9. rokovanie
Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
16. február 2022

1. PROGRAM ROKOVANIA
1.

Otvorenie rokovania

2.

Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

3.

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4.

Duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠ polytechnickej J. A. Baťu – vstup p.
Trčková

5.

Strategický materiál PRÁCA 4.0

6.

Digitálna transformácia

7.

Implementácia opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a
sektorové partnerstvá

8.

Vplyv inovácií na odborné zručnosti

9.

Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ

10. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

11. Diskusia a závery z rokovania

2. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE
ZLOŽENIE SEKTOROVEJ RADY
Ing. Eva Jacurová

MODEX, a.s.

Pracovná skupina:

Ing. Anna Strečková

3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA
1.
2.
3.
4.

Vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.
Pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.
Dopĺňať zoznam strategických dokumentov.
Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ a pripomienkovať
dokument.
5. Zapracovať pripomienky do SSRĽZ.
6. Oboznámiť sa, posúdiť a pripomienkovať výstup aktivity „Ranking
poskytovateľov vzdelávania“.
7. Viesť mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce v IS.

4. DUÁLNE VZDELÁVANIE V
PODMIENKACH SOŠ POLYTECHNICKEJ J. A.
BAŤU
Ing. Ingrid Trčková

Duálne vzdelávanie
2018 - 2022

Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu poskytuje vzdelanie
Študijné odbory
• Biotechnológia a farmakológia
• Operátor tlače
• Technik pre chemický a farmaceutický priemysel
• Komerčný pracovník v doprave
• Škola podnikania
• Styling a marketing

počet žiakov
86
30
4
50
8
6

Učebné odbory 3-ročné – duálne vzdelávanie
• Mechanik opravár – stroje a zariadenia
• Pletiar/pletiarka
• Krajčír/krajčírka

20
10
39

Učebné odbory 2-ročné
• Textilná výroba

49

Nadstavbové štúdium
• Podnikanie v remeslách a službách

45

Duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠP J.A.Baťu vo Svite
Odbory:
2466H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
3151H
pletiar

Subjekty:
FALKE SLOVAKIA, s.r.o., Svit
Chemosvit Fibrochem, s.r.o., Svit
1. Nábor žiakov:
• prezentácia odborov SOŠ na ZŠ
• spoločné náborové akcie so zamestnávateľmi
• Deň otvorených dverí SOŠ za účasti zamestnávateľov
Falke Slovakia s.r.o., Svit; Chemosvit Fibrochem,a.s. Svit
2. Príprava ŠkVP, pracovné stretnutia
ŠIOV - škola- zamestnávateľ
3. Uzavretie zmluvy o duálnom vzdelávaní
• škola – zamestnávateľ
• zamestnávateľ – žiak/zákonný zástupca

4. Realizácia vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie FALKE SLOVAKIA, s.r.o.
2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

Mechanik
opravár

6

8

11

7

Pletiar

6

5

2

_

Praktické vyučovanie FALKE SLOVAKIA, s.r.o.
2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

Mechanik
opravár

-

-

2

9

Podnikanie
v remeslách
a službách

-

-

-

2

10

8

9

9

Textilná
výroba

Systém duálneho vzdelávania ponúka
Zamestnávateľ - žiak
✓ Praktické vyučovanie v
stabilnej spoločnosti s
modernými technológiami
✓ Perspektívu trvalého
zamestnania a kariérneho
rastu po ukončení štúdia
✓ Podnikové štipendium –
zárobok už počas štúdia
✓ Prospechové štipendium
✓ Odmena za produktívnu prácu
✓ Príspevok na stravu a
ubytovanie
✓ Pracovné oblečenie a pomôcky
✓ Zdravotná prehliadka
✓ Voľnočasové aktivity

Škola - zamestnávateľ
✓ Celá praktická príprava sa
uskutočňuje v reálnych
podmienkach na pracovisku
praktického vyučovania vo
FALKE SLOVAKIA, s.r.o.
✓ Úzke prepojenie všeobecného a
odborného teoretického
vyučovania v SOŠ s praktickou
prípravou vo FALKE SLOVAKIA,
s.r.o.
✓ Zvýšenie úrovne vzdelávania
✓ Znovuzaradenie 3 -ročných
učebných odborov do siete
odborov

Odmeňovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania
vo firme FALKE SLOVAKIA, s.r.o.

