
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA 
 

SEKTOROVEJ RADY PRE VZDELÁVANIE, VÝCHOVU A ŠPORT 
 
 

Miesto rokovania: Hotel SOREA Bratislava 
    
Dátum rokovania: 25. október 2021 
 
Začiatok rokovania: 9:30 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 
 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 
na svojom 8. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

I. 
p r e r o k o v a l a 

 
 

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení. 
 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. 
 

3. Aktuálne informácie o: 
 

▪ Skúsenostiach z online vzdelávania; 
▪ Zmenách obsahov odborného vzdelávania a prípravy pod vplyvom inovácií; 
▪ Aktuálnych koncepčných dokumentoch v oblasti školstva. 

 
4. Aktualizáciu STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A 

ŠPORT V HORIZONTE 2030 (postup a práce na aktualizácii SSRĽZ, posudky SSRĽZ od externých 
hodnotiteľov – analytická a aplikačná časť). 
 

5. Tvorbu a revíziu NŠZ: 
 

▪ Harmonogram spracovávania NŠZ; 
▪ Určenie autorov k NŠZ; 
▪ Zmeny v národných štandardoch zamestnaní – zmeny názvov NŠZ/rozdelenie NŠZ; 
▪ Nové NŠZ. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
6. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

Zloženie pracovnej skupiny pre ranking poskytovateľov vzdelávania. 
 

7. Identifikáciu inovácií (vypracovávanie charakteristík, zaraďovanie do kategórií, väzba na NŠZ, 
percentuálne dopady inovácií na NŠZ). 
Zloženie pracovnej skupiny pre inovácie. 
 

8. Sektorové partnerstvá. 
Postavenie a úlohy Sektorovej rady v budúcnosti. Spolupráca s relevantnými partnermi vo 
vzdelávaní, výchove, športe, vede a výskume. Nutné zlepšenie prezentácie činnosti Sektorovej 
rady vo vzťahu k verejnosti. 
 

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady. 
 

10. Závery z rokovania Sektorovej rady. 

 
 

 
II. 
 

v z a l a    n a    v e d o m i e 
 

▪ zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady: 
 

1. OZPŠaV na Slovensku (Ing. Ivan Šóš) - Ing. Peter Danko 
2. ŠIOV (PhDr. Ivana Gregorová, PhD.) - RNDr. Mária Hrušovská 
3. MPC (Dr. Habil. Ing. István Szököl, PhD.) - Ing. Vladimír Laššák, PhD. 
4. Úrad BSK (Mgr. Jana Zápalová) - PaedDr. Igor Mariančík 
5. ZMOS (Ing. Jozef Turčány) - Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. 
6. MŠVVaŠ SR (Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.) - PhDr. Peter Papšo, PhD. 

 
▪ noví členovia: 

1. Technická univerzita v Košiciach - doc. Ing. Samer KHOURI, PhD. 
2.  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Maják - PhDr. Peter 

Ormandy 
 

 
▪ informácie od Ing. Félixa Döményho (Asociácia stredných odborných škôl Slovenska): 

Skúsenosti z online vzdelávania; 
 

▪ informácie od RNDr. Márie Hrušovskej (Štátny inštitút odborného vzdelávania a prípravy): 
Zmeny obsahov odborného vzdelávania a prípravy pod vplyvom inovácií; 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
▪ informácie od PaedDr. Igora Mariančíka (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja): Aktuálne 

koncepčné dokumenty v oblasti školstva; 
 

▪ doručené posudky od externých hodnotiteľov SSRĽZ v sektore vzdelávania s výhľadom do roku 
2030:  
 

- Prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 

- doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc. 

- Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

- Dr. h. c., Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. 

- doc. RNDr. Juraj Vantuch, PhD. 
 

 
▪ Tvorbu a revíziu NŠZ: 

 
- NŠZ schválené Alianciou Sektorových rád ku 13. 9. 2021: 

 
1. Kariérový sprievodca/konzultant  
 
2. Koordinátor dobrovoľníkov  
 
3. Koordinátor práce s mládežou  
 
4. Športový administrátor  
 
5. Športový delegát  
 
6. Športový inštruktor  
 
7. Športový manažér   
 
8. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením  
 
9. Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  
 
10. Učiteľ základnej umeleckej školy  
 
11. Výchovný poradca  
 
12. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

- Harmonogram spracovávania NŠZ: 
 

 
o časové sklzy v harmonograme spracovávania NŠZ: 

