
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE KULTÚRU A KREATÍVNY PRIEMYSEL 

 
Miesto rokovania: Chateau Krakovany 

Hoštáky 204/74 
922 02 Krakovany 
 

 
Dátum rokovania:  24-25. október 2022 
 
Začiatok rokovania:   14:00 hod. 
 
 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel  
 na svojom 11. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Informácie o zmenách v personálnom zložení Sektorovej rady 
 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len 
„Sektorová rada“) z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 10. rokovania. 

 
3. Aktuálny stav prípravy Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu SR do roku 2030 
 
4. Implementácia stratégie rozvoja ľudských zdrojov v Sektore kultúra a kreatívny priemysel   

 
5. Perspektívu kreovania sektorových partnerstiev v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, vrátane 

možností ich realizácie – procesov, benefitov, resp. problematických otázok. 
 

6. Vyhodnotenie a aktuálne otázky týkajúce sa tvorby a revízie národných štandardov 
zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). 

 
7. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 
 
8. Budúcnosť Sektorovej rady. 
 
9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Aktualizovaný zoznam a harmonogram tvorby a revízie NŠZ garantovaných Sektorovou 

radou a návrhy na nové NŠZ v odbore ochrany pamiatkového fondu: 
1. Digitalizátor a dokumentátor kultúrnych pamiatok – návrh bude upravený na 

základe diskusie 
2. Technológ obnovy a výskumu kultúrnych pamiatok  
3. Inšpektor stavu a údržby pamiatkového fondu   
4. Správca evidencie pamiatkového fondu 

 
2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 24-25. októbra 2022 s príslušnými 

úlohami pre členov Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 
1. Zúčastniť sa spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, 

garantov a predsedov sektorových rád v Dolnom Kubíne.    

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady, garantka Sektorovej rady 
Termín: 24. - 25. november 2022 

  
2. Posúdiť návrh "Stratégie rozvoja KKP SR 2030" z hľadiska strategických cieľov sektora,, 

presadenia zámerov zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a terminologickej 
čistoty. Zároveň posúdiť súlad so SSRĽZ. Predložiť pripomienky a stanovisko v mene 
Sektorovej rady. 

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady, garantka Sektorovej rady,  
tajomníčka Sektorovej rady, členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. november 2022 

3. Zaslať členom Sektorovej rady prehľad identifikovaných sektorových partnerstiev.  

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady 
Termín: 28. október 2022 

 
4. Členom Sektorovej rady doplniť informácie k identifikovaným sektorovým partnerstvám, 

aktualizovať zoznam a vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu. 



 
 
 

 

 
 

 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: 15. november 2022 

 
5. Zistiť štruktúru kreatívnych centier - podnikateľských inkubátorov v KKP za účelom 

prezentácie SSRĽZ. 

Zodpovední:  garantka Sektorovej rady  
Termín: 15. november 2022 

 
6. Pripraviť návrh listu na komunikáciu medzi štátnym tajomníkom MK SR a štátnym 

tajomníkom MPSVR SR ku kontinuálnemu zabezpečeniu činnosti Sektorovej rady pre rok 
2023. 

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady,  tajomníčka aliancie Sektorových rád 
Termín: 15. november 2022 

 

7. Informovať riaditeľa Inštitútu kultúrnej politiky o súhlasnom stanovisku Sektorovej rady o 
zaradenie Centier kreatívneho rozvoja do Národnej stratégie KKP 2030.  

Zodpovední:  Zsolt Lukács 
Termín: 15. november 2022 

8. Požiadať Alianciu sektorových rád v rámci účinnosti novely zákona č.5/2004 Z. z. o úpravu 
ŠVP pre ŠUP aj v súvislosti s plánovaním zakladania Centier kreatívneho rozvoja pri ŠUP. 

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady  
tajomníčka Sektorovej rady, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

Termín: január 2023 
 

9. Otvoriť diskusiu o používanej terminológii v oblasti názvov odborov vzdelania na úrovni 
Aliancie sektorových rád a ŠIOV v záujme optimalizácie názvov odborov vzdelávanie pre 
ŠUP. 

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady, garantka Sektorovej rady,  
 tajomníčka Aliancie sektorových rád 

Termín: marec/apríl 2023 
 

10. Ukončiť všetky expertné práce na projekte a s tým spojené výkazníctvo najneskôr do 
30.11. 2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  



 
 
 

 

 
 

 
 

Termín: 31.11 2022 

 
 
 
 

IV. 
o d p o r ú č a 

 
1. Sektorová rada odporúča nastaviť mechanizmus vstupu do procesov v rámci 

medzirezortných pripomienkových konaní.    

 
V Krakovanoch, 24. októbra 2022  

                            
 

 
 

      PhDr. Alexandra Homoľová v. r. 
     predsedníčka Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel 

 