Hodnotenie žiakov na praktickom vyučovaní

Výhody duálneho vzdelávania:
✓ Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
✓ Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa,
dobré šance na uplatnenie sa na trhu práce
✓ Osvojenie si pracovných návykov
✓ Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania
✓ Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu,
možnosť flexibility v úprave
✓ Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom počas štúdia
✓ Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka

✓ Možnosť získania pracovnej zmluvy po skončení štúdia

Ďakujem za pozornosť

5. STRATEGICKÝ MATERIÁL PRÁCA 4.0 –
ANALYTICKÝ A PROGNOSTICKÝ PODKLAD K
OČAKÁVANÉMU VÝVOJU ZAMESTNANOSTI
DO ROKU 2030
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - AUTOMATIZÁCIA 45% PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - AUTOMATIZÁCIA 50 % MLADÍ MUŽI

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - KLESAJÚCA PÔRODNOSŤ

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - 250 000 OSÔB V PRODUKTÍVNOM VEKU

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - NEDOSTATOČNÉ ZRUČNOSTI

NÁVRH OPATRENÍ
✓ POLITIKA ZAMESTNANOSTI
• podnikové vzdelávanie a vzťah k nemu
• age-manažment
• celonárodný rozvoj digitálnych
zručností
• rozumná migračná politika
• podpora návratu Slovákov zo zahraničia
• implementácia sektorových
stratégií rozvoja ľudských zdrojov
• inovácia služieb zamestnanosti
• vyhodnocovanie úspešnosti
rekvalifikácií
• zmena prístupu k
dlhodobo nezamestnaným

✓ VZDELÁVACIA POLITIKA
• predikcia potrieb trhu práce
• kurikulárna reforma
• optimalizácia siete škôl
• obsah vzdelávania v súlade s potrebami trhu
práce
• tlak na kvalitu – vyhodnocovanie uplatnenia
absolventov
• eliminácia odlivu absolventov do zahraničia
• status učiteľa a jeho kontinuálne vzdelávanie
• rozvíjanie talentov
• podnikateľské zručnosti mladých
• celoživotné vzdelávanie

NÁVRH OPATRENÍ
✓ RODINNÁ POLITIKA
• výraznejšia podpora pôrodnosti
• lepšie sociálne podmienky pre rodiny
• zosúlaďovanie rodinného a
pracovného života
• dostupnosť predškolských zariadení

✓ PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU

6. DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA
identifikácia vplyvov digitálnej
transformácie na hospodárstvo SR a
jednotlivé odvetvia

PRIESKUM – DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA
Cieľom predkladaného dokumentu je identifikácia trendov digitálnej transformácie výroby, služieb
a zamestnanosti v odvetviach ekonomických činností z aspektu efektívneho uplatňovania ľudského
a technického kapitálu.
Priebeh dotazníkového zisťovania
•

skúmal sa rozdiel v počte týchto zamestnancov medzi rokmi
2016-2020

•

vyhodnotený bol podiel týchto zamestnancov na celkovom
počte zamestnancov v SR

•

4-miestne SK ISCO
3,10%
2,90%

2,91%
2,70%

2,70%
2,57%

2,70%
2,37%

2,50%
2,30%

2,10%
1,90%

1,70%
1,50%

2016

2017

2018

2019

2020

Názov sektora

2016

2017

2018

2019

2020

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

0,11%

0,08%

0,08%

0,07%

0,08%

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
Sektor potravinárstvo

0,91%
0,51%

0,80%
0,47%

0,76%
0,47%

0,95%
0,48%

0,84%
0,55%

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

0,28%

0,21%

0,27%

0,39%

0,44%

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 0,84%

0,38%

0,39%

0,32%

0,42%

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

1,37%

1,31%

1,12%

1,25%

1,38%

Sektor chémia a farmácia
Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

1,27%
1,79%

1,15%
1,69%

1,15%
1,73%

1,06%
1,89%

0,97%
1,82%

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály

0,78%

0,69%

0,72%

0,84%

0,92%

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo

1,36%

1,33%

1,23%

1,37%

1,48%

Sektor elektrotechnika
Sektor energetika, plyn a elektrina

2,71%
4,35%

2,45%
4,47%

2,40%
4,45%

2,73%
5,17%

3,06%
5,77%

Sektor voda, odpad a životné prostredie

0,69%

0,81%

0,74%

0,74%

0,84%

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia

1,88%

1,22%

1,36%

0,98%

1,63%

1,23%

0,89%

1,01%

1,18%

1,00%

0,79%

0,77%

0,78%

0,91%

1,00%

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný
ruch
Sektor doprava, logistika, poštové služby
Sektor informačné technológie a telekomunikácie

