ZÁVERY Z 4. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE ELEKTROTECHNIKU

Dátum rokovania:

20. máj 2020 (streda)

Začiatok rokovania:

09:00 hod.

Koniec rokovania:

12:00 hod.

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa konalo
rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie prostredníctvom
aplikácie MS Teams.
Sektorová rada pre elektrotechniku na svojom 4. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1.

Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len
„Sektorová rada“).

2.

Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 3. 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.

Znenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

5.

Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR k pripravovanej stratégii PRÁCA 4.0.

6.

Zmeny v zozname Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) garantovaných Sektorovou
radou.
6.1. Návrh na presun NŠZ Stavebný a prevádzkový elektrikár zo SR stavebníctvo do
SR elektrotechnika s následnou zmenou názvu na NŠZ Montér elektrických inštalácií.

6.2. Vznik nového NŠZ Špecialista mikrosystémov.
6.3. Zlúčenie NŠZ Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení, NŠZ Montážny pracovník
(operátor) káblových zväzkov, NŠZ Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe do
spoločného NŠZ Mechanik – elektronik.
7.

Autorstvo NŠZ garantovaných Sektorovou radou.

8.

Harmonogram tvorby a revízie NŠZ.

9.

Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu ďalších rokovaní.

II.
schvaľuje
1.

Doplnené inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady.

2.

Znenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

3.

Zmeny v zozname Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) garantovaných Sektorovou
radou.
3.1. Presun NŠZ Stavebný a prevádzkový elektrikár zo SR stavebníctvo do SR elektrotechnika
s následnou zmenou názvu na NŠZ Montér elektrických inštalácií.
3.2. Vznik nového NŠZ Špecialista mikrosystémov.
3.3. Zlúčenie NŠZ Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení, NŠZ Montážny pracovník
(operátor) káblových zväzkov a NŠZ Operátor elektronických zariadení – (pôvodný názov
Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení) do spoločného NŠZ Mechanik –
elektronik.
3.4. Zrušenie NŠZ Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe.
3.5. Presun negarantovaného NŠZ Administrátor technických predpisov a noriem, patriaceho pod
Alianciu sektorových rád do pôsobnosti Sektorovej rady.

4.

Harmonogram vypracovania a revízie NŠZ.

5.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 20. mája 2020 (prostredníctvom aplikácie MS
Teams) s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.

III.
ukladá

1. Členom Sektorovej rady hlasovať o výbere kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR
k pripravovanej stratégii PRÁCA 4.0 vyplývajúcich zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 26. máj 2020

2.

Členom Sektorovej rady optimalizovať Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov:
▪ dopĺňať zoznam inovácií v informačnom systéme SRI,
▪ dopĺňať a aktualizovať strategické dokumenty v informačnom systéme SRI.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
3.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
▪

za mesiac júl revízia jedného NŠZ.
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 31. júl 2020

▪

za mesiac august revízia dvoch NŠZ.
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 31. august 2020

▪

za mesiac september revízia jedného NŠZ.
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 30. september 2020

4.

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 piateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 17. september 2020.

Poznámka - Členom Sektorovej rady boli zaslané podklady:
SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

V Bratislave, 20. máj 2020

JUDr. Simona Prílesanová
predsedníčka Sektorovej rady pre elektrotechniku

