
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY 
Z MIMORIADNEHO ROKOVANIA ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD (aliancia) 

 
 

Dátum rokovania:   30. september 2019, 14.00 hod. 
Miesto rokovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska č. 4, 
   Bratislava, miestnosť č. 106 
 
 
 

Aliancia na svojom mimoriadnom rokovaní 
 
 

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

1. Obsah, proces tvorby a harmonogram finalizácie dokumentu OECD National Skills Strategy for 
Slovakia. 

2. Kľúčové pripomienky k National Skills Strategy for Slovakia, a to najmä v oblasti: 

• neobjektívnosti informácií uvádzaných v dokumente,  

• údajnej nedostatočnej súčinnosti MPSVR SR pri tvorbe obsahu dokumentu, 

• nezohľadnenie rozsahu kompetencií aliancie a sektorových rád v procese identifikácie 
kľúčových kompetencií pre budúcnosť sektorov a ich rozvoj v podmienkach SR, 

• pochybností o objektivite informácií o výsledkoch NP Prognózy vývoja na trhu práce,  

• absencie informácií o realizácii sledovania uplatniteľnosti absolventov, duálneho systému 
vzdelávania a zavedenia študijných programov na úrovni profesijného bakalára a pod. 

3. Rozšírenie pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému celoživotného vzdelávania 
s potrebami trhu práce s osobitným zreteľom na prípravu koncepcie reformy terciárneho 
vzdelávania. 

4. Zámer urýchlenia inštitucionalizácie aliancie c cieľom rozšírenia jej pôsobnosti nad rámec aktuálne 
realizovaných projektov. 

5. Termín spoločného rokovania aliancie, Riadiaceho výboru SRI, predsedov a gestorov sektorových 
rád 21.-22.10.2019 v Novom Smokovci, hotel Atrium s rozšíreným programom o prezentáciu ŠIOV 
– Národný projekt systém overovania kvalifikácií, RÚZ – Ideový zámer reformy terciárneho 
vzdelávania v SR a návrh formy inštitucionalizácie aliancie. 

 
 

II. 
v z a l a  n a  v e d o m i e   

1. Informáciu o stiahnutí novely zákona o celoživotnom vzdelávaní z rokovania vlády SR. 
2. Informáciu, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová listom 

informovala zástupcov tripartity, že návrh reformy terciárneho vzdelávania by mala prebrať do 
kompetencie aliancia a sektorové rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

3. Termín 11.-18.10.2019 na pripomienkovanie finálnej verzie dokumentu OECD National Skills 
Strategy for Slovakia. Pričom požiadala riaditeľa IVP M. Rehúša zaslať 11.10.2019 prezidentovi 
aliancie a tajomníčke aliancie návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy for 
Slovakia na pripomienkovanie členmi aliancie. Zároveň zaslať tento návrh aj na Ministerstvo 
zdravotníctva SR (monika.jankechova@health.gov.sk) a na Ministerstvo životného prostredia SR 
(boglarka.ivanegova@enviro.gov.sk).  

4. Termín január 2020 na prezentáciu finálnej verzie National Skills Strategy for Slovakia ministerkou 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou pre odbornú a laickú verejnosť. 

5. Informáciu o rokovaní tajomníčky aliancie s predsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej 
komisie pre vysoké školstvo p. Robertom Redhammerom k systémovému zapojeniu aliancie 
a sektorových rád do akreditácie študijných programov na VŠ. 

 
 
   

III. iné 
Členom aliancie boli odovzdané pripomienky k dokumentu OECD National Skills Strategy for 

Slovakia od zástupcov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania J. Vantucha a D. 
Jelínkovej. 

 
IV. u k l a d á 

1. Tajomníčke aliancie rozposlať návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy for 
Slovakia členom aliancie na pripomienky a tieto pripomienky zosumarizovať. 

                                                                                           Z: tajomníčka aliancie 
                                                                                           T: 16. október 2019 

 
2. Členom aliancie pripomienkovať návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy 

for Slovakia a pripomienky zaslať tajomníčke aliancie. 
                                                                                           Z: členovia aliancie 
                                                                                           T: 15. október 2019, do 12.00 

hod. 
3. Prezidentovi aliancie predložiť na IVP spoločné stanovisko aliancie k návrhu finálnej verzie 

dokumentu OECD National Skills Strategy for Slovakia. 
      Z: prezident aliancie 

                                                                                        T: 17. október 2019 
 

4. Riaditeľovi ŠIOV zabezpečiť prezentáciu NP Systém overovania kvalifikácií na spoločnom 
rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci v rozsahu cca 15 min. a meno prezentujúceho nahlásiť 
tajomníčke aliancie. 

                                                                                                    Z: riaditeľ ŠIOV 
                                                                                                   T: 08. október 2019 
 
5. Členovi aliancie p. Patrášovi zaslať tajomníčke aliancie Ideový zámer reformy terciárneho 

vzdelávania. 
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Z: p. Patráš 
T: 08. október 2019 

 
6. Zástupcom RÚZ zabezpečiť prezentáciu Ideového zámeru reformy terciárneho vzdelávania na 

spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci v rozsahu cca 15 min. a meno 
prezentujúceho nahlásiť tajomníčke aliancie. 

Z: RÚZ 
T: 08. október 2019 
 

7. Členom aliancie pripraviť námety na riešenie inštitucionalizácie aliancie a prezentovať ich na 
spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci. 

 
Z: členovia aliancie 
T: 21. október 2019 
 

8. Prezidentovi aliancie zabezpečiť návrh finančného krytia nákladov rozšírenej pôsobnosti aliancie 
a prezentovať ho na spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci. 

 
Z: členovia aliancie 
T: 21. október 2019 

 
 

Zapísala: PaedDr. Lucia Dítětová 
 
Schválil: Mgr. Branislav Ondruš 
 
V Bratislave, 01. október 2019 