51,09% 45,41% 48,75% 47,89% 49,72%

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

5,21%

4,88%

5,65%

5,51%

5,75%

Sektor kultúra kreatívny priemysel
Sektor vzdelávanie, výchova a šport
Sektor verejné služby a správa

5,02%
0,80%
2,08%

4,78%
0,72%
1,83%

4,44%
0,81%
2,06%

6,38%
0,87%
1,91%

6,04%
1,01%
2,23%

Sektor administratíva, ekonomika, manažment

2,93%

3,44%

3,50%

3,99%

4,26%

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby

0,45%

0,43%

0,42%

0,50%

0,50%

Podiel IT zamestnancov
na celkovom počte
zamestnancov v
sektore

•

vplyv zavádzania
technológií je výraznejší,
v roku 2019 počet
zamestnancov klesá, no
počet zamestnancov s IT
zameraním stúpa

•

pandémia tento vplyv
umocňuje, v roku 2020
dochádza k poklesu
celkového počtu
zamestnancov, počet
zamestnancov s IT
zameraním medziročne
stúpa

Podiel IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože medzi rokmi 2016-2020

Zoznam IT zamestnaní s najvyšším podielom v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Názov zamestnania

Podiel IT zamestnancov na celkovom počte
zamestnancov sektora v sledovanom období

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

0,09 %

Správcovia systémov

0,06 %

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja

0,05 %

Systémoví analytici

0,04 %

Technici počítačových sietí a systémov

0,03 %

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných
technológií

0,02 %

Vývojári a analytici softvéru a aplikácii inde neuvedení

0,01 %

Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií

0,01 %

Porovnanie hrubej mesačnej mzdy na vybraných IT
pozíciách v sektore a v národnom hospodárstve

7. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ SSRĽZ A
SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ
Oblasti sektorových opatrení
Predškolské vzdelávanie

0

Vzdelávanie v základných školách

3

Výchovné a kariérové poradenstvo

0

Stredoškolské vzdelávanie

8

Vysokoškolské vzdelávanie I., II., a III. stupňa

0

Vzdelávanie dospelých

3

Rekvalifikácie

1

Procesné a systémové zmeny

7

22 sektorových opatrení
28 aktivít na implementáciu sektorových opatrení

Vývojový trend č. 1

Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako cesta
k zvyšovaniu pridanej hodnoty domáceho priemyslu a jeho
kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti

Sektorové opatrenie 4

Zvýšenie motivácie žiakov k vzdelávaniu pre potreby sektora
a uplatnenie sa v ňom.

Oblasť sektorového opatrenia

Vzdelávanie v základných školách

Aktivita
na
implementáciu
sektorového opatrenia 1

Vypracovanie návrhu a koordinovaná tvorba vzdelávacieho obsahu na
úrovni základného vzdelania formou prípravy a organizácie súťaží,
poznávacích exkurzií v spolupráci s textilnými, odevnými, kožiarskymi
a obuvníckymi firmami zameranými na primárne získavanie informácií
a praktických skúseností, rozšírenie povedomia žiakov o náplni práce
v danom odbore (deň otvorených dverí, family day, exkurzie, dni
otvorených dielní, digitálne prezentácie).

Aktivita
na
implementáciu
sektorového opatrenia 2

Rozvoj kariérneho poradenstva v základných školách s cieľom podporiť
u žiakov vedomú a zodpovednú voľbu povolania.

Zodpovedný subjekt

Riaditelia základných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi
September 2026
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Operačný program Slovensko

Termín plnenia
Monitorujúci subjekt
Predpokladané zdrojové zabezpečenie

Podnikové financie

nepresne určený zodpovedný subjekt

TYP 1:
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami
zadefinovanej aktivity vyplýva zo zákona resp. priamo z kompetencií.
• Aktualizácia štátneho vzdelávacieho programu, vytvorenie experimentálneho
študijného odboru, a vytvorenie pracovnej skupiny na jeho tvorbu je interná
záležitosť Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
• V prípade zmien a dodatkov k štátnym vzdelávacím programom (kompetencia
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, finálne tieto ŠVP a dodatky k nim
schvaľuje MŠVVaŠ SR) je ŠIOV povinný zriadiť pracovnú skupinu (jej členovia sú
riadne zazmluvnení v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce), kde z
kompetenčných dôvodov musí angažovať zástupcov SaPO (vyjadriť sa k obsahu
vzdelávania - a teda aj k rozšíreniu rozsahu o oblasti súvisiace s inováciami, resp. iné
potreby trhu práce) a zástupcov reprezentatívnych odborných škôl (aj vo vzťahu k
obsahu, ale aj vo vzťahu k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu: didaktika,
metodika, časová dotácia jednotlivých predmetov, zdravotná spôsobilosť,
psychohygiena, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, a iné relevantné
skutočnosti). Uvedené vo všeobecnosti upravuje aj § 29 zákona č. 61/2015 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave.

