
 
 
 

 

 
 

 
 

Závery   
z 1. rokovania   

Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport 
 

Miesto rokovania:   Hotel SOREA Regia, Bratislava 
 
Dátum rokovania:  13. september 2019 
 
Začiatok rokovania:   12:00 hod. 
 

Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport 
na svojom 1. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu, šport (ďalej len „Sektorová rada“). 
 

2. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane plánovaných aktivít realizácie 
NP SRI a harmonogramu rokovaní. 
 

3. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady a systém práce v Informačnom 
systéme SRI (vypĺňanie pracovného výkazu, spôsob odmeňovania členov a pod.), 
Metodický manuál na prácu v IS NSP/SRI. 
 

4. Tvorbu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, analýzu sektora, strategické 
ciele, systémové návrhy v oblasti výchovy a vzdelávania. Zloženie pracovných skupín 
z členov Sektorovej rady pre prípravu strategického dokumentu a ich úlohy. 
 

5. Garanciu spracovania Stratégie sektora s dopadom na ľudské zdroje za oblasť 
vzdelávania, výchovy, športu – I. CYKLUS prostredníctvom vytvorenia pracovných 
skupín. 
 

6. Metodický manuál na vypracovanie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 
 

7. Strategické dokumenty. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

8. Odbornú garanciu rozdelenia národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), 
návrhy zmeny garancie vybraných NŠZ. 
 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady. 

 
2. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 

 
3. Zloženie pracovných skupín: 

 
1. Pracovná skupina – materské školy + základné školy 
 

1. Mgr. Ivan Dudáš (primárne ZŠ), ivandudas11@gmail.com 
2. Zlata Antalíková (primárne MŠ), zlataantalikova@zoznam.sk 
3. Mgr. Mária Csontosová, DiS. Art. (primárne ZŠ), maria.csontosova@gmail.com 
4. RNDr. Ingrid Gamčíková (primárne ZŠ), inga.gamcikova@gmail.com 
5. Mgr. Alena Petáková (primárne ZŠ), petakova@slolalamac.sk 
6. PhDr. Romana Kanovská (primárne ZŠ), romana.kanovska@nucem.sk 
7. Mgr. Andrej Lasz, andrej.lasz@asociaciapz.sk 

 
2. Pracovná skupina - stredné školy 
 

1. Ing. Félix Dömény, domeny@fajnorka.sk 
2. PhDr. Ivana Gregorová, PhD., ivana.gregorova@siov.sk 
3. PaedDr. Jana Kandríková, ssisnina2015@gmail.com 
4. Mgr. Jana Zápalová, jana.zapalova@region-bsk.sk 
5. PhDr. Anna Jurkovčová, anna.jurkovicova@minedu.sk 
6. Ing. Florián Kevický, kevicky@ipesoft.com 
7. PaedDr. Eva Frišová, eva.frisova@mpc-edu.sk 
8. Mgr. Andrej Lasz, andrej.lasz@asociaciapz.sk 
9. Ing. Ivan Šóš, PhD., sos@ozpsav.sk 

 
3.Pracovná skupina – vysoké školy 
 

1. Prof. Ing. Milan Dado, PhD., milan.dado@fel.uniza.sk 
2. doc. Ing. Marta Habánová, PhD., marta.habanova@uniag.sk 
3. Mgr. Andrej Lasz, andrej.lasz@asociaciapz.sk 
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4. Mgr. Bc. Peter Ondreička, peter.ondreicka@minedu.sk 
5. Ing. Ivan Šóš, PhD., sos@ozpsav.sk 

 
4.Pracovná skupina – celoživotné vzdelávanie 
 

1. Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident@aivd.sk 
2. Mgr. Bibiana Lazarová, bibiana.lazarova@minedu.sk 
3. PaedDr. Adriana Jurišová, PhD., adriana.jurisova@upsvr.gov.sk 
4. PaedDr. Eva Klikáčová, klikacova@ozpsav.sk 
5.     Andrej Hutta, MBA, hutta.edu@gmail.com 
6. Ing. Ivan Šóš, PhD., sos@ozpsav.sk 
7. Mgr. Miroslava Dujičová, PhD., miroslava.dujicova@minedu.sk 

 
5.Pracovná skupina – výchova, šport 
 

1. Mgr. Miroslava Dujičová, PhD., miroslava.dujicova@minedu.sk 
2. Ing. Jaroslava Barteková, jaroslava.bartekova@iuventa.sk 
3. Mgr. Lýdia Babiaková, lydia.babiakova@minedu.sk 

 
 

4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 13. septembra 2019. 
 
