
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 5. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE KULTÚRU A VYDAVATEĽSTVO 

 
Forma rokovania: Z dôvodu aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 sa 

rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo formou online 
videokonferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams* 

 
Dátum rokovania:  8. október 2020 (štvrtok) 
 
Čas rokovania:    14:00-17:00 hod. 
 
 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo  
 na svojom 5. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

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

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 
zo 4. rokovania. 

 
3. Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 na podmienky rezortu 

kultúry. 
 

4. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu 
obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. 
 

5. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 
 

6. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revíziu 
zoznamu NŠZ garantovaných Sektorovou radou, vrátane harmonogramu ich tvorby, resp. revízie na 
nasledujúce obdobie. 
 

7. Inovácie, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje. 

 
*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. 



 
 
 

 

 
 

 
 

8. Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“). 
 

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Aktualizované personálne zloženie Sektorovej rady. 

 
2. NŠZ „Ilustrátor“, „Lektor v múzeu a galérii“, „Muzeológ“, „Výskumník archeológ“, „Archeológ 

(okrem výskumu)“. 
 

3. Vyradenie NŠZ „Dizajnér tvarovania kameňa“ a „Výskumník reštaurovania“ zo zoznamu NŠZ 
garantovaných Sektorovou radou. 
 

4. Aktualizovaný harmonogram vypracovania a revízie NŠZ. 
 

5. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 8. októbra 2020 s príslušnými úlohami pre 
členov Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 
1. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov 

týkajúcich sa sektora KKP.  
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 
2. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:  

 
▪ za mesiac október revízia štyroch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia 

finálnej verzie: 
o  Publicista 
o  Spravodajca 
o  Kustód 
o  Dramaturg. 

 
Zodpovední: Alexandra Homoľová, Václav Staškovič, Svetlana Waradzinová (autori) 

Termín: 31. október 2020 
 

▪ za mesiac november revízia piatich NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia 
finálnej verzie:  



 
 
 

 

 
 

 
 

o Knihovník špecialista 
o Bibliograf špecialista 
o Knihovník 
o Umelecký reštaurátor 
o Reštaurátor (okrem umeleckého) 

 
▪ a tvorba troch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia finálnej verzie: 

o Dizajnér autorských a solitérnych produktov 
o Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie 
o Maskér, vlásenkár 

 
Zodpovední: Jaroslav Šušol, Peter Škulavík, Branislav Jelenčík, Alžbeta Bednáriková 

(autori), Alexandra Homoľová, Bohunka Koklesová, Radoslav Ragač (členovia PS)  
Termín: 30. november 2020 

 
▪ za mesiac december revízia troch NŠZ:  

o Konzervátor 
o Výtvarný redaktor 
o Scénický a kostýmový výtvarník 

 
▪ a tvorba troch NŠZ: 

o Bábkoherec 
o Tvorca bábok, bábkar 
o Umelecký čalúnnik, dekoratér 

 
Zodpovední: Alexandra Homoľová, Ivana Bottyánová, Alžbeta Bednáriková, Svetlana 

Waradzinová, Oľga Fratričová (autorky), Peter Škulavík, Bohunka Koklesová, Radoslav 
Ragač (členovia PS)  

Termín: 10. december 2020 
 
3. Členom Sektorovej rady pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.  

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ 
 
4. Iniciovať vytvorenie pracovnej skupiny zodpovednej za definovanie požiadaviek na kvalifikovaný 

výkon profesií zabezpečujúcich reštaurátorské a konzervátorské činnosti a zorganizovať rokovanie 
predmetnej pracovnej skupiny.  

 
Zodpovední: tajomník Sektorovej rady v spolupráci s garantkou Sektorovej rady 

Termín: 30. október 2020 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

5. Doplniť návrhy k hodnoteniu poskytovateľov vzdelávania prostredníctvom vyplnenia dotazníka 
pripraveného metodickým tímom SRI. 

  
Zodpovední: členovia Sektorovej rady (tajomník Sektorovej rady distribuuje dotazník 

ako prílohu k Záverom z rokovania) 
Termín: 23. október 2020 

 
6. Iniciovať komunikáciu s vedením Ministerstva kultúry SR ohľadom požiadavky na zapojenie 

Sektorovej rady do pripomienkovania Národného integrovaného reformného plánu „Moderné 
a úspešné Slovensko“ vzhľadom na absenciu pokrytia sektora KKP v obsahu predmetného 
materiálu. 

  
Zodpovedná: garantka Sektorovej rady  

Termín: 23. október 2020 
 

7. Navrhnúť zástupcov Sektorovej rady do pracovnej skupiny reprezentantov sektora KKP na 
doplnenie kapitoly týkajúcej sa sektora KKP do Národného integrovaného reformného plánu. 

  
Zodpovední: garantka Sektorovej rady, predsedníčka Sektorovej rady  

Termín: 6. november 2020 
 

8. Zaslať členom Sektorovej rady rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-
2024 na podmienky rezortu kultúry na účely výlučne interného využitia materiálu v rámci aktivít 
Sektorovej rady. 

 
Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady  

Termín: 15. október 2020 
 
9. 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. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
1. Realizované aktivity v rámci propagačnej činnosti Sektorovej rady. 

 
2. Informáciu o procese revízie štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
3. Termín šiesteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2020 v Bratislave, 

príp. online formou v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 
 
 
V Bratislave, 12. októbra 2020            
 
 

         
       PhDr. Alexandra Homoľová 

      predsedníčka Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo 