TYP 1: PRÍKLAD
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami
zadefinovanej aktivity vyplýva zo zákona resp. priamo z kompetencií
Vývojový trend č. 1

Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako cesta k zvyšovaniu
pridanej hodnoty domáceho priemyslu a jeho kvalitatívnej konkurenčnej
schopnosti

Sektorové opatrenie 2

Revízia a inovácia výkonových a obsahových štandardov v skupine odborov 31 a 32
v súlade s potrebami sektora.

Oblasť sektorového opatrenia

Stredoškolské vzdelávanie
Rozšírenie existujúcich učebných a študijných odborov o učebné programy
kompatibilné s inováciami a vývojovými tendenciami pomocou digitalizácie
v sektoroch pripravujúcich absolventov:

Aktivita na implementáciu sektorového
opatrenia

-

-

schopných vytvárať kompletnú technickú dokumentáciu, strihy, strihové
šablóny, nákresy strihového položenia a zostavovať technologické postupy
pomocou grafického softvéru a digitálnych technológií,
schopných získavať digitálne zručnosti a kompetencie potrebné pre digitálnu
éru,
s rozšírenou digitálnou spôsobilosťou na výkon odborných prác v oblasti
konštruovania a modelovania obuvi, technológie obuvi, normovania
a technickej prípravy výroby,
v súčasnom modeli štúdia (hromadná výroba) sa orientovať viac na
transformáciu riešení a rozvoja analytického myslenia.

Zodpovedný subjekt

ŠIOV v spolupráci so zamestnávateľmi a so strednými školami zameranými na
odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 31, 32

Termín plnenia

September 2025
Aliancia sektorových rád
Štátny rozpočet – rozpočtová kapitola MŠVVaŠ SR

Monitorujúci subjekt
Predpokladané zdrojové zabezpečenie

Operačný program Slovensko

TYP 2:
PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ
PARTNERSTVÁ
SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ
Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu v určitej oblasti, ktorá je kľúčová z pohľadu
rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, či z pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti
Slovenska. Môže ísť o spoluprácu na rôznych dlhodobých projektoch, na príprave
ľudských zdrojov pre trh práce, či už z pohľadu získavania praktických skúseností
alebo z pohľadu inovácií. Z tohto hľadiska sú dôležité predovšetkým partnerstvá
vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií,
ako aj vzdelávacích a výskumných inštitúcií a pod.

TYP 2: PRÍKLAD
PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ

PARTNERSTVÁ
Vývojový trend č. 1

Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako
cesta k zvyšovaniu pridanej hodnoty domáceho priemyslu
a jeho kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti
Sektorové opatrenie 15
Získanie kvalifikácie pre nekvalifikovaných pracovníkov
neformálnym vzdelávaním aj informálnym učením sa.
Oblasť sektorového opatrenia
Vzdelávanie dospelých
Aktivita na implementáciu Zaradenie ponuky nadstavbových študijných odborov –
sektorového opatrenia
spolupráca
podnikov,
stredných
odborných
škôl
a samosprávnych krajov pri požiadavke o nadstavbové
študijné odbory pri ich zaradení do ponuky škôl s cieľom
podporovať kvalitné celoživotné vzdelávacie príležitosti pre
všetkých, identifikovať a vymedziť kľúčové kompetencie
potrebné z hľadiska zamestnateľnosti a sociálneho
začlenenia.
Zodpovedný subjekt
Termín plnenia
Monitorujúci subjekt
Predpokladané
zabezpečenie

Samosprávne kraje, stredné odborné školy, podniky, ŠIOV
September 2026
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
zdrojové Štátny rozpočet – rozpočtová kapitola MŠVVaŠ SR
Operačný program Slovensko
Podnikové zdroje

