ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE VZDELÁVANIE, VÝCHOVU A ŠPORT

Miesto rokovania:

Hotel STUPKA, Tále, MS Teams

Dátum rokovania:

24. február – 25. február 2022

Začiatok rokovania:

13:00 hod.

Prítomní:

podľa Prezenčnej listiny (Príloha č. 1)

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI

I.
prerokovala

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia.
3. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní, harmonogram
spracovávania NŠZ, 3 návrhy na zrušenie a vyradenie NŠZ, 1 návrh na zmenu názvu NŠZ, nové
NŠZ.
4. Ranking poskytovateľov vzdelávania.
5. Inovácie v sektore vzdelávania, ich vplyv na odborné zručnosti.
6. Sektorové partnerstvá.
7. Aktuálne informácie od členov Sektorovej rady:
Mgr. Radúz Dula – ZABEZPEČOVANIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOM
PhDr. Romana Kanovská – DOPAD DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA NA VÝSLEDKY DEVIATAKOV
(Príloha č. 2)
8. Diskusia, rôzne.

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
10. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady.

Prezentácia z 9. rokovania Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport tvorí Prílohu č. 3.

II.
vzala na vedomie

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady - nový člen:
zástupca Združenia miest a obcí Slovenska - Mgr. Vladimír Karásek
2. Vyhodnotenie plnenia úloh z 8. rokovania Sektorovej rady:
Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do Informačného systému SRI inovácie k NŠZ a
strategické dokumenty.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne plnené

Zaslať návrhy na personálne zloženie pracovnej skupiny pre špeciálne školstvo z MŠVVaŠ SR,
zo špeciálnych škôl garantke p. Kandrikovej.
Zodpovedný: členovia Sektorovej rady
Termín: november 2021 – čiastočne splnené
Dopracovať NŠZ za mesiace január 2021 – december 2021.
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 31. 12. 2021 - nesplnené
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.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 29. október 2021 - splnené

3. Strategický materiál PRÁCA 4.0, analytický a prognostický podklad k očakávanému vývoju
zamestnanosti do roku 2030+.
4. Tvorbu a revíziu NŠZ:
-

NŠZ schválené Alianciou Sektorových rád ku 20. 12. 2021:
Školský špeciálny pedagóg

-

NŠZ odoslané na schvaľovanie Alianciou ku 1. 2. 2022, XXII. etapa:
Docent
Profesor
Hosťujúci profesor
Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

-

NŠZ odoslané na schvaľovanie Alianciou - XXIII. etapa, 19. 2. 2022:
Športovec
Učiteľ profesijného rozvoja

-

Harmonogram spracovávania NŠZ k 1. 2. 2022:
o

Poradové
číslo
1

časové sklzy v harmonograme spracovávania NŠZ za rok 2021:
Názov NŠZ

Koordinátor vzdelávacích aktivít

Autor/člen pracovnej
skupiny
Šilhár/Lazarová

január 2021

2

Manažér ďalšieho vzdelávania

Hutta/Klikáčová/Lazarová

jún 2021

3

Poradenský psychológ

Ondreička/Kandriková,
Hrašková

júl 2021

4

Metodik práce s mládežou

Klikáčová/Kurtek

júl 2021

5

Učiteľ jazykovej školy

Klikáčová

august 2021

6

Učiteľ základnej školy pre
zdravotným znevýhodnením

Ormandy/Gamčíková

september 2021

7

Jazykovedec (filológ, lingvista)

Ondreička

október 2021

8

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho
jazyka

Šilhár

október 2021

žiakov

so

Termín spracovania

Poradové
číslo
9

Názov NŠZ
Učiteľ profesijného rozvoja

Autor/člen pracovnej
skupiny
Gamčíková

október 2021

10

Riaditeľ materskej školy

Antalíková

november 2021

11

Riaditeľ základnej umeleckej školy

Csontosová

november 2021

12

Športovec

Babiaková

november 2021

13

Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy

Gamčíková

november 2021

14

Majster odbornej výchovy

Dula/Hruška/Hrušovská

december 2021

15

Školský logopéd

Ormandy

december 2021

16

Lektor vysokej školy

Ondreička/Dado/Khouri

december 2021

17

Organizátor športových podujatí

Hruška/Ďurišová

december 2021

-

Poradové
číslo
1.

Termín spracovania

Harmonogram spracovávania NŠZ v roku 2022 – január - máj 2022:

Názov NŠZ

Autor

Termín spracovania

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

Kandriková

január 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3469/view

2.

Riaditeľ školského výchovnovzdelávacieho zariadenia (centrum
voľného času, školský internát)

Gamčíková

január 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3470/view

3.

Učiteľ konzervatória

4.

Inšpektor v oblasti výchovy a
vzdelávania (školský inšpektor)

5.

Kariérový poradca

6.

Učiteľ praktického vyučovania

7.

Kariérový špecialista

Jurkovičová, Csontosová
Csontosová

Šilhár/Lazarová/Dula

január 2022
Január 2022
https://sri.sk/portal/nsz/1250/view
január 2022

Dula/Hruška/Hrušovská

február 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3436/view

Šilhár/Lazarová/Dula

február 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3435/view

Poradové
číslo
8.

9.

Názov NŠZ
Asistent vysokej školy

Učiteľ gymnázia

Autor

Termín spracovania

Habánová/Ondreička

marec 2022
https://sri.sk/portal/nsz/1240/view

Kánovská

marec 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3434/view
dopracovanie návrhov OZ

10.

Rektor vysokej školy

Habánová/Khouri/Ondreička

11.

Riaditeľ školského zariadenia
výchovného poradenstva a
prevencie (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a
prevencie, centrum špeciálnopedagogického poradenstva)

Gamčíková

marec 2022

12.

Vedecký pracovník v oblasti
psychológie

Ondreička

apríl 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3472/view

13.

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Gamčíková

apríl 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3473/view

16.

Špeciálny pedagóg

Kandriková

17.

Učiteľ strednej odbornej školy

Jurkovičová

máj 2022
https://sri.sk/portal/nsz/2787/view
Pozn.:
zmena názvu na Špeciálny pedagóg
a terénny špeciálny pedagóg
máj 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3475/view

18.

Poradca pre vekový manažment

Šilhár

marec 2022
https://sri.sk/portal/nsz/1922/view

máj 2022
https://sri.sk/portal/nsz/2764/view

▪

Návrhy nových NŠZ:

Návrh na doplnenie

Majster odborného
výcviku 4.0
Radúz Dula, Zväz
hotelov a reštaurácií

Návrh riešenia
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:
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.
Diskusia členov SR dňa 24. 2. 2022 sa týkala oblastí:
- požadovaných kvalifikačných predpokladov majstrov odbornej výchovy,
- pedagogickej spôsobilosti, ich odbornosti, získanej praxou,
- uznávania praktických skúseností,
- nevyhnutnosť požadovať aj pedagogické vzdelanie, nakoľko sú vzdelávaní
aj žiaci s rôznymi individuálnymi potrebami,
- vytvoriť možnosť u majstrov, ktorí majú už praktické zručnosti a skúsenosti
získané rokmi praxe, uvažovať o zmene formy doplňujúceho pedagogického
štúdia, prípadne modifikovaní jeho obsahu, prípadne umožniť viac foriem
vzdelávania,
- bude vytvorená pracovná skupina zaoberajúca sa touto problematikou.

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia nového NŠZ je
Digitálny koordinátor potrebné doplniť charakteristiku zamestnania a ďalšie informácie – zatiaľ
nedoručené.
Facilitátor
virtuálneho
vzdelávania

Kompetencie facilitátorov virtuálneho vzdelávania sú v piatich oblastiach:
1.
Kompetencie v oblasti elektronického vzdelávania (koncepčné,
technické, právne)
Aspekty kompetencií:
Andrej Lasz,
1a) Teoretické znalosti koncepcií elektronického vzdelávania
generálny sekretár
1b) Aplikácia nástrojov elektronického vzdelávania
Asociácia
1c) Ochrana údajov
priemyselných zväzov 1d) Práca s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (OER – open educational
a dopravy
resources)

Návrh na doplnenie

Návrh riešenia
2.
Sociálno-komunikačné a facilitačné schopnosti
Aspekty kompetencií:
2a) (Špecifiká) virtuálnej komunikácie v online prostredí
2b) Vytváranie a udržiavanie motivácie a zapojenia učiacich sa
2c) Facilitácia (online) diskusií a skupinových vzdelávacích procesov
3.
Profesionálne povedomie a dodržiavanie zásad vzdelávania
dospelých
Aspekty kompetencií:
3a) Teoretické porozumenie
3b) Profesionálny prístup
3c) Dodržiavanie zásad vzdelávania dospelých
4.
Didakticko-metodické zručnosti
Aspekty kompetencií:
4a) Metódy a techniky facilitácie
4b) Didaktické využitie e-learningového obsahu a mediálnych formátov
5.
Riadenie, plánovanie, organizačné zručnosti
Aspekty kompetencií:
5a) Plánovanie a realizácia kurzu
5b) Riadenie rôznych fáz kurzov
5c) Používanie monitorovacích nástrojov
Členovia SR sa oboznámia s návrhom, bude opätovne predložený na
rokovaní dňa 6. 6. 2022.
SRI: 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.

Poradca pre dvojité
kariéry športovcov
Lýdia Babiaková,
MŠVVaŠ 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

Návrh na doplnenie
so školským kariérnym
poradenských zariadení.

Návrh riešenia
poradcom a odbornými

zamestnancami

Členovia SR sa oboznámia s návrhom, bude opätovne predložený na
rokovaní dňa 6. 6. 2022.

Fyziotréner
(pohybový terapeut)
Lýdia Babiaková,
MŠVVaŠ SR
Virtuálny asistent
trénera (s využitím
umelej inteligencie)
Lýdia Babiaková,
MŠVVaŠ SR

▪

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia nového NŠZ je
potrebné doplniť charakteristiku zamestnania a ďalšie informácie, najmä
informácie o kvalifikačnom základe a reguláciách – nutné doplnenie
odborníkmi z oblasti športu.
Na doplnenie budú oslovení zástupcovia SOŠV a príslušných fakúlt
vysokých škôl.
Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia nového NŠZ je
potrebné doplniť charakteristiku zamestnania a ďalšie informácie.
Na doplnenie budú oslovení zástupcovia SOŠV a príslušných fakúlt
vysokých škôl.

Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ z garancie Sektorovej rady: „Učiteľ pre kontinuálne
vzdelávanie“

Odôvodnenie:
Od roku 2019 už v zákone tento termín nie je, aktuálne je to už v zmysle zákona „Učiteľ profesijného
rozvoja“ kategóriou pedagogického zamestnanca.
Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ bol schválený počtom hlasov 23.
▪

Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ z garancie Sektorovej rady: „Učiteľ strednej školy pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením“

Odôvodnenie:
NŠZ je totožný s NŠZ „Učiteľ odborného učilišťa a praktickej školy“.
Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ bol schválený počtom hlasov 23.

▪

Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ z garancie Sektorovej rady: „Riaditeľ špeciálneho
výchovného zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné
sanatórium)“

Odôvodnenie:
NŠZ je duplicitný so zverejneným NŠZ „Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia“.
Návrh na zrušenie a vyradenie NŠZ bol schválený počtom hlasov 23.
▪

Návrh na zmenu názvu NŠZ: „Špeciálny pedagóg“ na „Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny
pedagóg“

▪
Odôvodnenie:
Zosúladenie názvu NŠZ s legislatívou.
Návrh na zmenu názvu NŠZ bol schválený počtom hlasov 23.
▪

Ranking poskytovateľov vzdelávania;

▪

Identifikáciu inovácií v Informačnom systéme SRI (Príloha č. 4):
-

vplyv inovácií na odborné zručnosti;
percentuálny rozsah využívania odborných zručností v NŠZ.

