NÁVRH ZÁVEROV Z 4. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE ENERGETIKU, PLYN A ELEKTRINU

Dátum rokovania:

5. máj 2020 (utorok)

Začiatok rokovania:

09:00 hod.

Koniec rokovania:

12:00 hod.

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 prebehlo
rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie prostredníctvom
aplikácie Webex.
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu na svojom 4. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1.

Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu
(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 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 zlúčenie NŠZ Technik spracovania rádioaktívneho odpadu a NŠZ Technik
vyraďovania jadrových zariadení do spoločného NŠZ.

6.2. Návrh na zlúčenie NŠZ Fyzik dozimetrie - Dozimetrista v jadrovej elektrárni a NŠZ Fyzik jadrový,
molekulárny, nukleárny - Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni do spoločného NŠZ.
6.3. Návrh na zmenu názvu NŠZ Technik fyzik.
6.4. Návrh na presun NŠZ Fyzik termodynamik, akustik, optik do pôsobnosti Sektorovej rady pre
automobilový priemysel a strojárstvo.
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 Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

3.

Zmeny v zozname Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) garantovaných Sektorovou
radou.
3.1. Návrh na presun NŠZ termodynamik, akustik, optik do pôsobnosti Sektorovej rady pre
automobilový priemysel a strojárstvo.
3.2. Návrh na presun NŠZ Technický riaditeľ do pôsobnosti Sektorovej rady pre administratívu,
ekonomiku, manažment.
3.3. Vyradenie NŠZ Technik fyzik z pôsobnosti Sektorovej rady.
3.4. Vyradenie NŠZ Hlavný energetik z pôsobnosti Sektorovej rady.
3.5. Zmenu názvu NŠZ Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia na NŠZ Elektromontér
elektroenergetických zariadení a systémov.

4.

Harmonogram vypracovania a revízie NŠZ.

5.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 5. mája 2020 (prostredníctvom aplikácie
Webex) s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.

III.
ukladá

1. Členom Sektorovej rady zaslať výber 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: 12. 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.
▪ Priebežne aktualizovať poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním
na ľudské zdroje.
▪ Optimalizovať vonkajšiu strategickú analýzu prostredia, z hľadiska vonkajších vplyvov
pôsobiacich na sektor a ľudské zdroje.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

3.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
▪

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

▪

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

▪

za mesiac september revízia troch NŠZ a tvorba 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.
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 24. september 2020.

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

V Bratislave, 5. máj 2020

Ing. Vladimír Tonka
predseda Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

