ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE VZDELÁVANIE, VÝCHOVU A ŠPORT

Miesto rokovania:

Hotel SOREA Regia, Bratislava

Dátum rokovania:

5. februára 2020

Začiatok rokovania: 9:30 hod.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
na svojom 3. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1.

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

2.

Aktuálny stav o spracovanom I. a II. cykle Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
a námety na doplnenia a pripomienky k jej tvorbe.

3.

Metodické usmernenie k III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

4.

Premisy strategického smerovania sektora a aktualizáciu identifikácií dopadov na
ľudské zdroje, súvisiace s tvorbou III. a IV. cyklu.

5.

Sektorový strategický zámer – III. cyklus Stratégie.
Akčný plán Stratégie – IV. cyklus Stratégie.

6.

Iniciáciu prác na definovaní oblastí strategických opatrení, strategických opatrení a
aktivít na ich splnenie v rámci III. a IV. cyklu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

7.

Funkcionality v Informačnom systéme SRI, týkajúce sa tvorby Sektorovej stratégie.

8.

Metodický postup revízie zoznamu garantovaných NŠZ.

9.

Postup a harmonogram revízie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
a previazanosť tejto klasifikácie na zoznam NŠZ, garantovaných Sektorovou radou.

10.

Návrhy na nové NŠZ, návrhy na vyradenie NŠZ, revíziu vybraných, nezaradených NŠZ,
návrhy na presun NŠZ do garancie inej sektorovej rady, prevzatie garancie Sektorovou
radou nad novým NŠZ, prevzatie garancie nad doposiaľ negarantovanými NŠZ členmi
Sektorovej rady.

11.

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na najbližšie obdobie.

11.

Návrhy záverov z rokovania Sektorovej rady.

II.
schvaľuje

1.

Optimalizáciu definícií dopadov na ľudské zdroje a ich aktualizáciu, spracovaných
v jednotlivých premisách.

2.

Návrhy na zmeny garantovaných NŠZ a návrhy na revíziu národnej klasifikácie SK ISCO08:
Návrhy na zamietnutie doplnenia novo navrhovaných NŠZ: 10
1. Lektor vzdelávania nízkokvalifikovaných osôb
2. Učiteľ odborného výcviku (odbornej praxe)
3. Poradca pre nízkokvalifikované osoby
4. Mediátor na riešenie konfliktov
5. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
6. Kvestor vysokej školy
7. Školský špeciálny pedagóg
8. Terénny špeciálny pedagóg
9. Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
10. Mládežnícky vedúci

Návrhy na nové NŠZ: spolu 9
a) Návrhy na zlúčenie novo navrhovaných NŠZ do 1 nového NŠZ: 2
z 3 novo navrhovaných 1 nový NŠZ
1. Audítor kvality vzdelávania
2. Poradca kvality vzdelávania
3. Manažér kvality vzdelávania

1. Špecialista kvality vzdelávania

z 2 novo navrhovaných 1 nový NŠZ
1. Koordinátor vzdelávania dospelých /na regionálnej úrovni/
2. Regionálny koordinátor pre vzdelávanie, výchovu a šport

1. Koordinátor vzdelávacích aktivít
(pôvodný názov zamestnania SK ISCO-O8 3332002 Organizátor vzdelávacích aktivít)

b) Návrhy na nové NŠZ: 4
1. Lektor vzdelávania seniorov
2. Koordinátor práce s mládežou
3. Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania (presun NŠZ z databázového systému do
garancie Sektorovej rady)
4. Poradca pre zdravý životný štýl

c) Návrhy na zlúčenie z 12 pôvodných NŠZ do nových NŠZ: 3
z 2 pôvodných 1 nový NŠZ
1. Sociálny antropológ
2. Biologický antropológ

1. Antropológ

z 5 pôvodných 1 nový NŠZ
1.
2.
3.
4.
5.

Riaditeľ materskej školy
Riaditeľ školského zariadenia
Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Riaditeľ základnej umeleckej školy
Riaditeľ základnej, strednej a jazykovej školy

1. Riaditeľ školy a školského zariadenia

z 5 pôvodných na 1 nový NŠZ
1.
2.
3.
4.
5.

Tréner I. kvalifikačného stupňa
Tréner II. kvalifikačného stupňa
Tréner III. kvalifikačného stupňa
Tréner IV. kvalifikačného stupňa
Tréner V. kvalifikačného stupňa

1. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)

Návrhy na presun NŠZ do inej sektorovej rady: 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Technik fyzik
Administrátor technických predpisov a noriem
Fyzik elektriny a magnetizmu
Fyzik termodynamik, akustik, optik
Fyziológ
Geograf
Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie

Návrhy na ďalšie prerokovanie garantovaných NŠZ: 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Jazykovedec (filológ, lingvista)
Vedecký pracovník v oblasti psychológie
Vedúci katedry
Asistent vysokej školy
Dekan
Odborný asistent vysokej školy
Prodekan
Prorektor

Návrhy na ďalšie prerokovanie novo navrhovaného NŠZ: 1
1. Poradca pre vekový manažment

3. Závery z 3. rokovania Sektorovej rady zo dňa 5. februára 2020 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.

III.
berie na vedomie

1.

Určených garantov za spracovanie III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie podľa Premís č. 1
až 3:
Premisa č. 1: p. Gamčíková, p. Petáková
Premisa č. 2: p. Šóš
Premisa č. 3: p. Šilhár, p. Dujičová

2.