 
Poradové 

číslo 
Názov NŠZ Autor Termín spracovania 

1.  Koordinátor vzdelávacích aktivít Šilhár január 2021 

2.  Lektor vzdelávania seniorov Šilhár február 2021 – dňa 
22.10.2021  schválený 
členmi SR 

3.  Lektor ďalšieho vzdelávania Šilhár apríl 2021 - dňa 22.10.2021  
schválený členmi SR 

4.  Manažér ďalšieho vzdelávania Hutta (Klikáčová) jún 2021 

5.  Poradenský psychológ Kandríková júl 2021 

6.  Metodik práce s mládežou Klikáčová júl 2021 

7.  Učiteľ jazykovej školy Klikáčová august 2021 

 
 
 
 

o  Tvorba/Revízia NŠZ – november 2021: 
 

Poradové 
číslo 

Názov NŠZ Autor/ka 
NŠZ 

Členovia 
pracovnej 
skupiny 

Tvorba/Revízia 
NŠZ 

Termín 
spracovania 
NŠZ 

Stav spracovania 

6 Animátor 
voľného času 

Klikáčová Dujičová Tvorba 1.11.2020  schvaľovanie Alianciou 

7 Odborný 
asistent 
vysokej školy 

Habánová Šóš, 
Ondreička 

Revízia 1.11.2020 zverejnený 

8 Sociológ Ondreička   Revízia 1.11.2020 zverejnený 

54 Fyzik 
elektriny a 
magnetizmu 

    Revízia 1.11.2021 Preradený do kompetencie 
Aliancie 

55 Hosťujúci 
profesor 

Habánová Dado Tvorba 1.11.2021   

56 Športovec Babiaková   Tvorba 1.11.2021   

57 Profesor Habánová Šóš, 
Ondreička 

Tvorba 1.11.2021   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

o  Tvorba/Revízia NŠZ december 2021: 
 

Poradové 
číslo 

Názov NŠZ Autor/ka 
NŠZ 

Členovia 
pracovnej 
skupiny 

Tvorba/Revízia 
NŠZ 

Termín 
spracovania 
NŠZ 

Stav 
spracovania 

9 Majster odbornej 
výchovy 

Dula   Revízia 1.12.2020 Presun na  
november 2021 

10 Vychovávateľ (okrem 
vychovávateľa pre 
deti so špeciálnymi 
potrebami) 

Gamčíková   Revízia 1.12.2020 zverejnený 

11 Kouč Šilhár Lazarová Tvorba 1.12.2020 zverejnený 

12 Komisár dopingovej 
kontroly 

Babiaková   Tvorba 1.12.2020 zverejnený 

13 Poradca pre zdravý 
životný štýl 

Habánová Ondreička Tvorba 1.12.2020 zverejnený 

58 Lektor vysokej školy Ondreička Dado Tvorba 1.12.2021   

59 Školský logopéd Ormandy   Revízia 1.12.2021 
 

60 Organizátor 
športových podujatí 

Ďurišová   Tvorba 1.12.2021   

 
 
 
 

o Určenie autorov k NŠZ: 
 

Poradové 
číslo 

Názov NŠZ Autor – prevzali 
autorstvo na rokovaní 

dňa 25. 10. 2021 

Termín spracovania 

1.  Učiteľ základnej školy pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením  

Ormandy september 2021 

2.   Lektor slovenského jazyka ako cudzieho 
jazyka/Tvorba                                 

Šilhár október 2021 

3.  Učiteľ profesijného rozvoja/                                           
Tvorba                                 

Gamčíková október 2021 

4.  Jazykovedec (filológ, lingvista) Ondreička október 2021 

5.  Učiteľ praktického vyučovania  
 

Dula február 2022 

6.  Školský logopéd 
 

Ormandy december 2021 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
▪ Zmeny v národných štandardoch zamestnaní: 

 
o Zmena názvu NŠZ: „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie“ na „Učiteľ druhého stupňa 

základnej školy“ – zosúladenie s legislatívou; 
o hlasovanie o zmene názvu dňa 25. 10. 2021 na rokovaní Sektorovej rady – návrh 

jednomyseľne schválený 
 

o  Rozdelenie NŠZ: Riaditeľ školy a školského zariadenia (Uvedené rozdelenie je 
vzhľadom na rozdielne požadované najnižšie vzdelanie, rozdielne kompetencie a 
rozhodovacie právomoci a rozdielnu úroveň požadovaných spôsobilostí v 
kompetenčnom profile. Zaradenie nových národných štandardov zamestnaní je s 
akcentom na druh školy/školského zariadenia, výkon štátnej správy v prvom stupni a 
požadované vzdelanie.) 

o hlasovanie o rozdelení NŠZ dňa 25. 10. 2021 na rokovaní Sektorovej rady – návrh 
jednomyseľne schválený 

 
 

Poradové 

číslo Názov NŠZ autor 

 

Termín spracovania 

1.  

Riaditeľ materskej školy  Antalíková 

november 2021 

2.  

Riaditeľ základnej umeleckej školy  Csontosová 

november 2021 

3.  

Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy  Gamčíková 

november 2021 

4.  

Riaditeľ školy pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)  

Kandriková 

 

 

január 2022 

5.  Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho 

zariadenia (centrum voľného času, školský 

internát)  Gamčíková 

január 2022 

6.  
Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 

(diagnostické centrum, reedukačné centrum, 

liečebno-výchovné sanatórium) Kandriková 

marec 2022 

7.  
Riaditeľ školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, 

centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)  Gamčíková 

marec 2022 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
▪ Návrhy nových NŠZ: 

  

Návrh na doplnenie Návrh riešenia 

Majster odborného 
výcviku 4.0 

SRI: neodporúča sa doplnenie tohto zamestnania. Ide o regulované 
zamestnanie, ktoré ma legislatívou vymedzený rámec a možno 
predpokladať, že jeho charakteristika a kompetenčný model budú do veľkej 
miery zhodné s NŠZ Majster odborného výcviku. 
 
Odôvodnenie autorom: 
Majster odborného výcviku je špecialistom na predmet odborného výcviku.  
Majster odborného výcviku 4.0 nemá pedagogické vzdelanie, je 
zamestnancom školy, alebo zamestnávateľa a jeho hlavnou úlohou je 
oboznámiť, viesť a dozorovať žiakov v odbornom výcviku za účelom 
osvojenia si zručností a vedomostí potrebných na výkon povolania, v ktorom 
sa vzdelávajú. Majster musí mať minimálne takú úroveň vzdelania ako 
úroveň vzdelania, ktorú dosiahnu žiaci pripravujúci sa pod jeho vedením. 
Podmienkou je prax, ktorá sa určí pre jednotlivé odvetvia a učebné a 
študijné odbory individuálne v ŠVP. 
 
Rokovanie Sektorovej rady - diskusia:  
Nie je možné akceptovať majstra bez pedagogického vzdelania 
Nie je možné, aby mal majster minimálne takú úroveň vzdelania ako žiak, 
musí mať vyššie vzdelanie 
Hľadať možnosti – spolupráca majster + odborník z praxe 
Hľadať možnosti – kratšie vzdelávanie pre majstra OV 4.0 ako je dĺžka 
v rámci DPŠ 
 
Na ďalšom rokovaní sa bude opätovne diskutovať o návrhu.   

Manažér vedy  Pracovník sa bude venovať riadeniu vedeckej práce v inštitúcii, ktorá sa 
(úplne alebo čiastočne) vede a výskumu.  
Náplňou jeho práce nie je priama účasť na výskume, ale jeho podpora 
zabezpečovaním finančných, materiálnych a ľudských zdrojov 
a organizovaním riadiacich a podporných činností.   



 
 
 

 

 
 

 
 

- Vyhľadávanie grantových výziev a ďalších spôsobov zaistenie 
finančnej podpory vedeckého výskumu 

- Analýza grantových schém: ich možný prínos pre zamestnávateľa, 
súlad s kvalifikačnou štruktúrou pracoviska a zameraním 
doterajšieho výskumu 

- Hľadanie vhodných partnerov vedeckej spolupráce, resp. možností 
prekvalifikovania súčasných pracovníkov na nové perspektívne 
špecializácie 

- Výber a nákup technickej infraštruktúry, surovín a spotrebných 
materiálov 

- Organizovanie vedeckých podujatí v rámci vlastnej organizácie 
a/alebo v spolupráci s partnermi 

- Ďalšie činnosti podporujúce činnosť vedeckých a výskumných 
pracovníkov a ich odborný rast 

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – ekonomické alebo z vednej oblasti, 
v ktorej bude vykonávať manažérsku činnosť. Komunikačné a organizačné 
zručnosti. Prehľad vedeckých aktivít a hlavných smerov v oblasti vedy, na  
ktorú sa bude orientovať v manažérskej činnosti. Práca s informačnými 
a komunikačnými technológiami. Ovládanie angličtiny a najmenej jedného 
ďalšieho cudzieho jazyka 
 
Rokovanie Sektorovej rady – diskusia: 
Nesúhlas s týmto návrhom, je to duplicita s prorektorom.  

