ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE VODU, ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dátum rokovania:

7. február 2022

Začiatok rokovania:

13:00 hod.

Forma rokovania:

Z dôvodu aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 sa
rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo formou online
videokonferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams1

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
na svojom 9.rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1.

Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie (ďalej len
„Sektorová rada“) z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 8. rokovania Sektorovej
rady.

2.

Postup pri implementovaní opatrení a aktivít Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej
len „SSRĽZ“) a sektorové partnerstvá.

3.

Vyhodnotenie aktuálnych prieskumov a projektov.

4.

Vyhodnotenie tvorby a revízie

národných štandardov (NŠZ) zamestnaní

a revíziu

zoznamu garantovaných NŠZ.
5.

Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).

*Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený audiozáznam pre interné účely členov Sektorovej
rady. Členovia obdržia tento záznam prostredníctvom webového odkazu a budú ho môcť využiť len na svoje účely spojené s členstvom
v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, konkrétne článku 6, bodu 1 naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné,
preto záznam z rokovania nebudú členovia šíriť medzi osoby z externého prostredia.

6. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie.
7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 7.februára 2022.

II.
schvaľuje
1. Zmeny v harmonograme a garancii NŠZ garantovaných Sektorovou radou.
2.

Pokračovanie

v projektových

aktivitách tak,

ako

bolo

tajomníčkou

odprezentované

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.
3.

Závery z rokovania Sektorovej rady zo dňa 7. februára 2022 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1. Priebežne

spracovávať/revidovať

priradené

NŠZ

podľa priloženého harmonogramu tvorby

a revízie NŠZ.
Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ
Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka
2.

Určiť v IS SRI dopady inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

3.

Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou
sektorových partnerstiev.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 18. február 2022

4.

Vypracovať prehľad sektorových opatrení a aktivít s termínom realizácie v rokoch 2022 a 2023. Na
základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad potenciálnych
sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.
Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

5.

Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
IV.
berie na vedomie

6.

Miesto, čas a spôsob 10. rokovania upresní v dostatočnom predstihu po vzájomnej dohode
tajomníčka, garant a predsedníčka Sektorovej rady.

V Bratislave, 7. februára 2022

Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR
predsedníčka Sektorovej rady