Vyradenie 17 NŠZ z databázy:
1. Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
2. Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
3. Riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času

4. Plavecký inštruktor
5. Mládežnícky vedúci
6. Rekreačný cvičiteľ
7. Tréner vo fitnescentre
8. Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ snoubordingu
9. Inštruktor fitness
10. Cvičiteľ - jóga
11. Cvičiteľ - plávanie
12. Delegát - pozorovateľ rozhodcov
13. Inštruktor - detské plávanie
14. Inštruktor - pilates
15. Delegát - pozorovateľ rozhodcov pre profesionálny futbal
16. Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ lyžovania
17. Delegát - pozorovateľ rozhodcov pre amatérsky futbal

3. Termín 4. rokovania Sektorovej rady: 4. rokovanie sa uskutoční dňa 28. 4. 2020 od 9,00
hod.

IV.
ukladá

1.

Členom Sektorovej rady prevziať garanciu nad NŠZ, ktoré boli do dňa rokovania
Sektorovej rady bez garancie (NŠZ garantované Sektorovou radou, nové navrhované
NŠZ, NŠZ navrhnuté na vyradenie) a následne zaslať tajomníčke Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 21. február 2020

2.

Členom Sektorovej rady doplniť zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenať ich
do vytvoreného formuláru v informačnom systéme SRI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 28. február 2020

3.

Členom Sektorovej rady zapísať do Informačného systému SRI k strategickým
dokumentom aj dopady na ľudské zdroje a odkazy na zdroj.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 28. február 2020

4.

Určiť koordinátorov 5 pracovných skupín (materské školy + základné školy, stredné
školy, vysoké školy, celoživotné vzdelávanie, výchova a šport), kreovaných v rámci
Sektorovej rady a informáciu zaslať tajomníčke Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 21. február 2020

5.

Realizácia mesačného elektronického výkazníctva vykonanej práce v IS SRI vždy
najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade prekročenia počtu
vykazovaných hodín nad 20 hodín/mesiac spracovať odôvodnenie počtu hodín a zaslať
tajomníčke spracované materiály spolu s odôvodnením počtu hodín.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

6.

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

7.

Členovia Sektorovej rady prevezmú garanciu nad NŠZ, ktorých sa dotýkajú zmeny,
spracované v bode II., odôvodnenie zaznamenajú do predpísaných formulárov a zašlú
tajomníčke Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 21. február 2020

8.

Tajomníčka Sektorovej rady odkonzultuje navrhované zmeny s garantkou Sektorovej
rady, s Mgr. Ing. Jozefom Krabáčom, členom realizačného tímu Národného projektu
SRI a po schválení a spracovaní návrhov tajomníčka zašle zoznam vyraďovaných NŠZ
štatistikom spol. TREXIMA (podľa 7-miestnych kódov SK ISCO-08 bude realizovaný
odhad počtu zamestnancov, ktorých sa dotknú uvedené zmeny).
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 27. február 2020

9.

Členovia Sektorovej rady vypracujú III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja
ľudských zdrojov podľa Metodického usmernenia, v požadovanej štruktúre - určení
garanti (Petáková, Gamčíková, Šóš, Šilhár, Dujičová) podľa jednotlivých premís č. 1 – 3,
ktorí sú zodpovední za iniciáciu prác členov Sektorovej rady pri definovaní oblastí
strategických opatrení, strategických opatrení a aktivít na ich splnenie v rámci III. a IV.
cyklu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov a zašlú tajomníčke Sektorovej rady spracované
oblasti v požadovanej štruktúre na finálne spracovanie dokumentov.
Zodpovední: určení garanti zo Sektorovej rady
Termín: 21. február 2020

10.

Optimalizovať doteraz uvedené premisy a dopady na ľudské zdroje (na základe
spracovávania III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie) a zaslať ich tajomníčke Sektorovej
rady na finálne spracovanie dokumentov.
Zodpovední: garantami určení členovia Sektorovej rady
Termín: 21. február 2020

11.

Tajomníčka Sektorovej rady pripraví odkaz na link, na ktorom členovia Sektorovej rady
nájdu dokumenty – NŠZ, ako i Dokument na spracovávanie jednotlivých premís – III.
a IV. cyklu Sektorovej stratégie, tak, aby mali členovia Sektorovej rady možnosť zdieľať
dokumenty.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 7. 2. 2020 (úloha bola splnená obratom)

Link na dokument s NŠZ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjhGJF_tHDJME4PGsjTKNMeZqY52DoYF/edit#gid=
256811675

Link na dokument pre spracovanie III. a IV. cyklu Stratégie:
https://docs.google.com/document/d/1TNPaM7Pa54Vh2TCjlH1uXW4cvLmB4u4n/edit#headi
ng=h.gjdgxs

12.

Tajomníčka Sektorovej rady spracuje Závery z rokovania sektorovej rady, predloží ich
na schválenie garantke a predsedovi Sektorovej rady a následne zašle Závery z
rokovania členom Sektorovej rady na hlasovanie per rollam elektronicky.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 21.2.2020

13.

Členovia Sektorovej rady prostredníctvom hlasovania formou per rollam prijmú
stanovisko k Záverom z rokovania (súhlasím/nesúhlasím).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 25.2.2020

V Bratislave, 11. februára 2020.

Ing. Pavel Ondek, v. r.
predseda Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