 

Anjel - Manažér 
grantových zdrojov - 
nová profesia pre 
start-up-y, odborník 
schopný v spolupráci 
s expertom (guru) 
hľadať uplatnenie 
najnovších 
vedeckých 
poznatkov v praxi a 
vytvárať priaznivé 
prostredie pre 
výskumníkov. 

Pracovník sa bude venovať získavaniu a rozdeľovaniu grantovej pomoci 
z verejných zdrojov a od súkromných sponzorov. Jeho primárnou úlohou 
bude zaistiť pre danú organizáciu a jej výskumné pracoviská priebežné 
a trvalé príjmy do grantového fondu svojej inštitúcie tak, aby nedochádzalo 
k nežiaducemu prerušeniu výskumných činnosti kvôli ich absencii a zároveň 
vyhľadávať tímy a osobnosti, u ktorých bude vysoká záruka efektívnosti 
využitia prostriedkov vynaložených na výskum. 
- Analýza výskumného potenciálu vlastnej organizácie a zisťovanie 
jeho súladu so súčasnými a nastupujúcimi trendmi vo svete 
- Tipovanie vhodných zameraní ďalšieho výskumu v rámci vlastnej 
organizácie 
- Výber tímov a spolupracovníkov na projekty  
- Získavanie sponzorov pre perspektívne smery súčasného a 
budúceho výskumu 
- Príprava zmlúv so sponzormi a grantovými agentúrami  a kontrola 
ich plnenia 
- Príprava výziev na interné grantové projekty 
- Rozhodovanie o pridelení grantov 
Kontrola efektívnosti využitia prostriedkov a plnenia grantových úloh 



 
 
 

 

 
 

 
 

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa. Dlhoročná prax vo vedecko-výskumnej 
činnosti. Všeobecný prehľad o smerovaní výskumu v oblasti pôsobnosti 
organizácie. Schopnosť hodnotiť kvalitu výskumu a medzinárodnú 
porovnateľnosť jeho výsledkov. Skúsenosti s medzinárodnou vedeckou 
spoluprácou a so získavaním grantov. Práca s informačnými a 
komunikačnými technológiami. Ovládanie angličtiny a najmenej jedného 
ďalšieho cudzieho jazyka. 
 
Predbežne nie - na ďalšom rokovaní sa bude opätovne diskutovať o 
návrhu. 

Coach v oblasti 
budovania 
vedeckých pracovísk 
a riadenia vedeckej 
práce 

Vrcholový manažér organizácie zameraný na stratégiu riadenia vedy v danej 
organizácii schopný rozpoznať potrebné zmeny zamerania základného 
a aplikovaného výskumu, ako aj potrebu jeho prenosu do študijných 
programov 3. stupňa.  
Poradca pri tvorbe špičkových vedeckých publikácií a vedeckých monografií 
a pri vyhľadávaní vhodných vydavateľstiev pre ne. 
 
 
Predbežne nie - na ďalšom rokovaní sa bude opätovne diskutovať o 
návrhu. 

Poradca pre dvojité 
kariéry športovcov 

Dané zamestnanie je veľmi špecifické. Na komplexné zhodnotenie 
opodstatnenosti zaradenia nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania, kompetencie, ktorými sa títo poradcovia odlišujú od 
kariérových poradcov a taktiež predpokladanú zamestnanosť na úrovni SR. 
 
Odôvodnenie: 
 
„Kariérny poradca pre dvojitú/-é kariéru/-y v športe je odborný 
zamestnanec, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť v oblasti kariérneho 
poradenstva pre aktívnych výkonnostných a vrcholových športovcov. 
Prostredníctvom odborných poradenských metód, postupov a techník vedie 
športovcov k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti 
počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu 
zamestnania, uplatnenia na trhu práce. Kariérny poradca pôsobí priamo v 
praxi v sektore športu a v sektore školstva, pričom jeho dominantnou 
pracovnou náplňou je poskytovanie individuálneho kariérneho poradenstva 
pre športovcov. Pomáha športovcom vytvoriť si jasnejšiu predstavu o 
vlastných vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, vedie ich k 
samostatnému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe. 
Úzko spolupracuje so školským kariérnym poradcom a odbornými 
zamestnancami poradenských zariadení.“ 
 
Na ďalšom rokovaní sa bude diskutovať o tomto návrhu. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

▪ ranking poskytovateľov vzdelávania; 
 

