
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY 
 

Miesto rokovania:       Hotel Impiq, B. S. Timravy 2, 917 01 Trnava 

 

Dátum rokovania:       14. február 2020 

 

Začiatok rokovania:    0930 hod. 
 
 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby na svojom 3. rokovaní pre činnosti SRI 
 

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

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 

z 2. rokovania. 
 
2. Výsledky činnosti Sektorovej rady na tvorbe I. a II. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov. 
 
3. Metodické usmernenie a postup prác na tvorbe III. a IV. cyklu sektorovej stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov. 

 
4. Aktualizované zloženie pracovných skupín a určenie koordinátorov premís, ktorí sa budú podieľať 

na tvorbe III. a IV. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 
 
5. Postup a harmonogram revízie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a previazanosť tejto 

klasifikácie na zoznam NŠZ garantovaných Sektorovou radou. 
 
6. Harmonogram a postup prác Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 
7. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 14. februára 2020. 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 
 
2. Optimalizáciu premís a dopadov na ľudské zdroje – I. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov pri základných premisách. 
 
3. Závery z 3. rokovania Sektorovej rady zo dňa 14. februára 2020 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Informovať Realizačný tím SRI zodpovedných za tvorbu metodiky o návrhu na úpravu metodického 

postupu v rámci III. cyklu Sektorovej stratégie. V časti Oblasť opatrenia, doteraz uvádzaná Povinná 
školská dochádzka, zasahuje svojou pôsobnosťou aj do stredných škôl. Z toho dôvodu bola 
odporučená zmena na „Vzdelávanie v základných školách.“ 

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady 
                   Termín: 14. február 2020 

 

2. Členom pracovných skupín vytvárať komplexné znenie sektorovej stratégie rozvoja ľudských 
zdrojov so zameraním na III. a IV. cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Členovia 
môžu zároveň optimalizovať doteraz uvedené premisy a dopady na ľudské zdroje, ak si to vyžaduje 
situácia (z dôvodov ako: duplicitné opatrenia, nerealizovateľnosť opatrení, z dôvodu všeobecného 
zamerania dopadov, alebo ak nie je možné vhodne stanoviť opatrenia a aktivity. 

Zodpovední: koordinátori pracovných skupín a tajomník 
                       Termín: 23. február 2020 

 

3. Posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a spracovať návrhy na zmeny podľa usmernenia (doplnenie, 
vyradenie, presun, zlúčenie, rozdelenie, zmena názvu NŠZ garantovaných Sektorovou radou). 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 23. február 2020 

 

4. Kontaktovať zástupcov za oblasť SBS služieb, za účelom spolupráce pri problematike revízie 
a tvorby NŠZ (aktivity vyraďovania, zlučovania, vytvárania nových NŠZ a pod.) 

Zodpovední: tajomník a predseda Sektorovej rady 
Termín: 23. február 2020 

 
5. Analyzovať a identifikovať prierezové NŠZ, ktoré súvisia s pôsobnosťou Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby a identifikovať sektorové rady, ktoré ich garantujú. 
Zodpovední: tajomník a predseda Sektorovej rady 

Termín: 23. február 2020 
 
6. Členom Sektorovej rady dopĺňať priebežne 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. Členom Sektorovej rady dopĺňať zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenávať ich do 
formulára v informačnom systéme SRI.   

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                Termín: priebežne 

 
 

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

 
1. Termín štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční začiatkom mesiaca jún 2020. 
 
 
 
V Trnave, 14. februára 2020 
           
 
 

                 
Ing. Robert Schmidt  

Predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 


