
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NÁRODNÉHO PROJEKTU SEKTOROVO 

RIADENÝMI INOVÁCIAMI K EFEKTÍVNEMU TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 (RV SRI) 

 
 
Dátum rokovania:  20. september 2021 (pondelok) o 14:00 hod.  

Miesto rokovania:  MPSVR SR, Špitálska 4, Bratislava, zasadacia miestnosť č.117  

 

 

Riadiaci výbor SRI 

 

I. 

p r e r o k o v a l 

 

1. Kľúčové výsledky Národného projektu SRI (apríl 2019 – september 2021). 

2. Výsledky dvanástej realizačnej etapy SRI (17. jún 2021 – 17. september 2021). 

3. Návrh záverov z rokovania RV SRI konaného dňa 20. septembra 2021. 

 

II. 

s c h v a ľ u j e  

 

1. Priebežnú správu číslo 11 a jej prílohy. 

2. Výsledky plnenia úloh realizovaných v dvanástej realizačnej etape SRI: 

▪ Aktivita č. 1: Zabezpečenie riadiacej činnosti aliancie prostredníctvom 

sektorovo riadených inovácií, činnosť sektorových rád, ich pracovných skupín 

v súlade so strategickými úlohami v rámci Národnej stratégie zamestnanosti SR; 

▪ Aktivita č. 2: Sektorovo riadené prispôsobenie sa pracovníkov zmenám 

v dopyte trhu práce po pracovnej sile a sektorové východiská pre systém 

celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na vzdelávanie a odbornú 

prípravu mladých ľudí; 

▪ Aktivita č. 3: Implementácia požiadaviek zamestnávateľov a strategických 

úloh rozvoja ľudských zdrojov do systematickej charakteristiky štandardných 

nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta; 

▪ Aktivita č. 4: Tvorba komplexných informačných zdrojov pre sektorové 

partnerstvá, rozširovanie a aktualizácia Informačného systému NSP 

zabezpečujúceho kompatibilitu klasifikácií a číselníkov a relevantný zdroj 

informácií pre rozhodovacie procesy vedúce k efektívnemu trhu práce; 

▪ Aktivita č. 5: Sektorové inovácie v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách 

EÚ.  

3. Predbežný časový harmonogram predkladania návrhov výstupov členom RV SRI, 

finalizáciu výstupov a termín rokovania RV SRI v decembri 2021. Harmonogram tvorí 

prílohu č. 1 k záverom. 



 
 
 

 

 
 

 
 

4. Závery z rokovania RV SRI konaného dňa 20. septembra 2021.  

 

III. 

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

 

Termín najbližšieho rokovania RV SRI dňa 15.-16.12. 2021 za účasti garantov 

a predsedov sektorových rád. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude 

preferovaná online forma rokovania dňa 16.12.2021. 

 

IV. 

u k l a d á 

 

1. Členom RV SRI navrhnúť sektorových expertov, ktorí nie sú súčasťou odborných 

tímov SRI, na finálne posúdenie jednotlivých SSRĽZ. Kontakty na expertov zaslať na 

adresu minns@trexima.sk v elektronickej forme do 30. 09. 2021. 

2. Členom RV SRI navrhnúť zástupcov rezortov/organizácií zastúpených v RV SRI 

a Aliancii sektorových rád za účelom prezentácie výsledkov a prínosov NP SRI 

a  SSRĽZ na adresu minns@trexima.sk v elektronickej forme do 30. 09. 2021. 

3. Členom RV SRI zaslať námety na tematické zameranie workshopov, ktoré je možné 

zrealizovať zo zdrojov NP na adresu minns@trexima.sk v elektronickej forme do 

15.10. 2021. 

 

 

             

 

               

  PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 

                       predsedníčka RV SRI 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

Príloha č. 1 

 
Časový harmonogram predkladania návrhov výstupov členom RV SRI, 

finalizácia výstupov a termíny rokovania RV SRI 
 

Typ výstupu 

odovzdanie 
návrhu výstupu  

na pripomienky 
členom RV SRI 

odovzdanie 

pripomienok  
k návrhu 

výstupu 
členmi RV 

SRI* 

Schvaľovanie výstupov NP SRI 

osobne na  rokovaní 
RV SRI 

schválenie 

výstupu  per 

rollam 

Úvodná správa 17.05.2019 20.05.2019 20.05.2019  

Priebežná správa č. 1 17.06.2019 19.06.2019 x 20.06.2019 

Priebežná správa č. 2 17.07.2019 19.07.2019 x 22.07.2019 

Priebežná správa č. 3 16.10.2019 18.10.2019 21.-22.10.2019  

Priebežná správa č. 4 18.01.2020 21.01.2020 x 22.01.2020 

Priebežná správa č. 5 16.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 (zrušené 

rokovanie - Covid 19)  19.03.2020 

Priebežná správa č. 6 16.06.2020 18.06.2020   19.06.2020 

Priebežná správa č. 7 17.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 (zrušené 

rokovanie - Covid 19)  21.10.2020 

Priebežná správa č. 8 18.01.2021 20.01.2021 x 21.01.2021 

Priebežná správa č. 9 17.03.2021  19.03.2021 x 22.03.2021 

Priebežná správa č. 10 16.06.2021  18.06.2021 18.06.2021  

Priebežná správa č. 11 17.09.2021  20.09.2021 20.09.2021  

Priebežná správa č. 12 13.12.2021  15.12.2021 15.-16.12.2021  

Priebežná správa č. 13 marec 2022    

Priebežná správa č. 14 jún 2022    

Priebežná správa č. 15 september 2022    

Priebežná správa č. 16 november 2022    

Záverečná správa december 2022    

 
 