▪ zloženie pracovnej skupiny pre ranking vzdelávacích inštitúcií: 
 
p. Rosa, emeritný hlavný školský inšpektor 
p. Dado, pedagóg, vysoká škola 
p. Jurkovičová, štátna radkyňa, MŠVVaŠ SR  
p. Jakubík, štátny radca, MŠVVaŠ SR 
p. Kurilovská, pedagóg, vysoká škola 
p. Dömény, pedagóg, stredná škola 
p. Kanovská, metodička, NÚCEM 
p. Vantuch, externý spolupracovník  
p. Dula, zamestnávateľ 
p. Ondreička, štátny radca, MŠVVaŠ SR 
 

▪ identifikácie inovácií v Informačnom systéme SRI;  
 
 
 

 
 

III. 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

1. Zmeny v národných štandardoch zamestnaní: 
 
▪ Zmenu názvu NŠZ: „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie“ na „Učiteľ druhého stupňa základnej 

školy“ 
 
 

▪ Autorov spracovania NŠZ: 
 
 

Poradové 
číslo 

Názov NŠZ Autor Termín spracovania 

  1. Učiteľ základnej školy pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 

Ormandy september 2021 



 
 
 

 

 
 

 
 

  2. Lektor slovenského jazyka ako cudzieho 
jazyka/Tvorba                                 

Šilhár október 2021 

3. Učiteľ profesijného rozvoja/                                           
Tvorba                                 

Gamčíková október 2021 

          4. Jazykovedec (filológ, lingvista) Ondreička október 2021 

          5. Učiteľ praktického vyučovania  
 

Dula február 2022 

          6. Školský logopéd 
 

Ormandy december 2021 

 
 
 

▪ Rozdelenie NŠZ/termíny spracovania NŠZ/autorov NŠZ: Riaditeľ školy a školského zariadenia  

 
Poradové 

číslo Názov NŠZ autor 
 

Termín spracovania 

1 Riaditeľ materskej školy   Antalíková  
november 2021 

2 Riaditeľ základnej umeleckej školy   Csontosová  
november 2021 

3 Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy   Gamčíková  
november 2021 

4 
Riaditeľ školy pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)   

Kandriková 
 
  

január 2022 

5 Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho 
zariadenia (centrum voľného času, školský 
internát)  Gamčíková 

január 2022 

6 
Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 
(diagnostické centrum, reedukačné centrum, 
liečebno-výchovné sanatórium) Kandriková 

marec 2022 

7 

Riaditeľ školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, 
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)  Gamčíková 

marec 2022 

 
 

 
2. Termín 9. rokovania Sektorovej rady: 21. 2. 2022 

 
3. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady. 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
 

u k l a d á 
 
 

1. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do Informačného systému SRI inovácie 
k NŠZ a strategické dokumenty. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 
 

2. Doplniť do Informačného systému percentuálny predpoklad dopadov inovácií na 
odborné zručnosti vo vypracovaných NŠZ. 

 
Zodpovední: autori NŠZ 
Termín: 31. 12. 2021 
 

 
3. Dopracovať NŠZ za mesiace január 2021 – december 2021. 

 
Zodpovední: autori NŠZ 

     Termín: 31. 12. 2021 
 

4. Doplniť podnety do SSRĽZ a zaslať tajomníčke Sektorovej rady. 
 

Zodpovední: Ondreička, Babiaková a členovia Sektorovej 
rady 

     Termín: 17. 11. 2021 
 

5. Zaslať kolektívne zmluvy pre účely získania doplnkových informácií o mzdových 
nárastoch, benefitoch a pracovných podmienkach. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
    Termín: 15. 11. 2021 
 

6. Hlasovať o SSRĽZ. 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

    Termín: 24. 11. 2021 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

7. 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 elektronicky. 
 

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady 
Termín: 29. 10. 2021 

 
 

 
IV. 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
 

 
1. Úlohy určené členom Sektorovej rady uvedené v bode III. Záverov z 8. rokovania Sektorovej 

rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. 
 

2. Vyhodnotenie realizácie činností v rámci tvorby/revízie NŠZ. 
 

3. Nových určených autorov NŠZ. 
 

4. Zloženie pracovnej skupiny pre ranking vzdelávacích inštitúcií. 
 

5. Termín ďalšieho rokovania Sektorovej rady: 21. 2. 2022. 
 

 
   
 

  
Ing. Pavel Ondek, v. r. 

    predseda Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport 
 
 

 
Prílohy:  

1. Prezentácia 
 

 
Spracovala: Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka Sektorovej rady 
V Bratislave, dňa 29. 10. 2021. 


