ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIU A CESTOVNÝ RUCH
Dátum rokovania:
Začiatok rokovania:

21. október 2021
14:00 hod.

Miesto konania:

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID–19 sa rokovanie
Sektorovej rady realizovalo formou online konferencie
prostredníctvom aplikácie MS Teams1

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
na svojom 8. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
zo 7. rokovania.
3. Aktuálny stav plnenia úloh v rámci aktivity „Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských
zdrojov“ a zadefinovanie ďalšieho postupu prác.
4. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).
5. Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľov vzdelávania“.
6. Príklady dobrej praxe zo zahraničia – informácie o projekte „New Digital Skills“.

1

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 vlastné účely spojené s členstvom v Sektorovej rady. 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.

7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

II.
schvaľuje
1.

Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.

2.

Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované a odsúhlasené
členmi Sektorovej rady.

3.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 21. októbra 2021 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:
▪

za mesiac november tvorba troch NŠZ:
o Správca sociálnych sietí
o Terénny anketár
o Tajný agent prieskumu (mystery shopper)

▪

a revízia dvoch NŠZ:
o Pracovník turistického informačného centra – back office
o Asistent služieb zákazníkom
Zodpovední: Martin Toman
Peter Solárik
Radúz Dula
Peter Šoltés
Termín: 30. november 2021

▪

za mesiac december tvorba troch NŠZ:
o Správca digitálneho obsahu
o Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
o Obchodník v malom obchode, butiku

▪

a revízia dvoch NŠZ:
o Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela

o

Vyberač predajných automatov
Zodpovední: Martin Toman
Marek Harbuľák
Peter Solárik
Radúz Dula
Termín: 31. december 2021

2.

▪

za mesiac január tvorba dvoch NŠZ:
o Pracovník wellness a spa centra
o Vedúci obchodnej prevádzky

▪

a revízia dvoch NŠZ:
o Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
o Bookmaker
Zodpovední: Radúz Dula
Peter Šoltés
Termín: 31. január 2022

Členom Sektorovej rady pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ

3.

Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

4.

Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ (1. a 2. kapitola) a spripomienkovať tento dokument
podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 7. november 2021

5.

Do SSRĽZ zapracovať pripomienky členov Sektorovej rady, metodického tímu a externých
posudzovateľov.
Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady, jednotliví autori
Termín: november 2021

6.

Oboznámiť sa, posúdiť a pripomienkovať výstup v rámci aktivity „Ranking poskytovateľov
vzdelávania“.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 2. november 2021

7.

Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je nevyhnutné uvádzať
špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
1. Termín deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 10.2.2022.

V Bratislave, 21. október 2021

Mgr. Marek Harbuľák, v.r.
predseda Sektorovej rady
pre obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch

