ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE

Miesto rokovania:

Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Dátum rokovania:

20. február 2020

Začiatok rokovania:

1200 hod.
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
na svojom 3. 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.

Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v záveroch z II. rokovania
Sektorovej rady.

3.

Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (práca v Informačnom systéme SRI,
nahrávanie dokumentov do systému, tvorba sektorovej stratégie, podpísanie pracovných výkazov
a pod.).

4.

Stav činností Sektorovej rady v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

5.

Postup a harmonogram revízie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a jej previazanosť na
zoznam Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) garantovaných Sektorovou radou.

6.

Súčasnú štruktúru študijných odborov (31 Textil a odevníctvo a 32 Spracúvanie kože, kožušín
a výroba obuvi) a zároveň požiadavky zástupcov zamestnávateľov a zástupcov škôl, ktoré
vyplynuli zo záverov pracovných stretnutí v Martine, v Trenčíne a v Košiciach organizovaných ŠIOV
a Duálpointmi príslušných krajov.

7.

Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane návrhu termínu ďalšieho rokovania.

II.
schvaľuje

1.

Doplnené inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady.

2.

Návrhy na zmeny garantovaných NŠZ a návrhy na revíziu národnej klasifikácie SK ISCO-08.

3.

Navrhovanú sústavu učebných a študijných odborov s uvedenými zmenami:

Súčasný stav učebných a študijných
odborov v skupine 31
Textil a odevníctvo
3161 F
praktická žena
3178 F
výroba konfekcie
3179 F
textilná výroba
3146 H
tkáč
3151 H
pletiar
3152 H
krajčír
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3125 M
3158 M
3137 K

odevníctvo
styling a marketing
operátor odevnej
výroby

3125 L
3139 L

odevníctvo
textilný priemysel

11 odborov

Súčasný stav učebných a študijných
odborov v skupine 32
Spracúvanie kože, kožušín a výroba
obuvi
3282 F výroba obuvi
3283 F výroba koženej galantérie
3284 F kožušnícka výroba
3250 H remenár, sedlár

Závery sektorovej rady pre textil,
odevy, obuv a spracovanie kože
praktická žena
výroba konfekcie
textilná výroba
tkáč
pletiar
3152 H krajčír
HM1 krajčír - dámske odevy
HM2 krajčír - pánske odevy

HM3 krajčír - špeciálna konfekcia
vyradiť
styling a maketing
operátor odevnej výroby/po úspešnom
overovaní
nahradený
procesným
technikom odevnej výroby
odevníctvo
textilný priemysel
10 odborov

Závery sektorovej rady pre textil,
odevy, obuv a spracovanie kože

výroba obuvi
výroba koženej galantérie

vyradiť
remenár, sedlár

3251 H kožušník
3274 H obuvník
3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru
3243K operátor kožiarskej výroby
3144 K operátor kožušníckej výroby
3247 K technik obuvníckej výroby
3248 L kožiarstvo

kožušník
obuvník

11 odborov

8 odborov

vyradiť
operátor kožiarskej výroby – do útlmu

vyradiť
technik obuvníckej výroby
kožiarstvo

4. Vzhľadom k požiadavkám zamestnávateľov zapracovanie výkonových a obsahových štandardov
pre obuvníckeho konštruktéra a obuvníckeho technológa do ŠVP a do ŠkVP nadstavbového
štúdia 3248 L kožiarstvo.
5. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 20. februára 2020 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.

III.
ukladá

1. Vkladať a priebežne dopĺňať do informačného systému SRI národné a medzinárodné strategické
dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky v tejto
oblasti na národnej, medzinárodnej a informatívnej úrovni.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
2. Priebežne dopĺňať zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenať ich do vytvoreného
formuláru v informačnom systéme SRI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
3. Optimalizovať doteraz uvedené premisy a dopady na ľudské zdroje k jednotlivým premisám
strategického smerovania sektora a zaznamenať ich v informačnom systéme SRI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

4. Pripomienkovať návrhy členov Sektorovej rady v rámci III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja
ľudských zdrojov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 6. marec 2020
5. Zapracovať pripomienky k III. a IV. cyklu a vytvoriť jeho komplexnú podobu v Informačnom
systéme SRI.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 13. marec 2020
6. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne, najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
IV.
berie na vedomie
1. Termín štvrtého stretnutia Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 17.6.2020.

V Banskej Bystrici, 20. februára 2020

Erika Lörinczová, v.r.
predsedníčka Sektorovej rady
pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

