
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY 
Z ROKOVANIA ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD (aliancia) 

 
 

Dátum rokovania:   21. október 2019, 13.30 hod. 
Miesto rokovania: Atrium Hotel,  Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry 
 
 

Aliancia na svojom rokovaní 
 
 

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

1. Bilanciu dosiahnutých výsledkov NP SRI v realizačnom období apríl 2019 – október 2019. 
2. Zmenu pôsobnosti Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. 
3. Inovovanú webovú platformu www.sustavapovolani.sk.  
4. Zámer urýchlenia inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti nad rámec aktuálne 

realizovaných projektov. 
 
 

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

1. Obsahovú náplň Národného projektu Systém overovania kvalifikácií a nového projektu 
„Zabezpečenie technickej podpory a aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií“ prezentovaných 
zástupcom ŠIOV. 

2. Ideový zámer reformy terciárneho vzdelávania prezentovaný zástupcami RÚZ a rozšírenia 
pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu 
práce. 

3. Návrh nového systému akreditácie vysokoškolských vzdelávacích programov prezentovaného 
zástupcom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). 

 
 

III. 
s c h v a ľ u j e 

1. Zmenu pôsobnosti Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport odčlenením 
vedy a výskumu do iných sektorových rád podľa prevahy vykonávaných zamestnaní v jednotlivých 
odvetviach a jej začlenenie do štruktúry sektorových rád s novým názvom: Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu a šport. 

2. Zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Aliancia sektorových rád. 
3. Zámer na rozšírenie pôsobnosti aliancie v oblasti prípravy reformy terciárneho vzdelávania. 
4. Podnet ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie pôsobnosti aliancie v oblasti 

prípravy reformy celoživotného vzdelávania. 
5. Partnerstvo aliancie so SAAVŠ v úlohe komunikátora požiadaviek SAAVŠ voči sektorovým radám. 

http://www.sustavapovolani.sk/


 
 
 

 

 
 

 
 

IV.  
u k l a d á 

1. Vytvoriť pracovnú skupinu pri aliancii na kooperáciu so sektorovými radami pri určovaní 
požiadaviek trhu práce na vedecké a výskumné pozície a dohľad nad definovaním prierezových 
kompetencií pre vedecké a výskumné pozície v SRI. 

                                                                                           Z: tajomníčka aliancie 
                                                                                           T: november 2019 

 
2. Vypracovať návrh stanov záujmového združenia právnických osôb. 

                                                                                           Z: tajomníčka aliancie 
                                                                                           T: 15. november 2019 

 
3. Prerokovať a schváliť zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom 

Aliancia sektorových rád a návrh jeho stanov v orgánoch jednotlivých sociálnych partnerov 
a ďalších subjektov predpokladaných, ako súčasť tejto platformy. 

Z: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR,     
    sociálni partneri, TREXIMA 

                                                                                           T: 30. november 2019 
 

4. Zvolať rokovanie aliancie na prerokovanie stanovísk sociálnych partnerov a ďalších subjektov 
k zámeru na založenie záujmového združenia právnických osôb a schválenia návrhu na zloženie 
a pôsobnosť Riadiaceho výboru aliancie na spoluprácu pri tvorbe návrhu reformy terciárneho 
vzdelávania. 

                                                                                 Z: tajomníčka aliancie 
                                                                                           T: 3. december 2019 
 

5. Zaslať prezentácie z rokovania aliancie (21.10.2019) členom aliancie, RV SRI, predsedom 
a garantom sektorových rád. 

                                                                                 Z: tajomníčka aliancie 
                           T: 23. október 2019 
 

6. Predložiť návrh na zloženie a pôsobnosť Riadiaceho výboru aliancie na spoluprácu pri tvorbe 
návrhu reformy terciárneho vzdelávania so zodpovednosťou za predkladanie návrhov aliancii 
v tejto oblasti. 

                                                                                 Z: sociálni partneri 
                          T: 3. december 2019 
 

V.  
o d p o r ú č a 

1. Predsedom sektorových rád zaslať stanovisko k vybraným kartám kvalifikácií na aktualizáciu, 
prípadne navrhnúť nové karty na aktualizáciu dodávateľovi projektu „Zabezpečenie technickej 
podpory a aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií“ na adresu vladimira.tomasikova@asseco-
ce.com.  

mailto:vladimira.tomasikova@asseco-ce.com
mailto:vladimira.tomasikova@asseco-ce.com


 
 
 

 

 
 

 
 

                                                                                           Z: predsedovia sektorových rád 
                                                                                           T: 29. október 2019 
 

2. Predsedovi SAAVŠ spracovať návrh očakávaného zapojenia členov aliancie, RV SRI, sektorových 
rád a ich pracovných skupín do akreditačného procesu VŠ a predložiť ho prezidentovi aliancie. 

                                                                                           Z: Prof. Robert Redhammer 
                                                                                           T: 30. október 2019 

 
 
 
Zapísala: PaedDr. Lucia Dítětová 
 
Schválili: Mgr. Branislav Ondruš, PaedDr. Danica Lehocká 
 
V Bratislave, 22. október 2019 

 
 
 

  


