
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY  

 
 
Dátum rokovania:  24. február 2022 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   0900 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia MS Teams   

 
 
 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby   
(ďalej len „ Sektorová rada“) 

na svojom 9. 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. 
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 

8. rokovania. 
3. Sektorové partnerstvá, ktoré sa dajú využiť pri realizovaní aktivít z Akčného plánu aktualizácie 

„Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte 2030“ (ďalej 
“SSRĽZ”). 

4. Tvorbu a revíziu NŠZ. 
5. Inovácie /Vplyv inovácií na zručnosti a rozsah využívania OZ/. 
6. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 
7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 24. februára 2022. 

 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  
2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 24. februára 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby. 

    - za mesiac marec 2022 revízia piatich NŠZ  
- Rukavičkár 
- Umelecký rezbár  
- Umelecký stolár, drevomodelár 
- Potápač na výkon prác  
- Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb  

       Zodpovední: Ľudmila Ghillány, Andrej Irša, Mária Kostolná, Ľubica Halamová, Zdenka Ballayová 
                                                                                                                  Termín: 31. marec 2022 

 
- za mesiac apríl 2022 revízia štyroch NŠZ  

- Pracovník krematória 
- Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie 
- Ručný tkáč  
- Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva  

               Zodpovední: Ľubica Halamová, Denisa Plešivčáková, Milena Holánová, Marcela Schmidtová   
                                                                                                                                              Termín: 30. apríl 2022 

 
- za mesiac máj 2022 revízia štyroch NŠZ  

- Košikár 
- Toaletár 
- Údržbár  
- Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne  

                Zodpovední: Jaroslava Botošová, Ľubica Halamová, Zdenka Ballayová, Denisa Plešivčáková
                                                                                          Termín: 31. máj 2022 
 
2. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov pre sektor remeslá 

a osobné služby. 
                                                                                                                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 
 

3. Členom Sektorovej rady identifikovať sektorové partnerstvá, v ktorých sú zapojení prípadne, o  
ktorých majú vedomosť. 
                                                                                                         Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 9. marec 2022 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

4.  Členom Sektorovej rady oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ a pri vybraných aktivitách  
  navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej realizáciu. 
                                                                                                        Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

                                                                                                                                      Termín: 9. marec 2022    
                                            

5. Členom Sektorovej rady určiť, pri ktorých učebných odboroch a študijných odboroch by sa mala 
vyžadovať zdravotná spôsobilosť budúcich žiakov SOŠ a definovať nevyhovujúce postihnutia pre 
budúci výkon povolania.  
                                                                                                         Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

                                                                                                                                           Termín: 15. marec 2022 
6. Členom Sektorovej rady pomôcť určiť učebné a študijne odbory, na ktoré sa pri výkone 

zamestnania vzťahuje potreba zdravotnej spôsobilosti. 
 

                                                                                                      Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                                                                                                                               Termín: 15. marec 2022 

 
7. Členom Sektorovej rady vyplniť vplyv inovácií na zručnosti a takisto vyplniť rozsah využívania 

odborných zručností v systéme.  
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. marec 2022 
 

8. Členom pracovnej skupiny pre Ranking zadeliť stredné a vysoké školy do pododvetví, ak sa 
sektorová rada zhodne na tom, že by sa mali školy škálovať separátne ako remeselnícke a školy 
pre osobné služby.   

Zodpovední: Zdenka Ballayová, Robert Schmidt, Peter Fečík 
Termín: 20. marec 2022 

 
9. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania 
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce. 

                                                                                                          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. Predbežný termín desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v období máj – jún 

2022. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  
 
 
V Bratislave, 24. február 2022                                                                    Ing. Robert Schmidt 
                                                                                                                    predseda Sektorovej rady  

pre remeslá a osobné služby 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený 
audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na 
prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1 
naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený 
medzi osoby z externého prostredia.         
 


