ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE VZDELÁVANIE, VÝCHOVU A ŠPORT

Miesto rokovania:

on – line MS Teams
prezenčne - Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Dátum rokovania:

21. 6. 2022

Čas rokovania:

9:00 hod. – 12:00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
na svojom 10. rokovaní pre činnosti SRI

I.
prerokovala

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia.
3. Implementáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“.
4. Sektorové partnerstvá – obsahová náplň pre vzdelávanie v definovaných aktivitách - MPC, ŠPÚ.
5. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore – pracovná
skupina pre ranking.
6. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní
▪ harmonogram spracovávania NŠZ;
▪ systémový návrh;
▪ nové NŠZ;
▪ opätovné zaradenie NŠZ do garancie SR;
▪ vplyv inovácií na NŠZ – informačný systém – pracovná skupina pre inovácie.

7. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.
8. Propagáciu činnosti Sektorovej rady – témy tlačovej besedy.
9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
10. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady.

II.
vzala na vedomie
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady
▪

Počet členov Sektorovej rady sa znížil o jedného člena, Mgr. Ivan Dudáš sa vzdal pozície
člena z dôvodu plnenia ďalších pracovných povinností a následnej časovej
zaneprázdnenosti.

▪

Mgr. Lýdiu Babiakovú nahradila PaedDr. Natália Nash (MŠVVaŠ SR).

▪

Aktuálny počet členov v Sektorovej rade je 32.

▪

Počet zastúpených inštitúcií v Sektorovej rady je 26.

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z 9. rokovania Sektorovej rady
Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do Informačného systému SRI inovácie k NŠZ a
strategické dokumenty.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne plnené
Zaslať návrhy na personálne zloženie pracovnej skupiny pre špeciálne školstvo z MŠVVaŠ SR,
zo špeciálnych škôl garantke p. Kandríkovej.
Zodpovedný: p. Ondek, členovia Sektorovej rady
Termín: november 2021 – splnené (doplnený člen SR za
špeciálne školstvo p. Ormandy)
Dopracovať NŠZ za mesiace január 2021 – december 2021.
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 31. 12. 2021 – čiastočne splnené

3. Implementáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“
Realizačný tím SRI pripravuje obsahovú náplň prezentácie na rokovanie so zástupcami MŠVVaŠ SR,
predpokladaný termín stretnutia je september/október 2022.
4. Sektorové partnerstvá
Možné sektorové partnerstvá podľa rokov:
▪
▪
▪
▪

rok 2023 - identifikovaných 14 aktivít plnených prostredníctvom partnerstiev;
rok 2024 - identifikovaných 8 aktivít plnených prostredníctvom partnerstiev;
rok 2025 - identifikované 3 aktivity plnené prostredníctvom partnerstiev;
rok 2026 - identifikovaná 1 aktivita plnená prostredníctvom partnerstiev.

Rok 2023:
-

pre ŠPÚ boli zadefinované 3 aktivity – návrh garantky za doplnenie popisu obsahu
kurzu, foriem a metód vzdelávania, návrhov na partnerské inštitúcie - RNDr. Mária Hrušovská;

-

pre MPC bolo zadefinovaných 7 aktivít – návrh garanta za doplnenie obsahu kurzu, foriem a
metód vzdelávania, návrhov na partnerské inštitúcie - Ing. Vladimír Laššák, PhD.

5. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore
Kritériá hodnotenia škôl vyplynuli z názorov a stanovísk odborníkov jednotlivých sektorových rád.
Výsledkom je šesť metrík pre stredné a päť metrík pre vysoké školy, ktorým boli priradené
diferencované váhy.
6. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ
▪
▪

1.
2.
3.
4.
5.

▪

harmonogram spracovávania NŠZ;
návrhy k NŠZ (systémový návrh, opätovné zaradenie NŠZ do garancie SR, návrh nového
NŠZ);
vplyv inovácií na NŠZ – informačný systém – pracovná skupina;

-

NŠZ schválené Alianciou a zverejnené v IS SRI k od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022:

Koordinátor vzdelávacích aktivít
Organizátor športových podujatí
Rektor vysokej školy
Učiteľ konzervatória
Učiteľ praktického vyučovania

6. Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
7. Kariérový poradca
8. Majster odbornej výchovy
9. Manažér ďalšieho vzdelávania
10. Metodik práce s mládežou
11. Riaditeľ materskej školy
12. Riaditeľ základnej umeleckej školy
13. Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy
14. Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský
internát)
15. Školský logopéd
16. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
17. Učiteľ gymnázia
18. Učiteľ pre primárne vzdelávanie.

