na napĺňaní 

Registra zamestnaní v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

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

T: priebežne 
 
11. Zabezpečiť vyškolenie členov Sektorovej rady a pracovných skupín Sektorovej rady, ktorí sa budú 

podieľať na tvorbe NŠZ. 
Z: tajomníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

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

T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 
 
 

IV. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
1. Štruktúru a jednotlivé položky NŠZ s určením zodpovedných osôb pre ich napĺňanie. 
 

 
 

V Demänovskej doline, 30. mája 2015 
 
 
 
 
 
Erika LÖRINCZOVÁ, v.r. 

predsedníčka Sektorovej rady 
pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 
 

 


