
 
 

 

 
 

 
 

 

ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVU 

 
 

Dátum rokovania:  5. máj 2021 
 

Začiatok rokovania:   10:00 hod.  
 

Koniec rokovania:   12:00 hod.  
 

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa rokovanie Sektorovej rady 
uskutočnilo online formou cez konferenčný nástroj MS Teams. 

 
 

Sektorová rada pre verejné služby a správu na svojom 7. rokovaní 
I. p r e r o k o v a l a 

 

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre verejné služby a správu 

(ďalej len „Sektorová rada“). 

 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 

 

3. Aktuálny stav úloh v rámci aktivity „Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ 

a zadefinovanie ďalšieho postupu prác. 

 
4. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej 

správy („Ranking poskytovateľov vzdelávania“). 

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

zoznamu garantovaných NŠZ. 

 

6. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

 

7. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 5. mája 2021.  

 
 
 

Sektorová rada pre verejné služby a správu na svojom 7. rokovaní 
II. s c h v a ľ u j e 

 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  

 
2. Návrhy na zmeny v zozname garantovaných NŠZ odsúhlasené na rokovaní Sektorovej rady.  



 
 

 

 
 

 
 

 
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 5. mája 2021 s príslušným 

harmonogramom úloh pre členov Sektorovej rady. 

 
 

Sektorová rada pre verejné služby a správu na svojom 7. rokovaní 
III. u k l a d á 

 

1. Členom Sektorovej rady priebežne vypracovávať/zrevidovať pridelené NŠZ podľa časového 

harmonogramu revízie:  

• za mesiac máj – revízia deviatich NŠZ: 
Zodpovední: Členovia Sektorovej rady podľa Harmonogramu revízie NŠZ 

Termín: koniec mája 2021 
 

• za mesiac jún – revízia ôsmich NŠZ:  
Zodpovední: Členovia Sektorovej rady podľa Harmonogramu revízie NŠZ 

Termín: koniec júna 2021 

 

• za mesiac júl – revízia deviatich NŠZ:  
Zodpovední: Členovia Sektorovej rady podľa Harmonogramu revízie NŠZ 

Termín: koniec júla 2021 

• za mesiac august – revízia deviatich NŠZ:  
Zodpovední: Členovia Sektorovej rady podľa Harmonogramu revízie NŠZ 

Termín: koniec augusta 2021 
 
 

2. Členom Sektorovej rady navrhnúť experta na prevzatie autorstva nepriradených NŠZ 

z oblasti súdnictva a advokácie. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 
3. Členom Sektorovej rady s prideleným NŠZ posúdiť, ktoré kompetencie, odborné vedomosti 

a odborné zručnosti sa v ich NŠZ môžu zmeniť vplyvom inovácií ovplyvňujúcich sektor. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. mája 

 

4. Členom pracovnej skupiny a povereným členom dopracovať aktualizáciu Sektorovej stratégie 

rozvoja ľudských zdrojov podľa stanoveného harmonogramu. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: do 15. septembra 2021 

 



 
 

 

 
 

 
 

5. Členom Sektorovej rady zaslať tajomníkovi pripomienky, doplnenia a návrhy k 

aktualizovanej verzii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: do 15. mája pripomienky k 1. kapitole stratégie 

 
6. Predsedovi Sektorovej rady a Združeniu miest a obcí Slovenska prerokovať a navrhnúť 

formu predloženia sektorových opatrení zo Sektorovej stratégie na prerokovanie 

Hospodárskej a sociálnej rade vlády SR. 

Zodpovedný: predseda Sektorovej rady 

Termín: jeseň 2021 

 

7. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Zodpovední: Členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne  

 

8. Tajomníkovi Sektorovej rady zabezpečiť školenie na revíziu NŠZ pre členov Sektorovej rady, 

ktorí podľa Harmonogramu revízie NŠZ majú v najbližšom období spracovávať (revidovať) 

pridelené NŠZ. 

Zodpovedný: Tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a správu 

Termín: priebežne (podľa Harmonogramu revízie NŠZ) 

 
 
 

Sektorová rada pre verejné služby a správu na svojom 7. rokovaní 
IV.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. Termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré by malo prebehnúť 29. až 30. septembra 2021, 

pričom 29. september bude hlavný rokovací deň. Miesto rokovania (pravdepodobne blízke okolie 

Bratislavy) včas oznámi tajomník-aj v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 
 
 
V Bratislave, 5. mája 2021         
 
 
 
                            PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 

predseda Sektorovej rady  
             pre verejné služby a správu 


