
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY  

 
 
Dátum rokovania:  13. október 2021 (streda) 
 
Začiatok rokovania:   0900 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia MS Teams   

 
 
 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby   
(ďalej len „ Sektorová rada“) 

na svojom 8. rokovaní pre činnosti  SRI 
 

I. 
p r e r o k o v a l a 

 
 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady. 
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 

zo 7. rokovania. 
3. Stav rozpracovanosti, postup prác, námety a pripomienky v rámci aktualizácie „Stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte 2030“ (ďalej “SSRĽZ”). 
4. Tvorbu a revíziu NŠZ. 
5. Inovácie /Dopady inovácií na zručnosti a rozsah využívania OZ/. 
6. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 
7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 13. októbra 2021. 

 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  
2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 13. októbra 2021 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby. 

    - za mesiac október 2021 revízia  a tvorba piatich NŠZ  
- Korytár (výrobca dlabaného riadu) 
- Pracovník fotoslužby 
- Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi 
- Výrobca kraslíc 
- Pracovník servisu športových potrieb 

                       Zodpovední: Milena Holánová, Ľubica  Halamová, Gabriel Haščák, Tibor Iró 
                                                                                                              Termín: 31. október 2021 

 
- za mesiac november 2021 revízia troch NŠZ  

- Organizátor pohrebov 
- Nechtový dizajnér 
- Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti  

Zodpovední: Ľubica  Halamová, Gabriela Žažová, Žaneta Vrábelová, Imrich Vaváček 
    Termín: 30. november 2021 

 
- za mesiac december 2021 revízia a tvorba piatich NŠZ  

- Manikér 
- Medovnikár 
- Upratovačka 
- Výrobca a opravár hudobných nástrojov 
- Pracovník kľúčovej služby  

Zodpovední: Milada Nádašiová, Žaneta Vrábelová, Milena Holánová, Zdenka 
Ballayová, Robert Schmidt, Gabriel Haščák, Danka Hanusková   

    Termín: 31. december 2021 
 
2. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov pre sektor remeslá 

a osobné služby. 
                                                                                                                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 
 

3. Členom Sektorovej rady a vybraným členom pracovnej skupiny doručiť pripomienky 
k Aktualizovanej stratégii SSRĽZ, dopracovať 2. kapitolu. Pridať opatrenia a aktivity pre osobné 
služby. 

                                            
           Zodpovední: Robert Schmidt, Žaneta Vrábelová 

Termín: 30. október 2021 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
4. Členom Sektorovej rady /zástupcom zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov/ poslať 

tajomníčke Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby kolektívne zmluvy.  
Zodpovední: zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov 

Termín: 15. november 2021 
 

5. Členom Sektorovej rady vyplniť dopady inovácií na zručnosti a takisto vyplniť rozsah využívania 
odborných zručností v systéme.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 15. november 2021 

 
6. Členom pracovnej skupiny pre Ranking revidovať zoznam stredných a vysokých škôl, ktoré budú 

vstupovať do ďalšej fázy hodnotenia.  
Zodpovední: Zdenka Ballayová, Robert Schmidt, Peter Fečík 

Termín: 30. október 2021 
 

7. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania 
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce. 
                                                                                                          Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                                                   Vykazovanie: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 

                                                                                         IV. 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
1. Predbežný termín deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v januári 2022 o 09:00 

hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  
 
 
V Bratislave, 13. október 2021                                                                                                               

                                                                                                            
 
 
 
 

Ing. Robert Schmidt 
                                                                                                                    predseda Sektorovej rady  

pre remeslá a osobné služby 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

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.         
 


