ZÁVERY
Z 6. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY
PRE SKLO, KERAMIKU, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY
Spôsob rokovania:

online aplikácia MS Teams (z dôvodu opatrení prijatých z dôvodu Covid 19)

Dátum rokovania:

1. december 2020

Začiatok rokovania:

1300 hod.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
(ďalej len „ Sektorová rada“)
na svojom 6. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Aktuálne a personálne zloženie Sektorovej rady.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch z 5. rokovania.
3. Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a návrh na
aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.
4. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.
5.

Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (Plán
obnovy).

6.

Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revízia
zoznamu garantovaných NŠZ.

7.

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

8.

Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 1. decembra 2020.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Aktualizovaný harmonogram vypracovania revízie a tvorby NŠZ – zmena autora v NŠZ
Úpravár žiaruvzdorných materiálov.
3. Závery z 6. rokovania Sektorovej rady zo dňa 1.12.2020 s príslušnými úlohami pre členov
Sektorovej rady.
III.
ukladá
1.

Autormi priebežne vypracovávať NŠZ podľa Harmonogramu revízie a tvorby NŠZ, vrátane
pripomienkovania členmi pracovných skupín a členmi Sektorovej rady vždy do konca
príslušného mesiaca. Pri vypracovávaní NŠZ do kompetenčného modelu vkladať aj budúce
odborné vedomosti a zručnosti vyplývajúce z uplatňovania inovácií v sektore:
- za mesiac december 2020 revízia dvoch a tvorba jedného NŠZ:

SK ISCO-08
8112006

2141034

Názov NŠZ
Úpravár žiaruvzdorných
materiálov
Špecialista vo výskume a
vývoji
vo výrobe stavebných
materiálov

EKR

Členovia PS

Tvorba
/
Revízia

3

Autor
Ľubomír
Gromoš

Eva Machavová

Revízia

8

Ján
Podstrelenec

Ľubomír Gromoš

Revízia

Viera Žatkovičová,
Michal Ďurák
7
MS chémia farmácia:
Zoltán Lenčéš Katarína Ikrényová
Tvorba
Zodpovední: vyplývajúci zo schváleného Harmonogramu revízie a tvorby NŠZ
Termín ukončenia revízie / tvorby a pripomienkovania: 31. december 2020

Špecialista 3D tlače
materiálov

- za mesiac január 2021 revízia troch NŠZ:

SK ISCO-08
7543010

Názov NŠZ
Kvalitár, kontrolór vo
výrobe žiaruvzdorných
materiálov

EKR

Autor

4

Ľubomír
Gromoš

Členovia PS

Tvorba
/
Revízia
Revízia

7543009
2141032

Kvalitár, kontrolór vo
Ján
výrobe stavebných
4
Podstrelenec
materiálov
Revízia
Špecialista technológ v
Daniela
sklárskej výrobe
7
Králiková
Revízia
Zodpovední: vyplývajúci zo schváleného Harmonogramu revízie a tvorby NŠZ
Termín ukončenia revízie / tvorby a pripomienkovania: 31. január 2021
- za mesiac február 2021 revízia troch NŠZ:

SK ISCO-08
7315003
3139004
2141036

Tvorba
/
Revízia
Revízia

Názov NŠZ
EKR
Autor
Členovia PS
Brusič skla
3
Jozef Ševčík
Dispečer v sklárskej výrobe,
vo výrobe stavebných a
Ľubomír
žiaruvzdorných materiálov
4
Gromoš
Revízia
Špecialista riadenia kvality vo
Ján
výrobe stavebných materiálov
7
Podstrelenec
Revízia
Zodpovední: vyplývajúci zo schváleného Harmonogramu revízie a tvorby NŠZ
Termín ukončenia revízie / tvorby a pripomienkovania: 28. február 2021

2. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií v sektore so stručným popisom
a uvedením zdroja.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
3. Zriadiť pracovnú skupinu z členov Sektorovej rady k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja
ľudských zdrojov.
Zodpovedná: predsedníčka Sektorovej rady
Termín: do 31. decembra 2020
4. Zriadiť pracovnú skupinu z členov Sektorovej rady na sumarizáciu, formuláciu a zaslanie
pripomienok k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko.
Zodpovedná: predsedníčka Sektorovej rady
Termín: do 10. decembra 2020
5. 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. Termín siedmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v rozmedzí marec - apríl 2020,
pričom presný dátum, miesto a formu rokovania, upresní tajomníčka po dohode
s predsedníčkou a garantom Sektorovej rady.
2. Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený
audiozáznam pre interné účely členov Sektorovej rady. Členovia obdržia tento záznam
prostredníctvom webového odkazu a budú ho môcť využiť len na svoje účely spojené
s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, konkrétne článku 6, bodu
1 naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebudú
členovia šíriť medzi osoby z externého prostredia.
V Bratislave 1. december 2020

Ing. Anna Krupičková v. r
predsedníčka Sektorovej rady pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky a nekovové materiály