VYPLÝVAJÚCE ÚLOHY
1. Identifikovať sektorové partnerstvá, v ktorých ste
zapojení, resp. o ktorých máte vedomosť (tajomníčka
poskytne zoznam už identifikovaných)
2. Oboznámiť sa s aktivitami zo SSRĽZ a vybrať aktivity,
ktoré je možné realizovať prostredníctvom
sektorových partnerstiev

8. VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ
ZRUČNOSTI
Ktoré zamestnania budú
ovplyvnené najviac?
Chceme určiť mieru vplyvu inovácie na
kategóriu odborných zručností, ktoré
využívajú zamestnanci pri výkone svojho
zamestnania.

priemer za všetky sektorové rady (198)

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv,
spracovanie kože (7)

9. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ
• 54 – garantované NŠZ
• 45 – zverejnené, schválené SR
• 3 – rozpracované (august 2020 – február 2021)
• 6 – tvorba a revízia (marec – máj 2022)

Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

Tvorba/Revízia NŠZ

Termín spracovania NŠZ

Konštruktér strihovej
dokumentácie v odevnej
výrobe

Eva Jacurová / Anna
Strečková

R

Október 2021

Odborný pracovník pre
kooperácie

Eva Jacurová / Anna
Strečková

R

December 2021

Odevný dizajnér

Eva Jacurová / Anna
Strečková

R

Február 2022

Nasledujúce obdobie:

Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

Tvorba/Revízia NŠZ

Termín spracovania NŠZ

Dizajnér obuvi

Yveta Brcková

R

Marec 2022

Technológ farbiacich
procesov (kolorista)

Dušan Gajdúšek

R

Marec 2022

Dušan Gajdúšek

R

Apríl 2022

Yveta Brcková

R

Apríl 2022

Špecialista konštruktér v
odevnej výrobe

Eva Jacurová / Anna
Strečková

R

Máj 2022

Riadiaci pracovník (manažér)
v obuvníckej a kožiarskej
výrobe

Yveta Brcková

R

Máj 2022

Špecialista vo výskume a
vývoji v textilnej a odevnej
výrobe
Montážny pracovník vo
výrobe usní, kožušín a
galantérie

10. HARMONOGRAM ČINNOSTI
SEKTOROVEJ RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE
1. rokovanie – 12.6.2019, Trenčín
2. rokovanie – 25. – 26.10.2019, Svit
3. rokovanie – 20.2.2020, Banská Bystrica
4. rokovanie – 27.5.2020, online prezentácia
5. rokovanie – 10.9.2020, online prezentácia
6. rokovanie – 14.12.2020, online – MS Teams
7. rokovanie – 15.4.2021, online – MS Teams
8. rokovanie – 14.10.2021, online – MS Teams
9. rokovanie – 16. február 2022, online – MS Teams
10. rokovanie – máj/jún 2022?

11. DISKUSIA A ZÁVERY Z ROKOVANIA

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI

I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch z 8. rokovania.
3. Duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠ polytechnickej J. A. Baťu.
4. Vyhodnotenie projektu PRÁCA 4.0 a Digitálna transformácia.
5. Postup pri implementovaní opatrení a aktivít sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
(ďalej len „SSRĽZ“) a sektorové partnerstvá.
6. Stav spracovania vplyvu inovácií na odborné zručnosti.
7. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).
8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

II.
schvaľuje
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
2. Pokračovanie

v

projektových

aktivitách

tak,

ako

bolo

tajomníčkou

odprezentované a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 16. februára 2022
s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:

▪
o
o

za mesiac marec revízia dvoch NŠZ:
Dizajnér obuvi
Technológ farbiacich procesov (kolorista)
Zodpovední: Yveta Brcková
Dušan Gajdúšek
Termín: 31. marec 2022

▪
o
o

za mesiac apríl revízia dvoch NŠZ:
Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
Zodpovední: Dušan Gajdúšek
Yveta Brcková
Termín: 30. apríl 2022

▪
o
o

za mesiac máj revízia dvoch NŠZ:
Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Zodpovední: Anna Strečková
Yveta Brcková
Termín: 31. máj 2022

2. Členom Sektorovej rady pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

4. Upraviť znenia sektorových opatrení a aktivít SSRĽZ s nejasne určenými subjektami.
Zodpovední: autori opatrení SSRĽZ, tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

5. Určiť v IS SRI dopady inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných
kompetencií.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 14. marec 2022

6. Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou
sektorových partnerstiev.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 4. marec 2022

7. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je
nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
1. Termín desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa predbežne uskutoční v termíne medzi
17. a 20. májom 2022.

Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk

