4. rokovanie
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby
19. máj 2020
09:30 hod.
Aplikácia Microsoft Teams
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Otvorenie rokovania, zmeny v zložení SR

Vyhodnotenie plnenia úloh z 3. rokovania
Finálna verzia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov
Tvorba a revízia NŠZ (zmeny, hlasovanie, harmonogram tvorby a revízie)
Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie
Diskusia
Závery

www.trexima.sk
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Zmeny v zložení Sektorovej rady

www.trexima.sk

2

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

1. Informovať Realizačný tím SRI zodpovedných za tvorbu metodiky o návrhu na úpravu metodického postupu v rámci III.
cyklu Sektorovej stratégie. V časti Oblasť opatrenia, doteraz uvádzaná Povinná školská dochádzka, zasahuje svojou
pôsobnosťou aj do stredných škôl. Z toho dôvodu bola odporučená zmena na „Vzdelávanie v základných školách.“
Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady
Termín: 14. február 2020
Splnené
2. Autorom premís - vytvárať komplexné znenie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov so zameraním na III. a IV.
cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Členovia môžu zároveň optimalizovať doteraz uvedené premisy a
dopady na ľudské zdroje, ak si to vyžaduje situácia (z dôvodov ako: duplicitné opatrenia, nerealizovateľnosť opatrení,
z dôvodu všeobecného zamerania dopadov, alebo ak nie je možné vhodne stanoviť opatrenia a aktivity.
Zodpovední: autori - koordinátori pracovných skupín a tajomník
Termín: 23. február 2020
Splnené
3. Posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a spracovať návrhy na zmeny podľa usmernenia (doplnenie, vyradenie, presun,
zlúčenie, rozdelenie, zmena názvu NŠZ garantovaných Sektorovou radou).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 23. február 2020
Splnené
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Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4. Kontaktovať zástupcov za oblasť SBS služieb, za účelom spolupráce pri problematike revízie a tvorby NŠZ (aktivity
vyraďovania, zlučovania, vytvárania nových NŠZ a pod.)
Zodpovední: tajomník a predseda Sektorovej rady
Termín: 23. február 2020
Splnené

5. Analyzovať a identifikovať prierezové NŠZ, ktoré súvisia s pôsobnosťou Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby
a identifikovať sektorové rady, ktoré ich garantujú.
Zodpovední: tajomník a predseda Sektorovej rady
Termín: 23. február 2020
Splnené
6. Členom Sektorovej rady dopĺňať priebežne do informačného systému SRI národné a medzinárodné strategické
dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti na
národnej, medzinárodnej a informatívnej úrovni.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
Nepribudol
7. Členom Sektorovej rady dopĺňať zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenávať ich do formulára v informačnom
systéme SRI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
Nepribudol
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Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

I. CYKLUS

Poslanie sektora
Základné premisy
Dopady na sektor a ĽZ
Zoznam inovácií
Strategické dokumenty

II. CYKLUS

vonkajšia analýza sektora
Vnútorná analýza sektora
Kritické a kľúčové činitele

III. CYKLUS

IV. CYKLUS

Oblasť strategického
opatrenia
Strategické opatrenie

Aktivity na splnenie
opatrenia
Zodpovednosť
Termín plnenia
Forma monitoringu
aktivity

V. CYKLUS

Monitorovanie plnenia
Odporúčania prípadnej
korekcie stratégie,
prípadne tvorby kĺzavej
stratégie

Sektorová
stratégia
rozvoja ĽZ

3

Finálna verzia sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Úprava SWOT analýzy
Aktualizácia kritických-kľúčových činiteľov
Aktualizácia dopadov
I. Premisa – 8 dopadov a 39 aktivít
II. premisa – 5 dopadov a 15 aktivít
III. Premisa – 3 dopady a 23 aktivít
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Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

I. cyklus
- charakteristika a poslanie sektora
- inovačné a technologické zmeny
- premisy a dopady na ľudské zdroje:
1. Zvyšovanie konkurencieschopnosti... = 8 dopadov
2. Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu... = 5 dopadov
3. Podpora tradičných remesiel s dôrazom... = 3 dopady
- strategické dokumenty

II. cyklus
- vonkajšia analýza (SWOT)
- vnútorná analýza (SK NACE, finančné
ukazovatele, zamestnanosť, vývojové tendencie)
- kľúčové a kritické činitele

Prehľad počtu opatrení v jednotlivých strategických oblastiach

III. a IV. cyklus
Premisa 1: oblasti (6), opatrenia (26), aktivity (39)
Premisa 2: oblasti (3), opatrenia (5), aktivity (15)
Premisa 3: oblasti (3), opatrenia (7), aktivity (23)

Predškolské vzdelávanie
Vzdelávanie v základných školách
Výchovné a kariérové poradenstvo
Stredoškolské vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie I., II., a III. stupňa
Vzdelávanie dospelých
Rekvalifikácie
Procesné a systémové zmeny

3
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Finálna verzia sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov

I. a II. cyklus schválený – december 2019
III. a IV. cyklus schválený – máj 2020
Intenzívna spolupráca s autormi premís
Pripomienkovanie v IS SRI
Spracovanie pripomienok
Hlasovanie
SR má 29 členov
z 26 zúčastnených členov hlasovania súhlasili všetci
Spracovanie posledných pripomienok
Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR - súčasť pripravovanej stratégie PRÁCA 4.0

Hotová stratégia >>> na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
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Finálna verzia sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov
Výber kľúčových opatrení - Premisa č. 1
1. Opatrenie:
Oblasť opatrenia:
2. Opatrenie:

Oblasť opatrenia:
3. Opatrenie:
Oblasť opatrenia :
4. Opatrenie:
Oblasť opatrenia :
5. Opatrenie:
Oblasť opatrenia :
6. Opatrenie:
Oblasť opatrenia :

Príprava a realizácia akreditovaných rekvalifikačných kurzov v príbuzných
nedostatkových profesiách, v jednotlivých oblastiach
Procesné a systémové zmeny
Zavedenie (doplnenie) vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností pre žiakov
končiacich ročníkov SOŠ
Stredoškolské vzdelávanie
Vymedzenie rozsahu požiadaviek v oblasti duálneho vzdelávania s individuálnym
prístupom v praxi k malým živnostníkom
Procesné a systémové zmeny
Zjednodušenie prístupu k informáciám a k získaniu možnosti výmenných programov
v prípade existujúcich, novovznikajúcich povolaní a kvalifikácií v odbornej príprave
Procesné a systémové zmeny
Vymedzenie kampane pre zvýšenie atraktivity remeselných činností a služieb
Vzdelávanie dospelých
Zadefinovanie a vymedzenie obsahu voľných a remeselných živností
Procesné a systémové zmeny
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Finálna verzia sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov
Výber kľúčových opatrení - Premisa č. 2
7. Opatrenie:

Podpora kreatívneho prístupu a inovačných riešení pracovných postupov v obsahu
prípravy na malé a stredné podnikanie
Oblasť opatrenia: Stredoškolské vzdelávanie
8. Opatrenie:
Dôrazná podpora neformálneho vzdelávania a informálneho učenia pri zavádzaní
nových technológií a na zabezpečenie odbornej kvalifikácie
Oblasť opatrenia: Procesné a systémové zmeny
Výber kľúčových opatrení - Premisa č. 3
9. Opatrenie:
Identifikovať aktuálny stav, potreby, možnosti a záujem vzdelávania tradičných remesiel
v ďalšom vzdelávaní
Oblasť opatrenia: Vzdelávanie dospelých
10. Opatrenie:
Vytvoriť zdroj získavania pracovných nástrojov, pomôcok a prírodných materiálov pre
tradičné remeslá
Oblasť opatrenia: Procesné a systémové zmeny
11. Opatrenie:
Vytvoriť priaznivé legislatívne podmienky pre účasť majstrov (nepedagógov a lektorov)
vo výučbovom procese
Oblasť opatrenia: Procesné a systémové zmeny
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Tvorba a revízia NŠZ
a) zmeny v NŠZ,
b) hlasovanie o posledných návrhoch,
c) chýbajúca garancia a zmena v počtoch autorov,
d) harmonogram tvorby a revízie,
e) Informačný systém NSP/SRI (prezentácia 10:45 hod.)

4a

Zmeny v NŠZ
K 4. máju 2020 garantovala Sektorová rada 85 NŠZ (81 zverejnených a 4 rozpracované)

Ku dňu 19. máj 2020 je stav nasledujúci:
Sektorová rada garantuje 82 NŠZ
75 NŠZ je zverejnených, pripravených na revíziu
7 NŠZ je nezverejnených, pripravených na tvorbu
Sumár hlasovania z 5. – 6. mája 2020:
3 nové NŠZ
2 zrušené NŠZ
5 NŠZ zmenený názov
8 NŠZ zlúčených do 4 NŠZ

4a

Zmeny v NŠZ
Kamenár a Rytec kameňa >>> zlúčené >>> Kamenár
Ladič hudobných nástrojov a Výrobca a opravár hudobných nástrojov >>> zlúčené >>> vrátime
sa k nemu
Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni >>> zmena názvu >>> Pracovník obsluhy zariadení v
práčovni a čistiarni
Pracovný potápač >>> zmena názvu >>> Potápač na výkon prác
Organizátor pohrebov a Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách >>> zlúčené >>>
Organizátor pohrebov
Vedúci detektív a Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej
ochrany >>> zlúčené >>> Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb

4a

Zmeny v NŠZ
Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny) >>> zmena
názvu >>> Pracovník zásahovej skupiny PCO (pultu centrálnej ochrany)
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor) >>> zmena názvu >>>
Operátor PCO (pultu centrálnej ochrany)
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení >>> zmena názvu >>> Mechanik, opravár
klimatizačných a chladiarenských zariadení
Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo >>>
vyradený NŠZ
Pomocnica v domácnosti >>> vyradený NŠZ
Podológ
Barbier (Barber)
Vykonávanie ohňostrojných prác, odpaľovač ohňostrojov

4b

Hlasovanie o posledných návrhoch
Výrobca a opravár hudobných nástrojov (zmena názvu / nový NŠZ)
Ladič a údržbar klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov) (zmena názvu /
nový NŠZ)
Vizážista a Kolorista >>> rozdelenie názvu NŠZ

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni a Ručný práč a Detašér >>> zlúčenie NŠZ
Detašér >>> vyradenie NŠZ

Obsluha čistiaceho stroja >>> nový NŠZ

4c

Chýbajúca garancia a počty autorov
Potrebné vykonanie zmien:
Obsadenie garancie NŠZ po Bohumírovi Sabovi

Jedna zodpovedná osoba na 1 NŠZ (ostatní ako členovia pracovnej skupiny)
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Harmonogram tvorby a revízie
Návrh harmonogramu revízie: 07/2020 – 05/2022
Nevyhnutné dodržiavať harmonogram revízie NŠZ, ktorý je
rovnomerne rozložený pre všetky sektorové rady do mája 2022

Školenia plánované na 2. júna a 4. júna o 9:00 hod. cez MS Teams
2. Jún 2020 - Ľubica Halamová, Imrich Vaváček
4. Jún 2020 – Milada Nádašiová, Žaneta Vrábelová

4e

Informačný systém NSP/SRI
Prezentácia

Monika Donovalová
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Harmonogram ďalšej činnosti
▪ odhlasovanie kľúčových opatrení a odporúčania pre MPSVR SR k pripravovanej stratégii
Práca 4.0
▪ odhlasovanie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
▪ hlasovanie o posledných návrhoch NŠZ
▪ zmeny v garancii NŠZ
▪ absolvovať školenie k revízii NŠZ
▪ priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu tvorby, revízie
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ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

➢ 1. rokovanie: 24. september 2019
➢ 2. rokovanie: 26. november 2019
➢ 3. rokovanie: 14. február 2020
➢ 4. rokovanie: 19. máj 2020

➢ 5. rokovanie 29. (28.) septembra 2020
www.trexima.sk
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Diskusia

www.trexima.sk
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Závery z rokovania

www.trexima.sk

Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk

