ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY
Dátum rokovania:

7. máj 2021 (piatok)

Začiatok rokovania:

0900 hod.

Spôsob rokovania:

online aplikácia MS Teams

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
(ďalej len „ Sektorová rada“)
na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
zo 6. rokovania.
3. Postup prác, kľúčové témy a námety, rozdelenie a harmonogram úloh v rámci aktualizácie
„Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte 2030“ (ďalej
“SSRĽZ”).
4. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu národných štandardov zamestnaní (ďalej “NŠZ”).
5. Tvorba a revízia NŠZ.
6. Ranking poskytovateľov vzdelávania.
7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 7. mája 2021.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Presun NŠZ Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb do SR 24 zo SR Bankovníctvo,
finančné služby a poisťovníctvo
3. Znenie balíčka Živnostenského minima
4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 7. mája 2021 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.
III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.
- za mesiac máj 2021 revízia troch NŠZ
- Kominár
- Pracovník obsluhujúci solárium
- Umývač okien výškových budov
Zodpovední: Martin Tršo, Gabriela Žažová, Žaneta Vrábelová, Ľudmila Ghillány
Termín: 30. jún 2021
- za mesiac jún 2021 revízia štyroch NŠZ
- Hodinár - výrobca, opravár
- Kachliar
- Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
- Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)
Zodpovední: Miroslav Biháry, Martin Tršo, Mária Kostolná, Marek Dermek, Peter
Tomlein, Robert Schmidt, Ľudmila Ghillány
Termín: 30. jún 2021

2.

Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov pre sektor remeslá
a osobné služby.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

3.

Členom pracovnej skupiny na aktualizáciu SSRĽZ dopracovať podkapitolu 1.2. Inovácie vo väzbe
na SSRĽZ a tvorbu/revíziu národných štandardov zamestnaní, vypracovanie charakteristík,
určenie dopadu inovácií na povolania, kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, definovanie
odborných vedomostí a zručností.
Zodpovední: Robert Schmidt, Ľudmila Ghillány, Ervín Kovalčík
Termín: 26. máj 2021

4.

Členke sektorovej rady na aktualizáciu SSRĽZ dopracovať podkapitolu „1.3 Predpokladané
vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje“ s dôrazom na
posúdenie/doplnenie zoznamu sektorových inovácií, určenie ich dopadu na povolania,
kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, ako aj určenie predikcie ďalšieho vývoja sektora do
roku 2030 (zmeny spôsobené pandémiou, adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, reakcia
vzdelávacieho systému).
Zodpovedná: Ľudmila Ghillány
Termín: 26. máj 2021

5. Spracovať podkapitolu SSRĽZ „1.4 Manažérske zhrnutie“ s určením kľúčových a kritických činiteľov.
Zodpovedný: Peter Fečík
Termín: 26. máj 2021
6. Posúdiť aktuálnu verziu spracovania kapitoly 2 „Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie
ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami“ SSRĽZ v sektore remeslá a osobné
služby a navrhnúť oblasti a konkrétne časti na aktualizáciu z hľadiska prioritizácie a vykonateľnosti
opatrení ako aj z obsahového hľadiska.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 27. máj 2021
7. 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.
berie na vedomie
1. Predbežný termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 14. októbra 2021 o 09:00
hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).
V Bratislave, 7. máj 2021

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.