 

III. 
u k l a d á 

 
 

1. Posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a zaslať garantke Sektorovej rady návrhy na 
garanciu jednotlivých NŠZ, doplnenie nových, resp. absentujúcich NŠZ, vyradenie 
neaktuálnych, resp. duplicitných NŠZ, príp. premenovanie pôvodných alebo 
navrhovaných NŠZ a zašlú ich garantke a tajomníčke  Sektorovej rady. 

 
  Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
  Termín: 18. september 2019 
 

2. Tajomníčka Sektorovej rady spracuje finálny zoznam všetkých garantovaných NŠZ 
(pôvodných, navrhovaných na revíziu, na dopracovanie, na vytvorenie nových) 
s menami členov Sektorovej rady, ktorí ich budú garantovať a zašle garantke 
a predsedovi Sektorovej rady. 
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Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady 
Termín: 30. september 2019 
 

3. Členom Sektorovej rady zosumarizovať národné a medzinárodné strategické 
dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky 
v tejto oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni a následne ich uložiť v IS SRI. 

 
  Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
  Termín: 20. 9. 2019 

 
4. Vypracovať v rámci pracovných skupín (1. materské školy + základné školy,  2. stredné 

školy, 3. vysoké školy, 4. celoživotné vzdelávanie, 5. výchova a šport) návrhy premís 
strategického smerovania sektora s identifikáciou dopadu na ľudské zdroje pre I. 
CYKLUS Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a tieto zaslať garantke 
Sektorovej rady do určeného termínu, v požadovanej štruktúre: 
 

• Základné premisy o smerovaní sektora, vychádzajúce z technologických a inovačných 
zmien. 

• Dopad premís na ľudské zdroje.  

• Sektorovo špecifické ukazovatele. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 20. september 2019 
 

5. Garantka Sektorovej rady, predseda a tajomníčka posúdia a spracujú do finálnej 
podoby materiály, spracované jednotlivými pracovnými skupinami a zašlú členom  
Sektorovej rady. 
 
Zodpovedná: garantka Sektorovej rady 
Termín: 30. september 2019 
 

6. Zaslať tajomníčke Sektorovej rady námety na  expertov pre oblasť tvorby stratégie 
rozvoja ľudských zdrojov. 
 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 20. september 2019 
 

7. Na základe registrácie v Informačnom systéme SRI (IS SRI) spracovávať elektronické 
výkazníctvo.  
 



 
 
 

 

 
 

 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 
 

8. V prípade prekročenia počtu vykazovaných hodín nad 20 hodín/mesiac spracovať 
odôvodnenie počtu hodín a zaslať spolu so spracovanými materiálmi tajomníčke 
Sektorovej rady na e-mailovú adresu: mazgutova@trexima.sk 

  
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 
 

9. Informačný systém SRI využívať na dopĺňanie strategických dokumentov, získavanie 
informácií a pod.  
 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: stály 
 
 

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

 
1. Štruktúru sektorových rád, ciele, výstupy ich činnosti, proces zakladania a priamej 

činnosti pracovných skupín sektorových rád. 
2. Informáciu o pripravovaných krokoch súvisiacich s transformáciou Sektorovej rady 

zameranou na odčlenenie vedy a výskumu, a s tým súvisiacu zmenu garancie 
vybraných NŠZ, ktoré sa budú presúvať tematicky do jednotlivých sektorových rád. 

 
Na rokovaní Sektorovej rady boli členom odovzdané menovacie dekréty. 
 
V Bratislave, 13. septembra 2019.            

 
 

          
 
                       Ing. Pavel Ondek 
                predseda Sektorovej rady   
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