ZÁVERY ZO 6. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE KULTÚRU A VYDAVATEĽSTVO
Forma rokovania:

Z dôvodu aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 sa
rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo formou online
videokonferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams*

Dátum rokovania:

11. december 2020

Čas rokovania:

13:00-16:00 hod.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
na svojom 6. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
z 5. rokovania.
2. Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a návrh na aktualizáciu
Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“).
3. Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k Národnému integrovanému reformnému plánu Moderné
a úspešné Slovensko a k jeho rozpracovaniu o sektor KKP v Pláne obnovy.
4. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), návrhy na
doplnenie zoznamu garantovaných NŠZ a súvisiace aktivity rezortu kultúry týkajúce sa zoznamu
povolaní v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.
5. Možnosti, oblasti a formy hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v sektore KKP.
6. Výzvu Ministerstva kultúry SR o stanovisko k návrhom hodnotenia kvality výskumu na umeleckých
vysokých školách a v organizáciách s umeleckým zameraním výskumu.
7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
*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.

II.
schvaľuje
1.

NŠZ „Kustód“, „Spravodajca“, „Publicista“, „Dizajnér autorských a solitérnych produktov“,
„Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie“.

2.

Aktualizovaný zoznam a harmonogram vypracovania a revízie NŠZ garantovaných Sektorovou
radou.

3.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 11. decembra 2020 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.
III.
ukladá

1. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov
týkajúcich sa sektora KKP.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
2.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:
▪

za mesiac január revízia štyroch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia
finálnej verzie:
o Reportér
o Hlavný osvetľovač
o Osvetľovač
o Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a
prístrojov (grip)

▪

a tvorba troch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia finálnej verzie:
o Filmový architekt
o Umelecký grafik
o Vedecký pracovník v astronómii / Astronóm – pozorovateľ.
Zodpovední: Václav Staškovič, Svetlana Waradzinová, Peter Dubecký, Bohunka
Koklesová, Zsolt Lukács, Marián Vidovenec (autori)
Termín: 31. január 2021

▪

za mesiac február revízia štyroch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia
finálnej verzie:
o Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
o Televízny moderátor

o
o
▪

Rozhlasový moderátor
Kultúrny agent

a tvorba troch NŠZ, vrátane zapracovania pripomienok a schválenia finálnej verzie:
o Choreograf
o Rekvizitár, zbrojár
o Obrazový strihač.
Zodpovední: Alexandra Homoľová, Václav Staškovič, Svetlana Waradzinová, Alžbeta
Bednáriková (autori), Alžbeta Bednáriková, Ľudmila Ghillány, Anton Viskup (členovia
PS)
Termín: 1. marec 2021

▪

za mesiac marec revízia piatich NŠZ:
o Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
o Dokumentarista, informačný špecialista
o Koncertný majster
o Majster zvuku
o Zvukár

▪

a tvorba troch NŠZ:
o Grafický dizajnér (grafik)
o Asistent choreografie
o Prenosový technik.
Zodpovední: Jaroslav Šušol, Anton Viskup, Svetlana Waradzinová, Jana Kirschnerová,
Václav Staškovič (autori), Silvia Stasselová, Ľudmila Ghillány, Bohunka Koklesová,
Branislav Jelenčík, Martin Toman (SR pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch), Alžbeta Bednáriková (členovia PS)
Termín: 31. marec 2021

3. Členom Sektorovej rady pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ
4. Vytvoriť pracovnú skupinu zodpovednú za aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore
kultúry a kreatívny priemysel.
Zodpovední: tajomník Sektorovej rady v spolupráci s predsedníčkou a garantkou Sektorovej
rady
Termín: 15. január 2021

5. Navrhnúť zloženie, ciele a hlavné témy expertnej pracovnej skupiny k problematike tém mediálnej,
informačnej a digitálnej gramotnosti zodpovednej za pravidelné a kontinuálne vyhodnocovanie
stavu v tejto oblasti.
Zodpovední: Jaroslav Šušol v spolupráci s tajomníkom Sektorovej rady
Termín: 31. január 2021
6.

Zosumarizovať námety členov Sektorovej rady k rozpracovaniu Plánu obnovy o sektor KKP
a postúpiť ich vedeniu Ministerstva kultúry SR na posúdenie.
Zodpovedná: predsedníčka, garantka a tajomník Sektorovej rady
Termín: 18. december 2020

7. Zaslať námety k návrhom hodnotenia kvality výskumu na umeleckých vysokých školách a v
organizáciách s umeleckým zameraním tajomníkovi a garantke Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 15. december 2020
8.

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. Realizované aktivity v rámci propagačnej činnosti Sektorovej rady.
2. Informáciu o procese revízie národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.
3. Termín siedmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 15. apríla 2021 v Bratislave, príp.
online formou v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

V Bratislave, 15. decembra 2020

PhDr. Alexandra Homoľová
predsedníčka Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

