
 
 
 

 

 
 

 
 

 
ZÁVERY Z 2. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY 

 
 
 

 

Miesto rokovania:       Hotel Tilia, Kollárova 20, Pezinok 

 

Dátum rokovania:       26. november 2019 

 

Začiatok rokovania:    0930 hod. 
 
 
 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby na svojom 2. rokovaní pre činnosti SRI 
 

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

 
1. Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z I. rokovania 

Sektorovej rady.  
 

2. Aktuálny stav v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a námety na doplnenia, 
resp. pripomienky k tvorbe jej I. cyklu. 

 
3. Zmeny v zozname národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“ ) garantovaných Sektorovou 

radou. 
 
4. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 
5. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 26. novembra 2019. 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 
 
2. Aktualizovaný zoznam garantovaných NŠZ. 
 
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 26. novembra 2019 s príslušným 

harmonogramom úloh pre členov Sektorovej rady. 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Členom Sektorovej rady dopracovať návrhy premís strategického smerovania sektora 

s identifikáciou dopadu na ľudské zdroje pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 
Premisa A.: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality remeselných činností a poskytovaných 

služieb rozvojom inovatívnych a odborných zručností. 

Zodpovedné: Ľ. Halamová a Ž. Vrábelová 
Termín: 6. december 2019 

Premisa B.:  Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu a dynamiku zmien v sektore s ohľadom na 
zvyšovanie praktických zručností. 

Zodpovedný: J. Jasenák 
Termín: 6. december 2019 

Premisa C.: Podporovanie tradičných remesiel s dôrazom na ich ochranu, udržateľnosť a 

inovatívne spôsoby odovzdávania ďalším generáciám. 

Zodpovedná: O. Fratričová 
Termín: 6. december 2019 

 
2. Členom Sektorovej rady rozšíriť poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním 

na jednotlivé zložky Sektorovej rady (stretnutie skupiny v Trnave, so začiatkom o 10:00 hod.). 
Zodpovední: O. Fratričová, G. Žažová, J. Jasenák, T. Iró, R. Schmidt 

Termín: 6. december 2019 
 

3. Členom Sektorovej rady doplniť zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenať ich do 
vytvoreného formuláru v informačnom systéme SRI.  

Zodpovední: M. Dermek, M. Mituch 
Termín: 6. december 2019 

 
4. Členom pracovnej skupiny zadefinovať SWOT analýzu a kľúčové-kritické činitele v rámci II. cyklu 

sektorovej stratégie (pripraviť sa na stretnutie skupiny v Trnave, so začiatkom o 10:00 hod.). 
Zodpovední: O. Fratričová, G. Žažová, J. Jasenák, T. Iró, R. Schmidt 

Termín: 6. december 2019 
 
5. Členom pracovnej skupiny spracovať do predfinálnej podoby zadefinované kľúčové-kritické činitele 

v rámci II. cyklu sektorovej stratégie. 
Zodpovední: O. Fratričová, G. Žažová, J. Jasenák, T. Iró, R. Schmidt 

Termín: 8. december 2019 
6. Všetkým členom Sektorovej rady pripomienkovať poslanie sektora v horizonte do roku 2030. 

 
Zodpovední: všetci členovia Sektorovej rady 

Termín: 8. december 2019 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

7. Všetkým členom Sektorovej rady pripomienkovať vytvorené premisy a dopady na ľudské 
zdroje v informačnom systéme SRI.   

Zodpovední: všetci členovia Sektorovej rady 
Termín: 8. december 2019 

 
8. Vlastníkom premís zapracovať pripomienky k premisám a dopadom na ľudské zdroje a vytvoriť 

komplexnú podobu 1. cyklu sektorovej stratégie s dopadom na ľudské zdroje (nahratie do IS SRI). 
 

Zodpovední: Ľ. Halamová a Ž. Vrábelová, J. Jasenák, O. Fratričová 
Termín: 10. december 2019 

9. Všetkým členom Sektorovej rady hlasovať per rollam (e-mailom): 
- premisy strategického smerovania sektora s dopadom na ľudské zdroje,  
- poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním na ľudské zdroje. 

 
Zodpovední: všetci členovia Sektorovej rady 

Termín: okolo 10. decembra 2019 
 

10.  Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 
práce vždy najneskôr do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. 

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. Termín tretieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v II. polovici mesiaca marec 2020. 
 
 
V Pezinku, 26. novembra 2019            
 
 
 
 

                 
       Ing. Robert Schmidt  

Predseda Sektorovej rady  
pre remeslá a osobné služby 

 
 