▪

Identifikované sektorové partnerstvá (Príloha č. 5);

▪

Aktuálne informácie od členov Sektorovej rady:
Mgr. Radúz Dula – ZABEZPEČOVANIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOM
PhDr. Romana Kanovská – DOPAD DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA NA VÝSLEDKY DEVIATAKOV

▪

Diskusia, rôzne:
-

▪

Doplniť vplyv inovácií do všetkých NŠZ na odborné vedomosti a odborné zručnosti
(autori NŠZ) – Príloha č. 6

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
Ďalšie rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční dňa 6. 6. 2022.

III.
schvaľuje

1. Zmeny v národných štandardoch zamestnaní:
▪

Zrušenie a vyradenie 3 NŠZ z garancie Sektorovej rady:

1. „Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie“
2. „Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“
3. „Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum,
liečebno-výchovné sanatórium)“
▪

Zmenu názvu NŠZ:
„Špeciálny pedagóg“ na „Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg“

2. Harmonogram činnosti Sektorovej rady.
3. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady.

III.
ukladá

1. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do Informačného systému SRI inovácie
k NŠZ a strategické dokumenty.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
2. Zaslať návrhy na personálne zloženie pracovnej skupiny pre špeciálne školstvo
z MŠVVaŠ SR, zo špeciálnych škôl garantke p. Kandrikovej.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady

3. Dopracovať NŠZ za mesiace január 2021 – december 2021.
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 7. 3. 2022

4. Dopracovať NŠZ za mesiace január 2022 – február 2022.
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 14. 3. 2022
5. Dopracovať plánované NŠZ na mesiace marec 2022 – máj 2022 do 31. 3. 2022.
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 31. 3. 2022

6. Doplniť do Informačného systému SRI určenie miery vplyvu inovácií na odborné
zručnosti (Príloha č. 3 - Prezentácia z 9. rokovania Sektorovej rady pre vzdelávanie,
výchovu a šport, slide č. 32, Príloha č. 4).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 14. 3. 2022
7. Doplniť do Informačného systému SRI určenie rozsahu využívania odborných zručností
v NŠZ (Príloha č. 3 - Prezentácia z 9. rokovania Sektorovej rady pre vzdelávanie,
výchovu a šport, slide č. 38, Príloha č. 4).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 14. 3. 2022

8. Do všetkých spracovaných a spracovávaných NŠZ doplniť inovácie, ich vplyv na
odborné vedomosti a zručnosti a informáciu o zmenách zaslať tajomníčke Sektorovej
rady (Príloha č. 6).
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 1. 5. 2022

9. Zaslať návrhy na sektorové partnerstvá a popis aktivity tajomníčke Sektorovej rady
(doplnené do Tabuľky v Prílohe č. 5).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 1. 4. 2022

10. Tajomníčka Sektorovej rady zorganizuje stretnutie vybraných členov Sektorovej rady
na diskusiu k navrhovaným novým NŠZ, podľa obsahového zamerania.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 5. 5. 2022

11. Tajomníčka Sektorovej rady spracuje Závery z rokovania Sektorovej rady, predloží ich
na schválenie garantke a predsedovi Sektorovej rady a následne zašle Závery z 9.
rokovania členom Sektorovej rady.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 3. 3. 2022

IV.
berie na vedomie

1. Úlohy určené členom Sektorovej rady uvedené v bode III. Záverov z 9. rokovania Sektorovej
rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.
2. Vyhodnotenie realizácie činností v rámci tvorby/revízie NŠZ.
3. Termín ďalšieho rokovania Sektorovej rady: 6. 6. 2022

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

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Prezentácia - DOPAD DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA NA VÝSLEDKY DEVIATAKOV
3. Prezentácia z 9. rokovania SR pre vzdelávanie, výchovu a šport
4. Inovácie – návod
5. Sektorové partnerstvá
6. Prehľad NŠZ spracovaných bez vplyvu inovácií
7. Článok z 9. rokovania Sektorovej rady

Spracovala: Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka Sektorovej rady
V Bratislave, dňa 3. 3. 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k
efektívnemu trhu práce v SR“ MPSVR SR.
Dodávateľ hlavných aktivít: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