-

Harmonogram spracovávania NŠZ k 1. 6. 2022 – nespracovaných 12 NŠZ:
o

Poradové
číslo

časové sklzy a zmeny v harmonograme spracovávania NŠZ:
Názov NŠZ

Autor/člen pracovnej
skupiny

Termín spracovania/stav
spracovania

1

Poradenský psychológ

Ondreička/Kandríková,
Hrašková

2

Učiteľ jazykovej školy

Gamčíková/Klikáčová

3

Jazykovedec (filológ, lingvista)

4

Lektor slovenského
cudzieho jazyka

5

Lektor vysokej školy

6

Riaditeľ školy pre deti a žiakov so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)

Kandríková

apríl 2022/rozpracované
https://sri.sk/portal/nsz/3469/view

7

Inšpektor v oblasti výchovy a
vzdelávania (školský inšpektor)

Csontosová

január 2022/hlasovanie členmi SR
do 26.6.2022
https://sri.sk/portal/nsz/1250/view

8

Vedecký pracovník v oblasti
psychológie

Ondreička

apríl 2022/rozpracované

jazyka

ako

júl
2021/
pripomienok

zapracovanie

august 2021/ pripomienkovanie
metodikom

Ondreička

október 2021/rozpracované

Šilhár

október 2021/rozpracované

Ondreička/Dado/Khouri

december 2021/rozpracované

Poradové
číslo
9

Názov NŠZ

Učiteľ strednej odbornej školy

Autor/člen pracovnej
skupiny

Termín spracovania/stav
spracovania

Jurkovičová

máj 2022/ hlasovanie členmi SR do
26. 6. 2022
https://sri.sk/portal/nsz/3475/view

10

Poradca pre vekový manažment

Šilhár

máj
2022/pripomienkovanie
metodikom
https://sri.sk/portal/nsz/2764/view

11

Kariérový špecialista

Šilhár

február
2022/odoslaný
na
schvaľovanie Aliancii 6. 6. 2022

12

Asistent vysokej školy

Habánová

marec
2022/odoslaný
na
schvaľovanie Aliancii 6. 6. 2022

▪

Návrhy nových NŠZ:

-

Majster odborného výcviku 4.0 – systémový návrh na zmenu vo vzdelávaní, bude predložený
na rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR;

-

Facilitátor virtuálneho vzdelávania – schválený na rokovaní SR, zaradený ako nový NŠZ do
garancie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport;

-

Školský digitálny koordinátor:
o
o

-

návrh na zaradenie nového NŠZ na 11. rokovaní Sektorovej rady dňa 10. 10.
2022;
príprava návrhov charakteristiky, odborných vedomostí a odborných zručností
v spolupráci so zástupcami zo Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo;

nižšie 3 uvedené NŠZ:
o Poradca pre dvojité kariéry športovcov;
o Fyziotréner (pohybový terapeut);
o Virtuálny asistent trénera (s využitím umelej inteligencie);
sú evidované ako ďalšie návrhy na nové NŠZ.

Štatistické údaje o majstroch odbornej výchovy podľa samosprávnych krajov
Kraj/SR

Počet
MOV

Muži

Priemerný
vek

Ženy

Priemerná dĺžka
pedagogickej praxe

BBSK

436

241

195

48,69

17,92

BASK

219

92

127

50,52

21,33

KESK

527

268

259

49,53

16,36

NRSK

366

187

179

50,30

21,96

POSK

613

337

276

49,82

18,47

TNSK

284

166

118

51,19

19,87

TTSK

268

129

139

51,51

20,90

ZASK

441

262

179

50,20

20,78

3154

1682

1472

50,22

19,70

Spolu SR

Zdroj: PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., MŠVVaŠ SR

▪

Návrh na opätovné zaradenie NŠZ „Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením“ do garancie SR pre vzdelávanie – schválený;

▪

Vplyv inovácií na NŠZ - identifikáciu inovácií v Informačnom systéme SRI;

▪

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady;

▪

Prezentáciu Sektorovej rady – témy tlačových besied;

▪

Projekt „Vzdelávaj sa, nestrať prácu“ – bude prezentovaný na 11. rokovaní Sektorovej rady;

▪

Strategické aktivity a propagačné činnosti členov Sektorovej rady;

▪

Informácie z diskusie:

-

nevyhnutná spolupráca ŠIOV-u a ŠPÚ pri príprave štátnych vzdelávacích programov;
v stredných odborných školách sa zamerať v rámci maturitnej skúšky z cudzieho jazyka aj na
odbornú terminológiu;
opatrenia pre vzdelávanie dospelých sú definované v zákone o celoživotnom vzdelávaní;
pre zabezpečenie inklúzie vo vzdelávaní by mala byť povinná školská dochádzka 12 rokov;

-

-

zaviesť povinnosť hodnotenia vzdelávacích inštitúcií a vzdelávania pre zabezpečenie
zvyšovania ich kvality;

▪

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

III.
schvaľuje
1. Zmeny v národných štandardoch zamestnaní:
▪

Nový NŠZ „Facilitátor virtuálneho vzdelávania“;

▪

Opätovné zaradenie NŠZ do garancie SR „Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením“;

▪

Prípravu nového NŠZ „Školský digitálny koordinátor“ na jeho zaradenie do garancie
Sektorovej rady;

2. Harmonogram činnosti Sektorovej rady.
3. Závery a úlohy z 10. rokovania Sektorovej rady.

III.
ukladá
1. Členom Sektorovej rady a členom Pracovnej skupiny pre inovácie doplniť do Informačného
systému SRI inovácie k odborným vedomostiam a odborným zručnostiam v NŠZ.
Zodpovední: členovia Pracovnej
a členovia Sektorovej rady
Termín: 16. 9. 2022

skupiny

2. Zodpovedným autorom NŠZ dopracovať všetky chýbajúce NŠZ.
Zodpovední: vybraní členovia Sektorovej rady
Termín: 8. 7. 2022

pre

inovácie

3. Povereným členom Sektorovej rady doplniť obsah kurzov, formy a metódy vzdelávania, návrhy
na partnerské inštitúcie.
Zodpovední: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
RNDr. Mária Hrušovská, PhD.
Termín: 1. 8. 2022
4. Členom Sektorovej rady doplniť do Informačného systému SRI vplyv inovácií na odborné
vedomosti a odborné zručnosti v NŠZ – Power BI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 1. 7. 2022
5. Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti
Sektorovej rady, aj s určením regiónu realizácie besedy.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 1. 7. 2022
6. Realizovať propagačné aktivity na disemináciu výstupov a prezentáciu činnosti Sektorovej rady
a informovať o nich tajomníčku Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
7. Členovia Pracovnej skupiny pre ranking a členovia Sektorovej rady rozhodnú o postupe
zverejnenia výsledkov nástroja rankingu poskytovateľov vzdelávania za Sektorovú radu.
Zodpovední: členovia pracovnej skupiny pre ranking
a členovia Sektorovej rady
Termín: 5. 9. 2022
8. Tajomníčka Sektorovej rady spracuje Závery z rokovania Sektorovej rady, predloží ich na
schválenie garantke a predsedovi Sektorovej rady a následne zašle Závery z 10. rokovania
členom Sektorovej rady elektronicky.
Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 24. 6. 2022

IV.
berie na vedomie
1. Úlohy určené členom Sektorovej rady uvedené v bode III. Záverov z 10. rokovania Sektorovej
rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.
2. Vyhodnotenie realizácie činností v rámci tvorby/revízie NŠZ.
3. Úlohy pre členov pracovnej skupiny pre inovácie a ďalších prizývaných členov Sektorovej rady
pre aktualizáciu NŠZ, zapracovanie inovácií do odborných vedomostí a zručností v NŠZ
a termíny ich spracovania.
4. Úlohy pre členov Pracovnej skupiny pre ranking a ďalších prizývaných členov Sektorovej rady.
5. Termín ďalšieho rokovania Sektorovej rady: 10. 10. 2022.

Ing. Pavel Ondek, v. r.
predseda Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport
Prílohy:
1. Prezentácia
2. Prezenčná listina
Spracovala: Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka Sektorovej rady
V Bratislave, dňa 21. 6. 2022.
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.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu
trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

